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АКТУАЛЬНИЙ 
НАУКОВИЙ ДИСКУРС

МІЖНАРОДНА 
НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ 

ДО 200-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ 
ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

24 травня 2013 року в Києві в конференц-залі приміщення секції 
суспільних наук НАН України (вул. Грушевського, 4) відбулася Міжна-
родна наукова конференція «Народні засади та образно-стильові сис-
теми спадщини Тараса Шевченка в контексті сучасних національно-
культурних пріоритетів», присвячена 200-літтю від дня народжен-
ня Т. Шевченка, що відзначатиметься в ювілейному 2014 році.

Організаторами конференції стали Національна академія наук України, 
Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Риль-
ського, Міжнародна асоціація україністів (далі – МАУ), Український комі-
тет Міжнародної асоціації вивчення слов’янських культур, Конгрес укра-
їнської інтелігенції, Всеукраїнське товариство «Просвіта».

Із привітанням до учасників конференції та вступним словом ви-
ступила президент МАУ академік Ганна Скрипник.

Серед учасників конференції, делегованих науковими, культурни-
ми та освітніми установами Києва, Харкова, Вінниці, Кривого Рогу, 
Рівного, Черкас, Івано-Франківська, Ужгорода, Бердичева, були відомі 
закордонні гості, знані в європейському науковому світі, вчені-украї-
ністи зі Словаччини, зокрема проф. Микола Мушинка – почесний ака-
демік НАН України та проф. Юрій Бача – історик, мовознавець.

На пленарному засіданні було представлено сім доповідей, що від-
дзеркалювали різні аспекти сучасного шевченкознавства в галузі народо-
знавства, мистецтвознавства, українознавства. З-поміж них – мистецька 
спадщина Тараса Шевченка у новому Повному зібранні його творів у 
12-ти томах. ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України опікувався і під-
готував до друку 7–12 томи цього зібрання. Про роботу над виданням, 
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його особливості та інноваційний харак-
тер розповів у своєму виступі відпові-
дальний науковий редактор томів, доктор 
мистецтвознавства Д. Степовик. Доктор 
мистецтвознавства С. Грица присвятила 
свій виступ трьом складовим фольклор-
ної проекції поезії Т. Шевченка, а доктор 
мистецтвознавства О. Найден обрав ори-
гінальний підхід до осмислення шевчен-
кового фольклоризму через виявлення 
ентропійних та ектропійних особливос-
тей. Тему месійності як уособлення зна-
чущості творчості Т. Шевченка і О. До-
вженка пред ставив голова Національної 
спілки кінематографістів України, кіно-
знавець С. Тримбач. Доповідь про акту-

альні напрями шевченкознавства на сучасному етапі в сенсі його осмис-
лення й стратегічного спрямування ви голосив відомий україніст В. Рад-
чук. Неабиякий інтерес і зацікавлення у присутніх викликала доповідь 
гостя зі Словаччини проф. М. Мушинки «Чотири празькі видання творів 
Тараса Шевченка періоду Другої світової війни».

На секційних засіданнях конференції була представлена різноманіт-
на тематика і напрями сучасного шевченкознавства, про що свідчать 
численні доповіді, озвучені як народознавцями, так і мистецтвознав-
цями. Загалом було заслухано 15 доповідей на секції етнології, 12 – 
на секції фольклористики, 10 – на секції зарубіжної фольклористики, 
16 – на секції декоративного та образотворчого мистецтва, кінознав-
ства, театрознавства і культурології та 12 – на секції музикознавства.

Таким чином, проведення цієї конференції напередодні славного 
200-літнього ювілею Тараса Шевченка – це не лише данина пам’яті і 
вдячності величній постаті національного генія, а й намагання пред-
ставити нові наукові підходи до осмислення у ХХІ ст. його життя, 
творчості та діяльності. 

У пропонованому випуску «Наукових записок МАУ» вміщено час-
тину виголошених на конференції наукових розвідок, що торкають-
ся різнопланової тематики шевченкознавства. Решту доповідей буде 
опуб ліковано в наступних випусках цього видання.
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Міжнародна наукова конференція «Народні засади та образно-
стильові системи спадщини Тараса Шевченка в контексті 

сучасних національно-культурних пріоритетів». Київ. 2013 р. 

Відкриття конференції. 
Вітальне слово акад. Г. Скрипник

Виступ проф. Ю. Бачі

Виступ 
проф. М. Мушинки
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Міжнародна наукова конференція «Народні засади та образно-
стильові системи спадщини Тараса Шевченка в контексті 

сучасних національно-культурних пріоритетів». Київ. 2013 р. 

Виступ проф. С. Грици
Виступ проф. О. Найдена

Учасники конференції 
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Виступ 
проф. Д. Степовика

Виступ голови Національної спілки 
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Учасники конференції 

Міжнародна наукова конференція «Народні засади та образно-
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Виступ проф. В. Радчука

Учасники конференції 

Учасники конференції 

Міжнародна наукова конференція «Народні засади та образно-
стильові системи спадщини Тараса Шевченка в контексті 
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Виступ мистецтвознавця, 
лауреата Національної премії 

України імені Тараса Шевченка 
З. Чегусової

Засідання секції «Життя і творчість 
Т. Шевченка в екранних та сценічних 
мистецтвах»

Виступ Капели 
інструментальної 
музики 
«Надобридень» 
(керівник М. Хай)

Міжнародна наукова конференція «Народні засади та образно-
стильові системи спадщини Тараса Шевченка в контексті 

сучасних національно-культурних пріоритетів». Київ. 2013 р. 
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НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ 
ТА РОЗВІДКИ

(до 200-річчя від дня народження 
Тараса Шевченка)

Ганна Скрипник

ЕТНОГРАФІЧНІ АСПЕКТИ ТВОРЧОСТІ 
ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Етнографічна реальність України Шевченкової доби є органічним 
тлом і водночас чинником творчої спадщини поета. Не випадково тема 
впливу української етнокультурної традиції на творчість Т. Шевченка 
має вже чималу історію. Вона неодноразово порушувалася дослідни-
ками ще в ХІХ ст.

Етнографізм (грец. ’έυνος – плем’я, народ; γράφω – пишу) – відо-
браження в літературі й мистецтві своєрідності етнокультури (житла, 
одягу, їжі, господарства, ремесел, родинного життя, звичаїв, обрядів 
тощо). Етнокультура України Шевченкової доби становить органічне 
тло й водночас сутнісну складову творчості поета. Тему впливу україн-
ської народної традиції на Шевченка-митця не раз розглядали дослід-
ники ще в ХІХ ст. М. Сумцов у розвідці «Про мотиви поезії Т. Шев-
ченка» лаконічно й точно схарактеризував вплив української етнічної 
стихії на поета: «гранично важко, майже неможливо визначити, де 
закінчується малоросійська народна поезія і де починається особиста 
творчість поета» 1. Тезу про зв’язок Шевченкової поезії з життям наро-
ду дослідник розвинув згодом у статті «Етнографізм Тараса Шевчен-
ка», у якій зосередив увагу переважно на використанні фольклорних 
джерел 2. Про вплив на поета української народно пісенної традиції 
та символіки йдеться також в іншій його статті 3. Глибинні джерела 
поезії Т. Шевченка, співвіднесеність його світогляду із притаманним 
народові способом мислення висвітлив у розвідці «Народні основи в 
поезії Шевченка» Д. Яворницький 4. Стислий огляд вивчення пробле-
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ми «Шевченко і фольклор» уміщено в опублікованому в 1920-х роках 
дослідженні М. Плевака «Шевченко й критика» 5. Ґрунтовні студії про 
вплив народнопісенної символіки (орнітальної, рослинної) на Шев-
ченкову творчість написав відомий народознавець В. Щепотьєв . Част-
ково його дослідження було опубліковано, а цілісна праця – «Образи 
птахів у Шевченковій творчості. Матеріали до Шевченкової символіки 
та до питання про вплив народної пое зії на Шевченка» – зберігаєть-
ся в рукописному варіанті у Відділі рукописів Інституту літератури 
ім. Т. Шевченка 6.

Народні засади творчості поета розглянуто і в публікаціях М. Грін-
ченка, Д. Ревуцького, Ф. Вовка, І. Пільгука, О. Правдюка, Г. Сидорен-
ко, М. Шубравської 7. Загальний огляд і оцінку праць із цієї проблеми 
містить стаття Ю. Івакіна 8. У цих дослідженнях ішлося головно про 
те, як на доробку поета позначилися особливості духовної культури 
українців, зокрема усної поезії. Дещо відрізняється за тематикою лише 
розвідка П. Попова «Т. Шевченко про народні звичаї побратимства і 
допомоги» 9. У першій половині 1980-х років М. Шубравська здійсни-
ла спробу застосувати фольклористично-етнографічний підхід до ана-
лізу весільної обрядовості й атрибутики, наявної у творчості Т. Шев-
ченка, хоча і її статті, скоріше, становили фольклористичні студії 10.

Тим часом літературна й малярська спадщина поета містить роз-
маїтий етнографічний матеріал з побутової та звичаєво- обрядової 
культури, народного календаря. Саме етнографічний аспект творчості 
Т. Шевченка став предметом дослідження в праці О. Кравець «Діяль-
ність Т. Г. Шевченка в галузі етнографії» 11. У ній розглянуто твор-
чу спадщину Т. Шевченка як усебічне й правдиве джерело для сту-
дій української народної культури. Дослідниця характеризує участь 
Т. Шевченка в роботі Археографічної комісії (Тимчасової комісії для 
розгляду давніх актів), аналізує характер його тогочасних народознав-
чих зацікавлень. О. Кравець акцентує на науковому значенні художньо-
етнографічного альбому «Живописная Украйна». Авторка подає ши-
рокий огляд етнопобутових реалій, описаних у творах Т. Шевченка; на 
конкретних прикладах із літературного й малярського доробку поета 
розкриває особливості народної обрядовості, етикету, етнопедагогіки, 
світосприйняття та вірувань тощо. Заслуговує на увагу також розділ 
праці, присвячений висвітленню Т. Шевченком побуту казахів, турк-
менів та ін. Характеризуючи різнобічні етнографічні інтереси Т. Шев-
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ченка, О. Кравець висвітлює соціально-класові аспекти, які, на її дум-
ку, домінували у творах Т. Шевченка.

Із дослідженням О. Кравець тематично перегукується розвідка 
В. Яременка, присвячена відображенню народних уявлень про родину 
у творчості Т. Шевченка 12. Цікаві етнопсихологічні та філософсько-
антропологічні спостереження над творчою спадщиною поета містять 
праці Г. Грабовича та О. Забужко 13, які підійшли до аналізу творчості 
Т. Шевченка з цілою системою новітніх методів соціальної антрополо-
гії та культурології.

Проблемі концепційного етноісторичного осмислення й розкриття 
Т. Шевченком ролі та соціовиховних функцій родини в традиційно-
му українському суспільстві присвячено ґрунтовну розвідку В. Яні-
ва. Відзначивши, що «питання родини є центральним для творчості 
Т. Шевченка» 14, дослідник виокремлює в Шевченковій поезії два наск-
різні тематичні аспекти, безпосередньо дотичні до заявленої пробле-
ми: роль ідеальної любові як засади подружньої гармонії; позитивні й 
негативні наслідки дії звичаєвих правових норм, якими регламентова-
но подружні стосунки. Він акцентує відбиття у творчості Т. Шевченка 
важливої за доби кріпацтва й національних утисків проблеми покри-
ток – соціальної категорії, що, на переконання поета, поставала голов-
но внаслідок політичного поневолення, розпусної сваволі чужинців, 
кричущої соціальної несправедливості. В. Янів завважує «ненормаль-
ність» і неприродність існування покриток в Україні, підкреслює при-
внесений характер цього явища, свідченням чого, на його думку, є су-
ворі народні приписи та «сильна прилюдна опінія», спрямована проти 
тих, хто порушив моральні норми й заборони. Панівні аспекти поезії 
Т. Шевченка («батьки і діти», «подружній ідеал», «хата в житті україн-
ської родини»), на думку В. Яніва, з етнографічною достовірністю 
розкривають морально-світоглядні підвалини колективної свідомості 
українського люду.

Подібну за тематикою роз відку Валерія Шевчука «“А бу де син і буде 
мати...” (Ідея родини як основи суспільності в поезії Тараса Шевчен-
ка)» вміщено в його книжці «“Personae verbum” (Слово іпостасне)» 15. 
Поділивши творчість поета на три періоди, дослідник послідовно ви-
світлює еволюцію поглядів Т. Шевченка впродовж цих життєвих ета-
пів, підкреслюючи при цьому незмінність поетових оцінок ролі сім’ї 
в соціокультурному просторі України. В. Шевчук розкриває Шевчен-
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кове бачення родинної гармонії та аномалії сімейних стосунків, наго-
лошує на тому, як поет зобразив особливу роль жінки-матері в селян-
ській сім’ї та значення хати як духовного дому й символу українського 
сімейного гнізда та гармонійної родини. Підкреслено соціополітичну 
складову уявлень Т. Шевченка про родину, згідно з якими повно цінна 
родина можлива лише у власній національній державі.

З-поміж інших видань, у яких узагальнено й осмислено народно-
культурну складову творчості Т. Шевченка, виокремлюється спеціаль-
на праця на цю тематику С. Росовецького «Тарас Шевченко і фольк-
лор». У ній розглядається широкий аспект взаємозв’язків його твор-
чості з фольклором та основні форми рецепції текстів українського 
фольклору у творах поета, розкривається роль Т. Шевченка як пред-
ставника інтерпретаційної фольклористики, а також окреслюються ак-
туальні напрями подальших наукових студій творчості Кобзаря.

Упродовж останніх років зроблено вдалу спробу концепційно ново-
го осмислення й видання літературної та художньо-мистецької спад-
щини Т. Шевченка (без властивих попередній епосі цензурних обме-
жень та вилучень). З погляду дослідження етнографічної складової 
його доробку особливо цінними є 7–11 томи багатотомної серії «По-
вного зібрання творів Т. Г. Шевченка», присвячені його малярському 
спадку, що містять, окрім скрупульозно дібраних і рідкісних фактів 
до поданих коментарів, ще і якісно виготовлений ілюстративний ряд 
власне фотокопій його мистецьких робіт.

Та воістину епохальним явищем у сучасному шевченкознавстві 
стало опублікування багатотомної «Шевченківської енциклопедії», 
перший том якої побачив світ у 2012 році. У ньому узагальнено пів-
торасотлітній досвід вітчизняного та зарубіжного шевченкознавства, 
усеохопно розкрито всі віхи життя і творчості Т. Шевченка, лаконічно 
та ємко показано особливості епохи та розкрито панораму українсько-
го села Шевченкової доби.

Історіографічний реєстр досліджень етнокультурної складової 
спадщини Т. Шевченка збагачує ще одне нове видання – «Теми і мо-
тиви поезії Тараса Шевченка», що, властиво, є текстами однойменного 
гасла четвертого тому «Шевченківської енциклопедії». Вони додають 
нові трактування й осягнення світоглядних засад його творчості, роз-
кривають релігійно-філософські концепти творів поета-художника та 
в новому ракурсі подають постать Тараса Шевченка.
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Т. Шевченко. Автопортрет. 1840. Полотно, олія
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Справді унікальним стало видання «Тарас Шевченко в критиці», 
що вийшло за редакцією Г. Грабовича і є найповнішим коментова-
ним зібранням текстів про поетичну і малярську творчість Т. Шевчен-
ка. Надзвичайно всеосяжна й нова інформація, що репрезентує (без 
кон’юнктурного пропагування) рецепцію доробку поета як вітчизня-
ним, так і зарубіжним літературно-мистецьким середовищем, істотно 
збагатить уявлення сучасників про правдиву роль Т. Шевченка у світо-
вому літературному й образотворчому процесі.

За всього розмаїття тематики опублікованих спеціальних та узагаль-
нюючих праць домінують студії про фольклористичні основи творчос-
ті поета, а етнографічні й етно психологічні аспекти розкрито меншою 
мірою. Між іншим, твори Т. Шевченка – не лише цінне джерело з етно-
культури українців, вони також розкривають особливості процесів на-
ціональної самоідентифікації, окреслюють риси української характеро-
логії, несуть ідеї та твердження, які на століття випередили новітні на-
прями в галузях етнополітології, соціології та етнопсихології.

Доба Шевченкової творчості припала на період згасання націо-
нального життя. Сучасна поетові українська еліта жила спогадами про 
минувшину, про славу батьків, не опікуючись усерйоз підневільним 
тогочасним життям народу та не перей маючись його невиразним май-
бутнім. Безправність народу та безпорадну бездіяльність еліти – про-
відників нації – Т. Шевченко ідентифікував як летаргійний сон, що 
загрожував перерости у вічний і приректи націю на зникнення з істо-
ричного кону. Геніальне художньо-інтуїтивне передчуття та усвідом-
лення характеру суспільно-політичних процесів, їхніх катастрофічних 
наслідків для долі народу спонукають пое та стати будителем нації, 
месією-рятівником. Т. Шевченко моделює (хоча й не у вигляді етно-
історичного трактату, а в поетично-афористичній формулі – «І мерт-
вим, і живим, і ненарожденним») концепцію наскрізної крізьпоколін-
ної тяглості українства як єдиної у часовому вимірі етнічної спільноти.

Поет зумів прорвати замкнуте коло тогочасних, проектованих ви-
нятково в минуле, уявлень про Україну й перекинути місток до май-
бутнього через відновлення неперервної етноісторичної тяглості, при-
внесення спогадів минулого в теперішнє заради прийдешнього.

Україну Т. Шевченко мислить як соборну й самодостатню спільно-
ту: «От берегов тихого Дона до кремнистых берегов быстротекущего 
Днестра – одна почва земли, одна речь, один быт, одна физиономия на-
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рода; даже и песни одни и те же, как одной матери дети...» («Прогулка 
с удовольствием и не без морали», 4, 266) 16. Ці слова не тільки окрес-
люють органічну єдність українства в конкретно означених етнокуль-
турних, мовних та територіальних межах («от Дона <...> до Днестра»), 
але й передають Шевченкове уявлення про конститутивні ознаки на-
ції, визначення сукупності яких і досі є предметом безуспішних дис-
кусій етнологів та представників інших суспільних наук. Дослідники 
відзначають цю виняткову, бездоганно виконану пое том місію націо-
нального історика-пророка: «Саме Шевченкові належить в українській 
інтелектуальній історії честь відкриття цього синтетичного погляду на 
свою національну (етнічну) спільноту як на єдиний, розгорнутий в 
універсально “відкритому” часі й просторі континуум...» 17.

Чимало з художньо інтерпретованих у доробку поета етнічних та 
етно політичних проблем не втратили актуальності й досі. Так, за-
грозливі форми руйнації українства як етнокультурної цілісності, роз-
мивання етносу він убачав у масовій русифікації освічених верств. 
Т. Шевченко задекларував різке розходження з російським культурним 
каноном і змоделював національну перспективу українству як само-
достатній спільноті. Він передусім виокремлює українство духовно з 
російськоімперської дійсності, стверджуючи сакральність українсько-
го світу й підкреслено профануючи російський світ. Найочевидніше 
ця наскрізна для Т. Шевченка опозиція Україна / Росія артикулюється 
в повісті «Близнецы». Опис сусідніх російських та україн ських посе-
лень Оренбуржя, зроблений Т. Шевченком, набув значення мало не як 
національно-ідентифікаційного коду стосовно росіян та україн ців уже 
у ХХ ст. Одноманітний сірий зовнішній вигляд російського села («дома 
да ворота. <...> Не видно и церкви», 4, 86), неохайність («из дверей пах-
нуло <...> тухлятиной», 4, 86), непривабливі мешканці («молодка, <...> 
заспанная и грязная, несмотря на день воскресный», 4, 86), нерозвине-
ність агрокультури (вирощуються лише кавуни, відсутні городні куль-
тури, навіть огірки й цибулю купують), убогість харчування («калаци с 
квасом, покаместь бакца поспееть», 4, 87) протиставлено мальовничій 
«малороссийской слободе» («Те же вербы зеленые, и те же беленькие в 
зелени хаты, и та же девочка в плахте и полевых цветах гонит корову», 
4, 88), гостинності й привітності господарів 18. Така опозиційність ро-
сійської та української етнокультури акцентується чи не зумисне, ніби 
розмежовує дві генетично контрастні культури: «Великороссийская 
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Т. Шевченко. Катерина. 1842. Полотно, олія
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Т. Шевченко. Циганка-ворожка. 1841. Бристольський папір, акварель
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деревня – это, как выразился Гоголь, наваленные кучи серых бревен с 
черными отверстиями вместо окон, вечная грязь, вечная зима! Нигде 
прутика зеленого не увидишь. <...> В Малороссии совсем не то. Там 
деревня и даже город укрыли свои белые приветливые хаты в тени 
черешневых и вишневых садов. Там бедный неулыбающийся мужик 
окутал себя великолепною вечно улыбающеюся природою» (Щоден-
ник, запис 14 лип. 1857 р.).

У побуті козаків та старо обрядців Приуралля поет також завва-
жує одноманітність, застій і такі відразливі прояви, як грубість, ре-
троградність, фанатичне схиляння перед мандрівними попами- 
розстригами (Щоденник, записи 15 та 16 лип. 1857 р.). Протиставлен-
ня свого, україн ського, умиротворено-гармоній ного й доброзичли-
вого культурно-побутового світу чужому російському, безсумнівно, 
указує на етноцент ризм як складник самосвідомості, який виявляєть-
ся в наголошуванні на позитивних автостереотипах. Непривабливий 
образ російської глибинки й ідилічна картина українського життя – 
не лише етноцентрична позиція митця, але й водночас засіб декано-
нізації російської народної культури, офіційне самовихваляння якої 
слугувало одним із засобів духовної колонізації народів Російської 
імперії. Це, як слушно відзначали дослідники, цілком послідовна й 
конструктивна світоглядна настанова поета на міжнаціональне роз-
межування «із зачатковою програмою розбудови національної куль-
тури як духовного кореляту спільноти» 19. Прикметно, що Т. Шевчен-
ко вдається до відвертого пониження, десакралізації на рівні не лише 
російської народнокультурної стихії, але й канонізованого столично-
го Петербурга. Оголюючи неприйнятні риси чужої культурної тради-
ції, поет намагається дистанціювати від неї позитивно зображуваний 
український світ і переконати українську інтелігенцію працювати 
задля історично- національної перспективи власного народу. Усві-
домлюючи своє месіанське призначення стосовно упослідженої не-
сприятливими історичними обставинами нації, Т. Шевченко прагне 
сконсолідувати українство й закликає земляків: «на москалів не вва-
жайте, нехай вони собі пишуть по-своєму, а ми по-своєму. У їх народ 
і слово, і у нас народ і слово» (Передмова до нездійсненого видання 
«Кобзаря», 1847 р.). Він прискіпливо ревізує українську літературну 
спадщину й головний недолік її вбачає у відчуженні від автентичної 
етнокультури.
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Показуючи самобутність і культурну самодостатність української 
етнічності, її високий цивілізаційний рівень, Т. Шевченко розкриває су-
часникам ці непересічні здобутки й моделює обнадійливу повновартіс-
ну перспективу України – «на оновленій землі» («І Архімед, і Галілей») 
«в сем’ї вольній, новій» («Як умру, то поховайте»). Мовою афоризму 
(«В своїй хаті своя й правда, / І сила, і воля»), піднесеного до рівня 
націо нально-консолідаційного гасла з відверто державницьким під-
текстом, поет закликає земляків – «і мертвих, і живих, і ненарожден-
них» – бути свідомими свого громадянського призначення. Обстоюю-
чи вірність національної традиції («Я нічого не хочу, тільки щоб люди 
свого не цурались» (КМТ, т. 1, с. 406), Т. Шевченко гнівно картає від-
ступників: «хто матір забуває, / Того Бог карає, / Того діти цураються, / 
В хату не пускають» («І мертвим, і живим»). Для нації згубне, уважає 
поет, насильницьке рекрутування юнаків до московського війська, що 
призводить до порушення принципів ендогамії. Як відомо, ендогамія – 
істотний фактор самовідтворення етносу, його історичного буття й пер-
спективи. Численні етнічні стереотипи фіксують у культурній традиції 
кожного етносу заборони вступати у шлюбні взаємини із чужинцями, 
які можуть спричинятися до розмивання й асиміляції одного народу на 
користь іншого, панівного 20. У творах Т. Шевченка перспектива укра-
їнської національної катастрофи проглядається через асиміляційну за-
грозу з боку панівного російського етносу, у тому числі й унаслідок нех-
тування принципами ендогамії. Серед Шевченкових персонажів чима-
ло асоціалізованих представників українства, яких денаціо налізували, 
вилучили з етносу, в одному випадку, «поголивши лоби» й забравши в 
москалі, а в іншому, – зробивши покритками,  матерями майбутнього 
суспільного маргінала без роду і племені: «Дівчаток москалі украли, / 
А хлопців в москалі забрали» («Зійшлись, побрались, поєднались»).

Т. Шевченко намагається попередити згубність асиміляції для Украї-
ни. Поетичною формулою-табу, зверненою до української жінки, доля 
якої нерідко символізує долю України, Т. Шевченко пророче застерігає: 
«Кохайтеся, чорнобриві, / Та не з москалями, / Бо москалі – чужі люде, / 
Роблять лихо з вами» («Катерина», pp. 1–4).

У творчості Т. Шевченка відбито розуміння істинної сутності укра-
їнсько-російських міжетнічних взаємин. Гасла слов’янської спорідне-
ності, на думку поета, росіяни використовують спекулятивно з метою 
нівеляції й притлумлення етнічних почуттів та культури українців на 
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Т. Шевченко. Старости. 1844. Офорт

Т. Шевченко. Селянське подвір’я. 1845. Акварель
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користь російської. Зокрема, з приводу експлуатації росіянами ідеї 
спорідненості поет різкувато зауважує: «Ми вже, бач, дуже близькі ро-
дичі. Як наш батько горів, то їх батько руки грів» 21.

Історія етнополітичних українсько-російських взаємин постає в 
Т. Шевченка як ошукання українства («Стоїть в селі Суботові...»), а 
сподівання Богдана Хмельницького, «щоб москаль добром і лихом / 
З козаком ділився» (pp. 506–507), інтерпретуються як наївна обманута 
довіра: «Москалики що заздріли, / То все очухрали» («Великий льох», 
pp. 510–511).

Етнопсихологічна схильність російської етнічної стихії до експан-
сії, інтеріоризації, привласнення чужого світу через нав’язування себе 
анексованому середовищу тонко підмічена й передана афористичними 
формулами: «Чом ви нам / Платить за сонце не повинні!» («Кавказ», 
pp. 82–83), «...дайте / Свої сині гори / Остатнії... бо вже взяли / І поле 
і море» (там само, pp. 152–155), «А москалі і світ Божий / В путо за-
кували» («Невольник», pp. 662–663).

Шевченкове розуміння сутності національної російської душі зна-
ходить підтвердження в працях сучасних російських дослідників 22. 
Так, трактуючи стихійну й масштабну колонізацію чужих земель ро-
сійським селянством, С. Лур’є відзначає: «Новые земли как бы втяги-
ваются русскими в себя... Туземное население тоже воспринималось 
как нечто, принадлежащее данной территории, и либо игнорирова-
лось.., либо тоже подлежало втягиванию в себя и интериоризации» 23. 
До того ж фахівці зауважують, що ареною експансії («диким полем») 
уважалася «любая территория, которая могла рассматриваться как по-
тенциально своя: ее прежняя структурированность игнорировалась» 24.

Поет-гуманіст не зневажає інших народів, про що свідчить хоча 
б таке його висловлювання, яке навів О. Афанасьєв-Чужбинський: 
«... людина в скруті й біді, хоч би якої була нації, хоч би яку сповідувала 
віру, стає нам найближчим братом» 25. Скоріше, означувані ним нега-
тивні явища російської характерології розглядаються як породжена ім-
перією хвороба духу, що проявляється в самозвеличенні й зневажанні 
«інородців», у насильстві над неросійськими народами.

Літературна спадщина Т. Шевченка – важливе джерело і для ви-
вчення українсько-польських та українсько-єврейських міжетнічних 
взаємин. Зокрема, звернення письменника до єврейської тематики та 
зображення особливостей життя й побуту євреїв видає неоднозначне 
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Т. Шевченко. Сліпий («Невольник»). 
1843. Сепія

Т. Шевченко. Знахар. 
1841. Папір, олівець, туш, перо, 

пензель

розуміння й трактування цієї проб леми. Використання ним біблійних 
сюжетів засвідчує добру обізнаність із давньою культурно-історичною 
традицією євреїв і належне поцінування її. Водночас у Шевченковій 
інтерпретації фольклорних та історичних версій досвіду співжиття 
цих двох народів єврейська присутність в українській історії постає як 
негативний фактор. Т. Шевченко приймає усталену версію ролі євреїв 
в українському житті: євреї-орендарі як виконавці волі й посередни-
ки ворогів українства – польської шляхти. Але образи євреїв у творах 
Т. Шевченка не є однозначно негативними 26. Та й зображаючи хиби 
окремих персонажів-євреїв, поет водночас завважує їхню підприєм-
ливість, кмітливість, подає цікаві деталі побуту. Загалом Шевченкове 
трактування єврейства вписується в загальний стереотип змалювання 
ворожих стосунків між історичними сусідами – росіянами, поляками. 
Їхні образи у творчості поета узгоджуються з традиційними фольк-
лорними образами й мотивами – це кривдники, призвідці неволі та 
бідувань народу. Художня інтерпретація Т. Шевченком українсько-
єврейських взаємин розкриває помічену нинішніми дослідниками не-
сумісність їхніх моделей виживання 27. Проживання в чужих країнах 
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Т. Шевченко. Церква Покрови в Переяславі. 1845. Акварель

Т. Шевченко. Видубицький монастир. 1843. Олівець
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змушувало євреїв орієнтуватися на панівний етнос, отже за умови 
підневільної України – на служіння польським та російським інте-
ресам усупереч україн ським національним інтересам. Це не могло не 
сформувати взаєм ну неприязнь, навіть ворожнечу. Відтак українська 
фольк лорна традиція також зараховує євреїв до історичних ворогів, 
що знайшло відбиття у творчості поета («Гайдамаки»).

Художня спадщина Т. Шевченка, його Щоденник та епістолярій 
містять чимало інформації з побуту та культури різних народів. По-
стійний інтерес поета до етнографії не згас і на засланні. Він актив-
но цікавився відомостями з історії та сучасного життя місцевих на-
родів. Придивляючись до житла й одягу, способів приготування їжі, 
різних занять казахів (тоді їх називали киргизами), Т. Шевченко зма-
льовував юрти, показавши в деталях спосіб їх установки, покриття, 
вентиляції та освітлення; відтворив фрагменти інтер’єру, побутове на-
чиння – шкіряний та дерев’яний посуд, чавунні казани, зернотерки, 
ступи тощо («В юрті», 1848–1849 рр.; «Хлопчик розпалює грубку», 
1848–1849 рр.). В альбомах багато замальовок одягу казахів, їхніх мис-
тецьких виробів, є портрети в національному вбранні («Біля вогню», 
1848–1849 рр.; «Казах на коні», 1848–1849 рр.; «Молитва за померли-
ми», 1856–1857 рр.). Спостерігаючи родинне життя казахів, Т. Шев-
ченко відзначив покірливу нерівноправність жінки, панування патрі-
архального укладу («Тріо», 1851 р.; «Казашка», 1856 р.; запис 19 лип. 
1857 р. у Щоденнику: «На Востоке женщины – безмолвные рабыни»).

Увагу Т. Шевченка привернули також і туркменські аули; він згадує 
і змальовує кибитки, гробниці («Туркменські аби в Каратау», 1857 р.), 
цвинтарі («Кладовище Агаспеяр», «Далісмен-Мулла-Аульє» – оби-
два 1851 р.), виконує гіпсові барельєфи «Тріо», «Бик з киргизом», що 
відтворюють елементи побуту казахів, родини (записи 11 та 15 лип. 
1857 р. у Щоденнику). Не оминув поет і усної творчості та звичаєвої 
культури степових народів. Так, у повісті «Близнецы» та вірші «У Бога 
за дверми лежала сокира» він згадує казахів, звичай поклоніння де-
ревам, у Щоденнику зафіксував варіанти вшановування туркменами 
небіжчиків, переказав почутий від уральського козака опис обряду по-
ховання самогубців, навівши аналогії до цього звичаю в українців (за-
пис 15 лип. 1857 р.) 28.

Короткі етнографічні відомості подає Т. Шевченко також і про при-
волзькі міста з їхнім багатоетнічним населенням. Він цікавиться по-
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бутовим укладом вірменів, татар, калмиків, чувашів; підсумовуючи 
свої спостереження, доходить висновку про безпросвітність життя 
населення околиць Російської імперії внаслідок національного й со-
ціального гніту (Щоденник, записи 6, 8 серп. 1857 р.). Одним з пер-
ших Т. Шевченко виявив інте рес до солдатського побуту, підкреслив 
цілковиту безправність і пригнобленість цієї соціальної верстви. Зну-
щання офіцерів, нелюдські умови існування в брудних і тісних казар-
мах, відсутність будь-якого душевного та фізичного прихистку, твер-
дить Т. Шевченко, робить життя солдата нестерпним (сепії «Казарма», 
1856–1857 рр.; «Кара шпіцрутенами», 1856–1857 рр.; Щоденник, за-
писи 19, 25 черв., 8 лип. 1857 р.).

Висвітлення Т. Шевченком важливих з погляду сучасної науки 
окремих проблем чи аспектів етнології – це, скоріше, дослідницькі 
реплі ки, геніальні художньо-концептуальні інтерпретації. Водночас 
його доробок – невичерпне достовірне джерело з етнографії україн-
ців – джерело, що відбило й увіч нило етнокультурну самобутність на-
ції, закарбувавши її в художніх образах-кодах.

З дитячих літ запам’яталися йому народні пісні, історичні думи, ле-
генди та перекази про героїчну минувшину народу, колоритні звичаї, об-
ряди, барвисті й вишукані взори вишиванок. Здобута пое том висока пе-
тербурзька освіта сприяла трансформації дитячих спогадів в усвідомле-
не розуміння великої історичної несправедливості й кривди щодо його 
народу, у синівську відповідальність за долю отчого краю. Тим-то ідеї 
романтичного народництва, що домінували в колах гуманітарної інтелі-
генції першої половини ХІХ ст. і утверджували етнографічну концепцію 
літератури (пріоритет у ній народності, усної народної творчості), сти-
мулювали пожвавлення зацікавлень до етнокультури та долі її творців – 
знайшли живий відгук у душі поета й відбилися в його творчості.

Органічність зв’язку Т. Шевченка з народнокультурною традицією 
дослідники визначають поняттям «етнографізм». Більшість критиків 
і вчених цей термін розуміли широко, окреслюючи ним і фольклорні, 
і народномистецькі, і власне етнографічні елементи спадщини митця. 
Про використання понять «етнографізм» і «народність» як тотожнос-
тей свідчать згадувані розвідки М. Сумцова, В. Щепотьєва, М. Шу-
бравської та інших дослідників. У них мовиться про народні основи 
творчості Т. Шевченка, нероздільний етнопсихологічний зв’язок поета 
з етнокультурною стихією та ментальністю українства. Розглядаючи 
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Т. Шевченко. Казахська стоянка на Кос-Аралі. 1849. Акварель

Т. Шевченко. Укріплення Кос-Аралу взимку. 1849. Сепія

Т. Шевченко. Туркменські аби в Кара-Тау
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Т. Шевченко. Казашка. 1856. Сепія
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Т. Шевченко. Пісня молодого казаха. 1857. Сепія
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Т. Шевченко. 
Казахський хлопчик, що грається з кішкою. 1857. Сепія
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Т. Шевченко. Казахський хлопчик дрімає біля грубки. 1849. Сепія
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народо знавчий аспект творчості Т. Шевченка, доречно, гадаємо, по-
слуговуватися підходом, що його запропонував М. Сумцов: слід роз-
різняти, з одного боку, народність зовнішню (результат прямого за-
позичення поетом етнографічних реалій), а з другого, – «народність 
внутрішню, психологічно спадкову» 29.

Поетична, прозова, образотворча й епістолярна спадщина Т. Шев-
ченка розкриває його різнобічні етнографічні інтереси. Водночас вона 
є джерелом для висвітлення сутності української фольклорно-етногра-
фічної традиції.

Перші цілеспрямовані зацікавлення Т. Шевченка етнокультурою 
рідного народу пов’язані з його задумом «Живописной Украйны». 
У 1843 році Т. Шевченко багато подорожує містами й селами Київ-
ської, Чернігівської та Полтавської губерній, зустрічається із селяна-
ми, записує пісні, робить замальовки місцевих  краєвидів, народних 
типажів, житла та одягу. Зачарований красою рідної землі, її слав-
ною минувшиною Т. Шевченко з жалем констатує, що «все это до 
сих пор никем не представлено перед очи образованного мира, тогда 
как Малороссия давно имела своих и композиторов, и живописцев, 
и поэтов. Чем они увлекались, забыв свое родное, не знаю» 30. Най-
певніше, саме 1843 року остаточно визрів задум підготувати альбом 
«Живописная Украйна» – серію малюнків з пояснювальними текста-
ми, яка мала  відобразити, по-перше, «види, які єсть на Україні, чи то 
історією, чи красою прикметні, вдруге – як теперішній народ живе, 
втретє – як він колись жив і що виробляв» (лист до О. Бодянського 
від 29 черв. 1844 р.) 31. Спочатку планувалося ґрунтовне видання у 
3-х книгах, художньо-ілюстративний матеріал якого доповнювали б 
тексти етнографічного та історичного змісту. Намір  доручити істо-
ричну частину О. Бодянському, а «на види і на людський бит» текст 
писати самому (лист до О. Бодянського від 6–8 трав. 1844 р.), за-
свідчує впевненість Т. Шевченка у своїх достатніх знан нях з етно-
графії 32. Хоча відсутність коштів не дала змоги реалізувати задума-
не повністю і спонукала зосередитися переважно на ілюстративній 
частині, проте відтворені в «Живописной Украйне» етнографічні 
сюжети офортів і відповідні до них коментарі мають справді науко-
во достовірний характер цінного етнографічного джерела. Із шести 
офортів – «Судня рада», «Старости», «Дари в Чигрині 1649 року», 
«Казка», «В Києві», «Видубицький монастир у Києві», – що з комен-
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тарями самого Т. Шевченка вийшли в першому випуску «Живопис-
ной Украйны» 1844 року, з етнографічного погляду найцікавіші два 
перші. Другий випуск альбому «Живописная Украйна», до якого 
мали ввійти сюжети про обрядовість («Жнива», «Перезва», «Похо-
рон молодої»), підготовлений не був.

У 1845–1847 роках Т. Шевченко працював співробітником Тимчасо-
вої комісії для розгляду давніх актів як художник, збирач фольклорних 
та етнографічних матеріалів. Він знову мандрував Київською, Полтав-
ською, Чернігівською, а також Подільською та Волинською губернія-
ми (1845–1846). Цікавився історичною минувшиною, записував думи 
та пісні, зокрема про визвольні змагання (про С. Палія, О. Бондаренка, 
У. Кармалюка), змальовував церкви, монастирі, типи селянських хат, 
зразки одягу, господарський реманент. У своїх етнографічних студіях 
Т. Шевченко показав добру обізнаність із вимогами тогочасної народо-
знавчої науки: його етнографічні описи доповнено замальовками, пла-
нами та схемами будівель, записи належно занотовано, відбито місцеві 
мовно-діалектні особливості.

Етнографічні сюжети Т. Шевченка розкривають не лише етно-
культурні явища (звичаї, вірування, житло, одяг), але й широкі етно-
соціальні реалії. У його мистецькій та літературній спадщині часто 
подибуємо узагальнений образ українського села: «Село! І серце одпо-
чине: / Село на нашій Україні – / Неначе писанка, село. / Зеленим гаєм 
поросло. / Цвітуть сади, біліють хати, / А на горі стоять палати, / Неначе 
диво. А кругом / Широколистії тополі, / А там і ліс, і ліс, і поле, / І сині 
гори за Дніпром. / Сам Бог витає над селом» («Княжна», pp. 33–43) 33. 
Хоча Шевченкові описи села завжди емоційно забарвлені, позначені 
настроєвим станом автора, проте вони реалістично передають загаль-
ний вигляд поселення, особливості його забудови, націо нальний коло-
рит. Можна твердити, що ці описи відповідають критеріям актуального 
нині еколого-етнографічного підходу до народознавчих досліджень. 
Вони дають виразне уявлення про ту специфічно українську еколого-
етногенетичну нішу, яку витворив народ у результаті багатовікового 
співжиття з природою, – Т. Шевченко тонко підмітив органічну єдність 
природного і соціального та відобразив неподільну цілісність приро-
ди українського лісостепу й особливо своєрідність українського села, 
гармонійну вишуканість архітектурно-етнографічного ландшафту сіль-
ської України.
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Т. Шевченко. У Решетилівці. 1845. Туш, сепія, акварель

Т. Шевченко. Комора в Потоках. 1845. Акварель
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Чимало уваги під час мандрівок Україною Т. Шевченко приділяв 
сільському житлу. Його малюнки «Батьківська хата у Кирилівці» 
(1843), «Вдовина хата на Україні» (1843), «Хата над водою» (1845), 
«Селянське подвір’я» (1845), «Подвір’я на селі» (1845), «В Потоках» 
(1845), «Хутір на Україні» (1845–1846) – цінна інформація про поши-
рені типи народного житла, особливості екстер’єру та інтер’єру, спе-
цифіку планування. Відзначимо, що застосований Т. Шевченком метод 
наукової фіксації типу житла з допомогою планів (нині його широко 
використовують сучасні дослідники) був новаторським для тодішньої 
етнографічної науки, яка лише формувалася. Описи селянських хат у 
літературних творах Т. Шевченка відзначаються фактографічною точ-
ністю й виразно передають етнографічний колорит: «Я вошел в про-
странную, чисто выбеленную хату, разделявшуюся во всю длину ее, 
как стеною, кафельною печью. Около стен кругом стоя ли лавы, или 
скамейки, а между ними возвышался дубовый, чисто вымытый стол. 
На стене в углу висел образ, украшенный свежею вербою и засохшею 
мятой и васильками» («Капитанша», 3, 295) 34.

Трапляються в Т. Шевченка і зразки та описи житла різних соціаль-
них верств – заможних селян, бідняків, панів. Хати заможних господа-
рів мало чим відрізняються від типового селянського житла, хіба що 
цегляними димарями, чималими скляними вікнами, критим ґанком, 
кахляними грубами («Прогулка с удовольствием и не без морали»). 
Вони контрастують лише з описами плетених із лози й обмазаних гли-
ною вдовиних і бідняцьких хат зі старовинними бовдурами, малень-
кими подвір’ями. Добру обізнаність з українськими житлобудівними 
традиціями поет продемонстрував, склавши план власного будинку, 
що мав би вигляд великої селянської хати на дві половини через сіни. 
Однак він у народній традиції не лише спроектував майбутню власну 
оселю, але й створив довершений образ своєї найзаповітнішої мрії-
хати – такої земної, проте водночас нездійсненної: «над Стіксом, у 
раю, / Неначе над Дніпром широким, / В гаю – предвічному гаю, / По-
ставлю хаточку, садочок / Кругом хатини насажу» («Чи не покинуть 
нам, небог о»). Хата як ідеал-мрія постає і в пристрасних рядках: «А я 
так мало, небагато / Благав у Бога, тілько хату, / Одну хатиночку в 
гаю, / Та дві тополі коло неї» («Не молилася за мене»).

Шевченкове поетичне трактування хати співзвучне фольк лорному – 
хату сакралізовано в контексті вірувань у духів роду, предків. Водночас 
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цей образ піднесено до загальнонаціональних узагальнень, – у ньому за-
корінено культурно-історичну пам’ять народу. Хата у творах Т. Шевчен-
ка символізує гармонію та лад для всього українського люду, це – осер-
дя світобудови й народного буття, уособлення і отчого краю, і родини. 
Особливо яскраво цю художню ідею втілено у вірші «Садок вишневий 
коло хати» 35. Мистецька й літературна спадщина Т. Шевченка широко 
репрезентує українське народне вбрання. На рисунках, сепіях, картинах 
представлено розмаїті зразки зимового та літнього чоловічого й жіно-
чого одягу, підкреслено його ошатність, показано способи носіння, у 
кольорі відтворено його вишивки та оздоби, в етюдах вималювано окре-
мі деталі («Козацький бенкет», 1838 р.; «Катерина», 1842 р.; «Козак-
бандурист», 1843 р.; «Бандурист», «Селянська родина», 1843 р.; «Дві 
дівчини», 1858 р. тощо). Чимало інформації про назви й типи народного 
вбрання в поезії та прозі Т. Шевченка; найчастіше згадується вишита 
біла сорочка як основний компонент одягу («І княжні своїй маленькій / 
Сорочечки шила. / І маленькі рукавчата / Шовком вишивала» («Княж-
на», pp. 148–151); «у неділю / На призьбі вдвох собі сиділи / Гарненько, 
в білих сорочках» («Наймичка», pp. 86–88)) та козацьке вбрання.

Немало відомостей можна знайти в Т. Шевченка і про особ ливості 
українського народного харчування, промисли (картина «На пасіці», 
1843 р.; рисунки «Кашовари», 1845 р.; «Чумаки серед могил», 1846 р.; 
численні зарисовки селян 1845–1846 рр.). Святковий стіл українців, 
представлений у драмі «Назар Стодоля» («Риба, м’ясо, баранина, сви-
нина, ковбаса, вишнівка, слив’янка, мед»), цілком відповідає даним, 
зафіксованим в етнографічній літературі.

У малярському й літературному доробку Т. Шевченка важливе міс-
це посідають описи та інтерпретації явищ соціонормативної і духовної 
культури, зокрема родини. Українська родина постає у творах Т. Шев-
ченка на мікро- і макрорівнях як у її побутово-етнографічному, так і в 
соціальному, філософсько-психо логічному та національному вимірах; 
це – одна з ключових тем його літературного доробку. Усі побутові 
подробиці функціонування сім’ї (від вибору пари до шлюбу, укладан-
ня сім’ї та окреслення соціальних ролей членів родини загалом і до 
виховних функцій батьків зокрема) відбито в Шевченкових творах із 
етнографічною точністю.

Поет достеменно знав найтонші психологічні нюанси та побу-
тово-господарські особливості життя української родини й поділяв 
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Т. Шевченко. Будинок І. П. Котляревського в Полтаві. 1845. Акварель

Т. Шевченко. Почаївська лавра з півдня. 1846. Акварель
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сформовані в народі віками національні уявлення про ідеальну ро-
дину, про морально-правові засади й передумови її гармонійності. 
Піднесення цих правових регламентацій та моральних критеріїв як 
гарантій міцності родини до рівня символів і смислів загальнонаціо-
нальної ваги стає для Т. Шевченка провідною ідеєю. Поет вдається 
до сакралізації народних уявлень про ідеальну, гармонійну сім’ю, 
доконечно засновану на вільному виборі та взаємній любові партне-
рів, і відзначає  другорядну роль економічного чинника в доборі пари 
(«Полюби лась би я, / Одружилась би я / З чорнобривим сиротою». – 
«І багата я»).

Абсолютизуючи традицію й утверджуючи її позитивну роль для ро-
дини, Т. Шевченко прагнув протидіяти руйнівним, зов нішнім впливам 
чужих держав та іноетнічних деструктивних норм соціальної поведін-
ки, які принижували людську гідність українця. Як зауважив В. Янів, 
«палкі заклики до охорони звичаїв, що мають зберігати святість по-
дружжя, проголошувані напередодні національних зривів» 36, а також 
фактичне схвалення поетом «прилюдної опінії» і суворих звичаєвих 
покарань, застосовуваних до порушників традицій, – це усвідомлені 
спроби Т. Шевченка поставити національну традицію на захист гід-
ності української людини чи дівочої честі супроти свавілля чужинців, 
які деморалізують сільську громаду. Поет недвозначно підводить свої-
ми творами до думки, що головним призвідцею такої сімейної анома-
лії і драми, – як знедолені покритки, сирітство позашлюбних дітей, 
самотність батьків на схилі літ, – є чужа влада, ворожа місцевій етніч-
ній спільноті. Трактуючи особисту трагедію простої людини на рівні 
космічної дисгармонії, акцентуючи її неприродність як несумісність із 
Божими приписами, Т. Шевченко намагався «зрушити сумління спіль-
ноти до дії в оборону зневаженої людини» 37.

У тісному зв’язку з поетовими візіями гармонійної родини постає 
також образ власної хати, який водночас є і символом національної 
самодостатності й ідеалом, до якого Т. Шевченко прагнув усе життя, – 
ідеалом, вписаним у його поезію як раннього, так і зрілого періоду. 
Тезу про те, що в Шевченковій творчості втілено душу народу, мен-
тальні підвалини його світогляду, багаторазово підтверджують і по-
етичні, і прозові сюжети, пов’язані із зображенням родинних зв’язків 
та взаємин, традиційним розподілом обов’язків, правовими нормами. 
У них дослідники слушно вбачають акцентовані поетом факти більшої 
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жіночої активності в розв’язанні проблем родини й навіть любовних 
стосунків, особ ливого авторитету матері, що дає підстави вести мову 
про «матріархальність української родини», тобто про те, «що жіноче 
начало в менталітеті нації таки переважає» 38. Аналіз родинних сюже-
тів, відтворених у творчості Т. Шевченка, узгоджується з поміченою 
етнографами ХІХ ст. особливістю: «Українська родина – це виключно 
мала родина, обмежена до батьків і неодружених дітей»; у Т. Шевчен-
ка немає жодної згадки про велику родину – про рід «в горизонтально-
му розумінні, і це вповні підтверджує попередні встановлення, що ця 
форма соціологічної групи в Україні відсутня» 39.

Чи не найповніше у творчості Т. Шевченка представлені родинні 
звичаї та обряди, зокрема весілля – ця справді багатожанрова виста-
ва, яка є вінцем розмаїтої народної творчості. Досить близьке до на-
родних варіантів зображення українського весілля подибуємо в п’єсі 
«Назар Стодоля» та в поемі «Наймичка». Поет не лише з етнографіч-
ною достовірністю відтворює елементи сватання, розмову старостів, 
перебіг шлюбного дійства, але й розкриває соціальні функції весільної 
обрядовості, що правила за традиційно-правову норму регламентації 
життя сільської громади, була узвичаєною формою узаконення нових 
суспільних ролей її членів. У повісті «Прогулка с удовольствием и не 
без морали» згадується народний звичай завивання гільця як незмін-
ний атрибут весільного обряду українців 40.

Для дослідників особливий інтерес становлять сепія і офорт 
«Старости». Сюжет розкриває заключний етап сватання. Старости – 
перев’язані рушниками, отже сватання відбувається успішно. Згоду 
нареченої на шлюб позначає хустка, яку вона подає нареченому на 
тарілці. Напис під малюнком стисло й достовірно фіксує всі момен-
ти сватання, і, по суті, його можна розглядати як етнографічний доку-
мент: «Покохавшись літо чи то два, <...> парубок до дівчиного батька 
і матері посила старостів, людей добромових і на таку річ дотепних; 
коли батько й мати поблаго словлять, то дівчина, перев’язавши старо-
стам рушники через плечі, подає зарученому своєму на тарілці або 
крамну, або самодільну хустку» 41.

Про рушники та весільну хустку не раз згадується також у літера-
турних творах Т. Шевченка: «Рушники вже ткались, / І хустина ме-
режалась, / Шовком вишивалась» («Рано-вранці новобранці»), «Роз-
питали, порадились, / Та й за старостами / Пішов Марко. Вернули-
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Т. Шевченко. Батьківська хата у Кирилівці. 1843. Олівець

Т. Шевченко. Андруші. 1845. Сепія
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ся / Люде з рушниками, / З святим хлібом обміненим» («Наймичка», 
pp. 270–274). Хліб, рушники та хустка – глибоко символічні національ-
ні атрибути. Етнографічна література підтверджує, що за звичаєвим 
правом шлюб узаконювався після сватання саме тоді, коли наречена 
пов’язувала старостів рушниками, нареченому подавала хустку, а сва-
ти обмінювалися хлібом.

Т. Шевченко відтворює й інші прояви родинного життя – подружню 
вірність, материнство, особливу роль української жінки в родині, зокре-
ма у вихованні дітей. З високим пієтетом він ставиться до жінки-матері 
й підносить її образ на рівень національних святощів: «У нашім раї на 
землі / Нічого кращого немає, / Як тая мати молодая / З своїм дитяточ-
ком малим» («У нашім раї на землі»). Проте, складаючи високу оцін-
ку материнській самопожертві, Т. Шевченко все-таки не абсолютизує 
виховного впливу матері на дітей. У поемах та повістях («Гайдамаки», 
«Невольник», «Близнецы») висловлено розуміння того, що у виховному 
процесі необхідна участь і родини, і батька та діда, що мають врівно-
важувати материну емоційність і ніжність, сприяти вихованню в дітей 
стриманості, вольових якостей. Т. Шевченко пише: «...я плохо верю в 
воспитание самых добродетельных матерей, тем более, если у них одно 
единственное дитя» («Близнецы», 4, 20). Ці спостереження актуалізу-
ються необхідністю формувати український виховний ідеал, потребою 
з’ясувати причини деяких негативних особливостей української мен-
тальності (скажімо, переважання емоційного чинника над вольовим).

Етнографічною достовірністю відзначаються і фрагментарні описи 
родинних традицій, хрестин та кумування (кликані куми, колективне 
кумування в поемі «Наймичка», повістях «Наймичка», «Близнецы»). 
З глибокою прихильністю поет зображає родинне щастя, вірність ро-
динним традиціям, у яких бачить народні уявлення про гармонію люд-
ського співжиття, призначення людини. У контексті цих уявлень чи не 
найбільшою трагедією в його трактуванні постає сирітство – і власне, 
і інших людей: «Тяжко-важко в світі жити / Сироті без роду, / Нема 
куди прихилиться – / Хоч з гори та в воду» («Думка – Тяжко-важко в 
світі жити»). Гірке безталання та незахищеність дітей-сиріт з особли-
вою проникливістю розкрито у вірші «На Великдень на соломі» та на 
малюнку «Хлопчик із собакою в лісі» (1840). Сирітство – це не просто 
особиста трагедія людини, це дисгармонія, порушення рівноваги жит-
тя, руйнація цілого мікрокосму буття громади й індивіда в ній.
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Вимушену самотність, невлаштованість життя, як і у фольк лорній 
традиції, поет сприймає як лиху долю. Нестерпність самоти промо-
висто відтворено в багатьох поезіях, зокрема у вірші «Якби з ким сісти 
хліба з’їсти»: «Треба одружитись, / Хоча б на чортовій сестрі! / Бо до-
ведеться одуріть / В самотині».

У низці творів («Катерина», «Слепая», «Відьма») мовиться про над-
то суворий сільський звичай покарання дівчат-покриток, згідно з яким 
їх виганяли з дому. У цій жорстокості Т. Шевченко вбачає наслідок 
кріпосництва (безправності українських селянок, над якими чинили 
наругу кріпосники-поміщики й російське офіцерство). Поет-гуманіст 
стає на захист понівеченої людської гідності, на захист жінки-матері; 
як найвищий прояв святості нешлюбного материнства він підносить 
образ Богоматері Марії в поемі «Марія».

У літературній спадщині Т. Шевченка наявний і етнографічний 
матеріал про громадське життя, звичаєве право українців. Тему зви-
чаєвого права в житті сільської громади розкрито, зокрема, в офорті 
«Судня рада». До громадського суду, як свідчать етнографи, ще на-
прикінці ХІХ ст. селяни вдавалися охочіше, ніж до офіційного. Зви-
чаєве право регламентувало фактично всі аспекти селянського буття. 
На Шевченковому малюнку зображено громадську раду, яка зібрала-
ся, щоб розсудити односельців. Сюжет доповнено таким коментарем: 
«Отаман збира на село громаду, коли що трапиться незвичайне, на 
раду і суд, коло оранди або на майдані, громада, порадивши і посу-
дивши добре і давши мир ворогам чи то кару, розходиться, п’ючи по 
чарці позвової» 42.

Справді науковий характер мають також описані Т. Шевченком інші 
аспекти народного громадського побуту і звичаїв.  У п’єсі «Назар Сто-
доля» подано достовірний розгорнутий опис різдвяних вечорниць – 
цієї своєрідної колективної форми дозвілля та соціалізації молоді. 
Молодь у складчину готувала вечерю, наймала музик, запрошувала 
кобзаря і спілкувалася, улаш товувала забави, співи й танці.

У повісті «Близнецы» йдеться про важливий для українського громад-
ського життя звичай толоки – гуртової сусідської взаємо допомоги, що її 
організовували безоплатно під час будування хати чи для виконання яко-
їсь трудомісткої господарської роботи, скажімо, на жнивах чи косовиці. 
Є в цьому творі опис різдвяного звичаю носити святочну вечерю роди-
чам; автор указує на відмінність цього українського звичаю від різдвяних 
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Т. Шевченко. Аскольдова могила. 1846. Сепія, акварель

Т. Шевченко. Церква Всіх святих у Києво-Печерській лаврі. 1846. Сепія
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традицій інших народів, підкреслює, що особливо ним тішилися діти. 
Напередодні Різдва діти носили родичам вечерю й вітали їх зі святом: 
«Святий вечір! Прислали батько і мати до вас, дядьку, і до вас, дядино, 
святую вечерю».

Проте найповнішим є поданий у повісті «Наймичка» опис обжи-
нок 43. З етнографічною точністю Т. Шевченко переповідає про уро-
чисте відзначення молодими женцями жнив: «Впереди всех их, тихо 
выступая, шла прекрасная царица свята; стыдливо, как бы от тяжести 
венка, опустила на грудь свою прекрасную смуглую голову, укрытую 
золотистым венком и распущенною черною косою; в руках у нее был 
серп и небольшой сноп жита, перевитый зеленою березкою. <...> За 
нею шли девушки и пели в честь ее свои заунывные песни; за девуш-
ками шли молодые косари – они косили отаву на Суде – с косами и 
скромно вторили им. <...> Группа косарей и жниц с своею прекрасною 
царицей <...> медленно приближалися к селу. Навстречу им выбежали 
дети и вышли с грудными младенцами матери, встречая и поздравляя 
взрослых детей своих с благополучным окончанием озимных жнив». 
Проте за поетичним фасадом цього обряду, який завершував життєво 
важливу для кожної селянської родини справу, а тому був сакралізова-
ний традицією і піднесений до високого емоційно-естетичного рівня, 
Т. Шевченко бачив і жорстоку реальність – підневільний кріпацький 
стан українського люду: «С утра до вечера на солнце, без малейшей 
тени, с утра до вечера, согнувшись, жнет бедная жница» 44.

Т. Шевченко звернув увагу і на шкільні звичаї. До повісті «Най-
мичка» введено маловідомий з етнографічної літератури «древний 
обычай»: школяр, опанувавши грамоту, пригощає кашею інших учнів: 
«Принесши кашу в школу, он [Марко. – Г. С.] поставил ее доли. Руч-
ник преподнес учителю. А до каши просил товарищей. Товарищи, 
разумеется, не заставили повторять просьбы, уселися вокруг горшка. 
А Марко взял тройчатку, стал над ними, и пошла потеха. Марко не-
милосердно бил всякого, кто хоть крошку ронял дорогой каши на пол. 
Кончивши кашу, Марко тройчаткою погнал товарищей до воды, а при-
гнавши от воды, принялися громадою горшок бить. Разбили горшок, 
и учитель распустил их всех по домам в знак торжественного сего 
события» 45. Цей обряд має зв’язок із зафіксованим етнографами ри-
туальним уживанням каші на вечорницях, весіллі, родинах, поминках. 
Проте шкільний обряд – частування однокласників кашею й розбиття 
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горщика, у якому її зварили, – це передусім елемент соціалізації, озна-
ка набуття школярем нового громадського статусу.

Під час подорожей поет ретельно збирав легенди й перекази, вивчав 
прикмети та вірування. Ці світоглядно-язичницькі аспекти духов ності, 
натуралістичного світогляду народу, що ввійшли у свідомість митця ще 
з дитинства, широко відбилися в його романтичних віршах та поемах. 
Т. Шевченко відтворив властиву світосприйняттю українців особ ливість, 
за якою природа – не тільки частина довкілля, а живий, одухотворений 
персонаж народного буття, що органічно співдіє з людиною: «Зоре моя 
вечірняя, / Зійди над горою, / Поговорим тихесенько / В неволі з то-
бою. / Розкажи, як за горою / Сонечко сідає, / Як у Дніпра веселочка / 
Воду позичає» («Княжна», pp. 1–8). У баладах «Причинна», «Тополя», 
«Утоплена», «Лілея», «Русалка», «За байраком байрак», а також у поемі 
«Княжна» представлено, власне, усіх основних персонажів української 
демонології, використано фольклор, сюжети про перетворення дівчини 
на дерево, про віщування та прикмети, про заложних мерців, русалок, 
потерчат, відьом тощо: «А над самою водою / Верба похилилась; / Аж по 
воді розіслала / Зеленії віти, / А на вітах гойдаються / Нехрещені діти. / 
Як у полі на могилі / Вовкулак ночує, / А сич в лісі та на стрісі / Недо-
лю віщує. / Як сон-трава при долині / Вночі розцвітає...» («Княжна», 
pp. 11–22). У Шевченковій прозі й поезії наявні фрагментарні карти-
ни зелених свят (звичай прикрашати хати клечанням, посипати долівку 
зіл лям), обряду освячення нового житла молебнем, також трапляються 
відомості про поховальний обряд українців, роль громади в поховальній 
обрядовості («Хустина», «Москалева криниця»).

Отже, широкий спектр етнокультурних явищ, відтворених у твор-
чій спадщині митця, дозволяє розглядати її не лише як художньо-лі-
тературний набуток національної культури, але і як джерело для етно-
графічного вивчення народу. Достовірність здійснених Т. Шевченком 
етно графічних описів узасаднено принциповими вимогами правдиво-
го й усебічного вивчення життя простих людей, чітко сформульовани-
ми 1847 року – у тій же Передмові до нездійсненого видання «Кобза-
ря»: «прочитайте ви думи, пісні, послухайте, як вони співають, як вони 
говорять меж собою шапок не скидаючи, або на дружньому бенкеті як 
вони згадують старовину і як вони плачуть, неначе справді в турецькій 
неволі або у польського магнатства кайдани волочать. <...> Щоб знать 
людей, то треба пожить з ними».
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Т. Шевченко. Костьол у Києві. 1846. Акварель

Т. Шевченко. Вознесенський собор у Переяславі. 1845. Акварель
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Т. Шевченко. Почаївська лавра із заходу. 1846. Акварель

Т. Шевченко. Михайлівська церква в Переяславі. 1845. Акварель
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Дмитро СТЕПОВИК

ВІРА ТАРАСА ШЕВЧЕНКА: 
ДЕЯКІ КОНТРОВЕРСІЇ

Такі риси українського національного характеру, як вільнолюбство 
і нежорстке́, толерантне ставлення до інославних віровизнань та релі-
гій, зумовили часті нарікання на україн ців з боку частини ортодоксаль-
них християн Сходу. Багато писав про невдоволеність нами греків та 
інших східняків наш письменник- мандрівник Василь Григорович-Бар-
ський у своїй фундаментальній подорожній книзі «Мандри по святих 
місцях Сходу з 1723 по 1747 рік» [4, c. 125, 140, 594, 596, 605–607]. Як 
він не намагався представити українців як побожних і вірних право-
славно-візантійській традиції християн, йому скрізь говорили, що 
українці надто доб рі до католиків, не поборюють ісламу, кохаються в 
освіті, малюють ікони на західний взірець. Подібне чували і чуємо – 
від самої Київської Русі й аж до нашого часу. Може, цікавий виняток 
зробив у сере дині XVII ст. сирійський архідиякон Павло з м. Алепо, 
який у своїх нотатках з подоро жі Україною не знаходив слів для похва-
ли україн цям за їхню побожність, красу їхніх храмів та ікон [13, c. 21, 
22, 28, 41, 59, 76, 77, 88, 151, 165].

Тарас Шевченко як віруючий християнин також не уникнув критики 
за особливість своєї віри в Бога. Його віра була й залишається однією 
з найбільших контроверсій у шевченко знавстві. Його словесна й ху-
дожньо-мистецька творчість не дає однозначної відповіді, як Шевчен-
ко ставився до Бога, Церкви, релігії й віровизнання. І це не тому, що в 
нього на ці проб леми були суперечливі, непослідовні чи плутані погля-
ди. Навпаки, вони в нього системні, зрозумілі й визначені. Проб лема 
полягає в підході до цих поглядів тих, хто в них намагався розібрати-
ся. Досі підхід до цієї проблеми нагадував перетягування ковдри тих, 
хто силкувався прикрити нею свою наготу. Так, не відповідає дійсності 
образ Шевченка-християнина, який нарікає, плаче, благає в Бога по-
ліпшення долі свого народу й особистої долі. Ніщо не є таким далеким 
від сумління Шевченка, як отакими фарбами змальована його нібито 
рабська, упокорена, фанатична віра. Були спроби приписати Шевчен-
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кові роздвоєність: пристрасні, романтичні звертання до Бога, з одного 
боку (як вияв своєрідної міфотворчої ментальності), і епікурейський 
спосіб життя – з випивками, розвагами й сумнівними зв’язками, – з 
другого. Тенденційними й упередженими виглядають спроби деяких 
представників Російської православної церкви, наприклад архієписко-
па Никона («Троицкое слово» – видання, що друкувалося перед Пер-
шою світовою війною у Троїце- Сергієвій лаврі), трактувати Шевченка 
як «богохульника» і під цим оглядом критикувати тих, хто 1914 року 
хотів широко вшанувати пам’ять Шевченка з нагоди сторіччя від дня 
його народження. Навіть у відомому свого часу «Шевченківському 
словнику» під гаслом «Атеїстичні погляди Тараса Шевченка» вписано 
неймовірну за своєю неправдивістю фразу: «Він показав безглуздість 
релігійних легенд, зривав покривало святості з біблійних героїв, дово-
див ворожість релігії народові. Шевченко показував, що релігія і церк-
ва є розсадниками мракобісся, гальмом у розвит ку науки і культури» 
[1, c. 48]. Як бачимо, усі терміни більшовицької атеїстичної пропаган-
ди приписані Шевченкові.

Не надто далеко відстали російські монархісти, які замість того, 
щоб спільно з еміграцією народів колишньої Російської імперії пра-
цювати для повалення тоталітарного й безбожного режиму в себе на 
батьківщині, почали критикувати вихідців з України, Білорусі, При-
балтики, Закавказзя, нападати на їхніх діячів культури, на їхні Церкви 
за те, що ті противляться відновленню «єдіной і нєдєлімой» імперії. 
Наведу приклад такого неприйняття автокефальних православних 
церков одним православним московитським «батюшкою» із «зарубеж-
ной» РПЦ у США, архієпископом Віталієм. З особливою неприязню 
писав він саме про Українську православну церкву: «Тепер та Київ ська 
Самостійна Церква, як і інші – Польська, Фінляндська, Латвійська, Ес-
тонська автокефалії, – розсипались, бо не від Бога була справа їхня. 
Залишився був один тільки Іван Теодорович [решта, понад 30 єпис-
копів, були замучені або розстріляні більшовиками, з чого “побож-
ний” монархіст явно вдоволений. – Д. С.]. Насвятив священиків, має 
стільки-то парафій, але його ніхто в Америці за єпископа не визнавав: 
ні росіяни, ні греки, ні серби, ні сирійці, ні румуни, ні навіть україн-
ці, – ні, о диво! – сам себе за законного єпископа не визнавав. – Неймо-
вірне діло! Після Другої світової війни разом з ДП [переміщеними осо-
бами. – Д. С.] наїхало ще багато таких самосвятів, “єпископів” і “свя-
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щеників” Української Самостійної Церкви, і в багатьох місцях вони 
піднімають свою пропаганду і баламуту. Попереджаю і умоляю вас, 
православні люди, не беріть участи в службах живоцерковців, само-
святів, східно обрядників і всяких самозваних священиків [бо, мовляв, 
усі, крім московитів, “неканонічні”. – Д. С.], що роздирають на части-
ни єдину Російську Православну Церкву [дарма що ця “єдина” свого 
часу не була визнана 141 рік. – Д. С.]. Не беріть участи в страшному 
гріху» [14, c. 10].

Представники московитського православ’я добре знали, що Та-
рас Шевченко, вірячи в Бога і будучи православним християнином, 
мав доволі критичний погляд на морально- етичні й обрядові аспек-
ти православ’я російського, яке, на основі реак ційної неєвангельської 
формули «православія, самодєржавія і народності», зрослося з дес-
потичним монархічним режимом, замість любові культивувало нена-
висть, замість благословіння – прокляття. Тому московитські єпископи 
і священики, де б вони не жили, у Росії чи Америці, ніколи не зважу-
валися сказати про Шевченка якесь доб ре слово. Усі вони, колишні й 
сучасні, є послідовниками Віссаріона Бєлінського, котрий започатку-
вав негативне потрактування творчої спадщини Т. Шевченка. Не скажу 
цього про всіх російських право славних мирян, які шанували христи-
янську ідею у творчості Шевченка і знали його як зразкового уцерков-
леного чоловіка.

Так, проф. Микола Сумцов, один з російських знавців пое зії й епіс-
толярію (щоденники, листи) Шевченка, писав: «Знайомлячись з ними, 
ми бачимо, що релігійність Шевченка має барву рідної поетові право-
славної Церкви, її обрядовості й устрою. Шевченко молився її молит-
вами, зазвичай – за нечастими винятками – думав її образними засо-
бами. Як рядовий член право славної Церкви під час пос ту постився 
і приймав святі тайни [сповідував ся й причащався. – Д. С.]. Взагалі 
не розривав з церковними формами релігії своїх батьків». У спогадах 
про Шевченка, коли мова заходить про релігійні питання, усі відзна-
чають православність віри Шевченка. Останнім часом, щоправда, 
представники Української греко- католицької церкви роблять спроби 
довести, що родове прізвище поета – не Шевченко, а Грушівський, і 
що охрещений він був як греко -католик. У 1995 році священик Семен 
Посіко писав у замітці «Релігія Тараса Шевченка»: «У нашому народі 
панує загальна думка, що Тарас Шевченко православний. Олександр 
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Кониський, що був дійсно православний, у “Біографії Тараса Григоро-
вича Шевченка- Грушівського”, виданій 1914 року до сторіччя від дня 
народження Кобзаря, пише: “В обидвох селах, Кирилівці і Моринцях, 
були церкви греко- католицького віросповідання, і в обидвох – святого 
Івана Богослова”. У примітці під текстом він додає, що шваґер Тара-
са – Вартоломій Шевченко – твердив, що Тарас у школі писав себе 
не інакше, як Грушівський. Знаємо, що Тарасів прадід Андрій, учас-
ник битви під Полтавою 1709 року [на боці гетьмана Івана Мазепи. – 
Д. С.], переховувався від посіпак Петра І й оженився з донькою Івана 
Шевця в Кирилівці, а як прий мак, був названий людьми Шевченком. 
І так Тарас підписувався під своїми поезія ми, хоч у копіях свідоцтв на-
роджень, вінчань і смертей родини Тараса є всюди Грушівські (фото-
копії документів зберігаються в музеї Тараса Шевченка в Києві). На 
Правобережній Україні московським царем православ’я впроваджено 
в 1834–1838 роках, а Тараса Шевченка- Грушівського хрестив о. Олек-
сій Базаринський у греко- католицькій церкві в 1814 році (метрика збе-
рігається в музеї Тараса Шевченка в Києві), тобто ще до впровадження 
в Україні православ’я».

Цим твердженням священик Семен Посіко не «відкрив Америки» 
в шевченкознавстві, бо згадані факти давно відомі; але відомо також 
і те, що молодий Шевченко і в Україні, і у Вільнюсі, і згодом у Пе-
тербурзі молився в православних церквах, очевидно, не вважаючи, 
що його хрещення греко- католицьким священиком не було православ-
ним. Якби він трактував своє прізвище «Шевченко» як літературний 
псевдонім, то, мабуть, офіційно записався б у студенти Петербурзької 
академії мистецтв під прізвищем «Грушівський» і цим прізвищем під-
писував би і свої мистецькі твори. Але в Україні з давніх- давен було 
заведено, що прізвиська дуже часто ставали узаконеними прізвищами. 
Це трапилося і з Тарасом Шевченком та всіма його родичами.

На початку перебування Шевченка в Петербурзі, а саме – у лютому 
1839 року, завдяки апостасійній акції віленського єпископа УГКЦ Йо-
сипа Семашка греко- католицтво на території Російської імперії було 
заборонено [15, c. 268–272], уніятську церкву в Петербурзі було пере-
дано РПЦ і, природно, Шевченко молився як православний і сам це ви-
знавав. Як у православного християнина, у поведінці Шевченка можна 
розрізнити певне розділення: з одного боку, позитивне ставлення до 
православного віровчення з його догматами й канонами, а з другого, – 
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доволі критичне ставлення до РПЦ, її священноначалія та Священного 
синоду, який був звичайним царським відомством з питань релігії і 
ревно виконував анти євангельську у своїй суті політику репресивно-
го імперського режиму. У поетичній і мистецькій творчості Шевченка 
немає нічого протиправо славного, єретичного або інославного. Навіть 
критики Шевченкових творів і його самого як особи не наважуються 
звинувачувати Кобзаря в якихось суттєвих порушеннях православного 
віровчення; їхні закиди стосуються винятково Шевченкового неприй-
няття РПЦ – і вже під цим оглядом критики, як і раніше, так і тепер, 
намагаються розігрувати карту «антиправо славності» Шевченка.

Митрополит Іларіон Огієнко, який ретельно простудіював усю твор-
чість Шевченка під оглядом її релігійності, нічого анти православного 
не виявив. Навпаки, він стверджував пророчий, апостольський, про-
повідницький характер багатьох Шевченкових творів. В одному з 
досліджень Шевченкової творчості митрополит Іларіон писав: «Так, 
Шевченко був проповідником і вмів ним бути. Він постійно навчав 
так, ніби говорив у церкві. Пригадайте “Моє посланіє”. І відразу ствер-
джую: більшість Шевченкової науки можна повторювати в церкві на 
проповідях, так ніби цитати з якого церковного твору.

І треба тільки жаліти, що українське духовенство так рідко цитує 
“Кобзаря” – для проповідей з нього можна брати обома руками! До 
цього ще додам, що Шевченко, як проповідник і оборонець правди Бо-
жої, був усе своє життя послідовний і незмінний. І за свою оборону 
правди Божої і життя своє віддав! Усі твори Шевченка – виразно на-
вчальні, бо він науку твору ставив на перший план» [9, c. 222].

На тему релігійності Шевченка митрополит Іларіон написав 17 ста-
тей, ґрунтовно проаналізувавши саму суть поетової віри, включно з 
аналізом контроверсійних запитань до Бога й висловлювань про Бога. 
Митрополит доходить висновку (у статті «Поет у безнадії та розпа-
чу»), що «Бог для Шевченка – Батько, і то Батько рідний. І він до Нього 
всякі претензії несе й скеровує, як люблячий син до Батька. Ці Шев-
ченкові звернення часто власне синівські, хоч і подратовані, хоч і не-
спокійні, але завжди оправдані тяжкою дійсністю... “Кобзар” – це чис-
та книга гарячих сліз, тяжкого горя та смертельної печалі, а то й чорної 
розпуки» [9, c. 233, 236]. Дуже похвальний докір митрополит Іларіон 
зробив українському духівництву за те, що воно рідко цитує «Кобза-
ря» в проповідях. Але Шевченка таки цитували священики і єпископи 
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УАПЦ у двадцятих роках, зокрема митрополит Василь Липківський. 
Інша річ, що Іларіон Огієнко дещо упереджено ставився до УАПЦ й 
особисто до митрополита- мученика Василя Липківського, тому й «не 
помітив» того, що Липківський у проповідях часто посилався на Шев-
ченка, а також присвятив йому спеціально кілька проповідей. В од-
ній з них («Релігійність Тараса Шевченка») він говорив: «Дух істини 
підніс Тараса Шевченка на безмежну духовну височінь – аж до Бога 
звернутися, Його запитати: “Чи довго ще на цім світі катам панува-
ти?” Мабуть, сказав Господь Тарасові, що вже недовго, бо, вмираючи, 
він заповів: “Поховайте та вставайте, кайдани порвіте і вражою злою 
кров’ю волю окропіте!” Не пройшло і шістдесят літ після того, як його 
поховали, а ми вже є свідками, як рвуться віковічні кайдани панування 
над нашим народом, з яким величезним напруженням народ наш здо-
буває свою волю, як щиро поливає цю волю, поливає тільки не вражою 
злою кров’ю, а праведною братньою кров’ю найкращих синів України. 
І ми бачимо, що в цей величний мент визволення України душа Тараса 
Шевченка, як він сам це казав, і лани і гори – все покинула і полинула 
до самого Бога молитися за сім’ю велику, сім’ю вільну, нову Матір- 
Україну, яку він більш від усього на світі любив» [7, c. 148].

В іншій проповіді («Мати Божа в уявленні Тараса Шевченка»), 
сказаній на свято Благовіщення, митрополит Василь Липківський дав 
свій коментар до Шевченкової поеми «Марія»: «Пречисту Діву Марію 
Шевченко уявляє собі в образі нашої ж таки сердешної селянської ма-
тері, святої у своїй убогості, чистої у своїй праці, непорочної в своїх 
мріях, і весь побут життя Йосифа і Марії з їх Сином змальовує краска-
ми життя убогої бідолашної селянської сім’ї. Але що тут є грішного чи 
кощунного? Що кощунного, коли наші предки на старовинному образі 
Благовіщення, який ви бачите в цім храмі, змалювали пресвяту Діву 
Марію в мент Благовіщення і явлення архангела Гавриї ла за кужелем 
з веретеном в руках? У св. Софії Київській так іменно і змальовано 
старовинний мозаїчний образ Благовіщення, що на колюмнах вівтаря. 
Що кощунного, коли наш нарід з любови і пошани до пресвятої Діви 
вбирає її у віночок з польових квітів, у стрічки, в намисто, в сорочку 
вишивану і цим найбільше наближає її до свого серця, до свого рідно-
го життя» [7, c. 218].

Отже, українське православне священноначаліє визнало висо-
ку пробу православності Тараса Шевченка. Як і його небесний тезо-
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іменник, св. Тарасій, патріарх візантійський, Шевченко любив Бога як 
син, голосно кликав Його на поміч, знаючи з Євангелія, що Царство 
Боже зусиллям досягається. Чимало рис характеру Шевченка подібні 
до вдачі св. Тарасія візантійського – людини, яка відіграла визначну 
роль у ліквідації іконоборства.

Саме найсильніші сторони віри Шевченка були піддані критиці 
представниками московитського православ’я, які будь- коли «удостою-
вали» нашого поета своєю увагою. У РПЦ ніколи не бракувало шові-
нізму, тому борець за незалежність і свободу України Шевченко був у 
«батюшок» більмом на обох очах. Ненавиділи вони його саме за воле-
любство; але їхня професія зобов’язувала їх знущатися саме з його 
християнських поглядів. Коли після революції 1905 року посилився 
рух за визволення України, саме РПЦ очолила кампанію паплю ження 
Шевченка, бо його творчість стала натх ненником українських борців. 
У 1911 році минуло 50 років з дня упокоєння Шевченка, і РПЦ навіть 
заборонила служити по ньому панахиди. Найбільш нібито «лібераль-
ний» пог ляд на пропозицію відслужити панахиди по Шевченкові ви-
словив, наприклад, Одеський архієпископ Назарій: «За хулителя пре-
чистої Божої Матері молитися треба, але по совісті, щоб Бог простив 
йому ганебні його писання. Панахиди ж можна служити, але тільки 
ніяк не в церкві, а вдома». А Харківський архі єпископ Арсеній клопо-
тався перед синодом і Міністерством внутрішніх справ, щоб заборони-
ли читати Шевченків «Кобзар».

Ще з більшою завзятістю імперські священики заперечували наміри 
відзначити сторіччя від дня народження Шевченка в 1914 році. Вони 
критикували кожного, хто в пресі чи усно насмілювався сказати добре 
слово про Шевченка. Вершиною цинізму й обскурантизму в середови-
щі РПЦ були антишевченківські статті за 1914 рік у журналі «Отдых 
христиа нина». Тут лютування на Шевченка, здається, перевершило не-
гативізм фарисеїв на самого Господа Ісуса Христа. Взяти хоча б такі 
слова із цього «Отдыха христианина»: «Ім’я його [Шевченка. – Д. С.] 
стало штандартом зрадників. Воно теліпається на древку розбійниць-
кого прапора. Бандити, які йдуть з погромом на вітчизну; Юда, який 
продає свого Христа австрійським легіонам і римському престолу; 
Каїн, що точить ніж на брата, – вони ховаються за ім’ям Шевченка, як 
за бруствером. Вони вирізали на своїх щитах його віршовані заклики 
і прокляття. Вони вже не одне десяти ліття, за його ідейною допомогою, 
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підкопують коріння величезного російського дуба. Ми зупиняємося з 
подивом перед постаттю людини, яка обілляла свою думку братською 
кров’ю рідного народу, яка зганьбила свою душу для нерозумного до-
годжування смакам невіруючих і перелюбників. Шевченко – не наш. 
Він ангел, скинутий з неба. Він – марево пустині, яке вабить оманли-
вою картиною прекрасної землі. Він – батько зрадників, натхненник 
пере киньчиків, спокусник хистких умів. Він нам не потрібний» [10, 
c. 659–660].

Це «пафосне» кликушество й інші подібні «перли» шевченкофоб-
ства ретельно визбирав протоієрей із «зарубєжной» РПЦ Іоанн Черна-
він для своєї брошури «Тарас Шевченко и его религиозно- политичес-
кие идеалы», що вийшла друком у Нью- Йорку 1941 року – до 80-ліття 
з дня упокоєння великого сина Украї ни. Характерний момент: антипод 
«зарубежной» РПЦ, тобто нинішня РПЦ Московського патріархату, за-
ходами свого «издательства Крутицкого подворья» пере друкувала пи-
санину Чернавіна п’ятитисячним накладом у 2002 році й майже весь 
наклад завезла своїй  дочірній діаспорній Київській митрополії РПЦ в 
Україні, яка іменує себе «Украинской Православной Церковью», опус-
каючи привісок «Московского патриархата» [20].

Усупереч обґрунтованому твердженню митрополита Іларіона Огі-
єнка, що Шевченко як оборонець правди Божої був усе своє життя по-
слідовний і незмінний, протоієрей Чернавін твердить про роздвоєність 
поета, про крутий його поворот не в бік віри й Церкви, а від них; про 
«зараження» Шевченка раціоналізмом під впливом читання творів 
Томи Кемпійського і Штрауса. Перекручуючи зміст цитат з поетичних 
творів Шевченка й умисно викладаючи їх у суржиковім варіанті, Чер-
навін робить своє резюме: «Замість того, щоб покаятись у своїх гріхах 
і звернутися до Бога, Тарас падав дедалі нижче й нижче і ставав най-
лютішим ворогом християнства взагалі. Будучи ворогом Православної 
Церкви, Шевченко був ворогом і російського народу. Як небезпечний 
політичний злочинець, Тарас 5 квітня 1847 року був заарештований 
і відправлений на заслання на 10 років» [20, c. 14] 1.

Треба не боятися Бога, перекручуючи правду до невпізнання, щоб 
таке написати. Справді, як каже приказка, «у злості нема милості», і 
деякі люди, навіть наділені саном церковно служителя, у своєму шо-
віністичному засліп ленні починають свідомо служити неправді, від-
кидаючи або спотворюючи правду. Можна було б забути про чорно-
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сотенців, імена яких уже «канули в лету», а слово й діло Шевченка 
живуть; проте саме напередодні 200-річчя від дня народження Тараса 
представ ники шевченко ненависництва знову дають про себе знати, 
намагаючись привабити невибагливих людей своїми псевдовідкрит-
тями. «Розвінчувати геніального поета, – писала у травні 2003 року 
газета “Літературна Україна”, – беруться щораз нові й нові пігмеї, 
прибравши машкару “пошукувачів істини”, окрім сумно звісного Бу-
зини з його “вурдалацькою” манією, про якого ми вже й згадувати за-
рікалися, аби не оскверняти газетні сторінки... Столичні ЗМІ (і дру-
ковані, й електрон ні) видали перший потужний залп по ненавис ній 
декому постаті Кобзаря. Причому снаряди виявилися начиненими 
не ідеологічною чи політичною вибухівкою, а елементарним брудом, 
з ретельністю пилосо са висмоктаним з висловлювань різних людей – 
сучасників пое та... “Порадував” читачів “Киевский теле граф” статтею 
якогось Александра Карєвіна під назвою “Копытца ангела”, та ще й 
з підзаголов ком “Тарас Шевченко: оборотная сторона медали”. Неіс-
товий Віссаріон, тобто жовчний критик Віссаріон Бєлінський [один з 
перших у ХІХ ст. пасквілеписців про Шевченка. – Д. С.], як вислов-
люється сучасна молодь, може відпочивати після того, що нагрома-
див на цілу газетну шпальту новоспечений “історик”... Та підійдімо 
до проб леми з другого боку. Хіба російські чи англійські дослідники 
не знають, що і Пушкін з Лєрмонтовим, і Байрон не були, м’яко кажу-
чи, ангелами в житті, в повсякденному побуті? Та добре знають, як і 
в усьому культурному світі, бо вивчили кожен рядок їхніх біографій, 
кожен крок. Але замість того, щоб без кінця- краю перебирати брудну 
білизну геніїв, не перестають захоплюватися їхньою творчістю, пиша-
ються тими, хто підніс цілу націю до такої величі духу!» [12].

Із християнського погляду це замахування на світочів віри, творчос-
ті й розуму – наслідок гріха. Адже були в історії такі, що ненавиділи 
святих Івана Золотоустого, Василя Великого, Івана Дамаскина, Теодо-
ра Студита, княгиню Ольгу, Володимира Великого, Петра Могилу та 
багатьох інших. Як люди, ці святі мали свої недоліки, але самовіддано 
служили Богові, зверталися до Нього – коли з любов’ю, коли з триво-
гою, коли з розпачем. Проти них лютували, на них скреготали зубами 
не так безбожники, як «віруючі» фарисеї, за те, що святі вірили не так, 
як вони, фарисеї. Бог розпорядився, що святі – біля Його престолу, а 
де фарисеї? Хоча Шевченко не святий, та все-таки теперішні фарисеї – 
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хулителі імені й діла Тараса Шевченка – мали б пам’ятати долю Юди, 
Пилата та інших своїх поперед ників, які виступали проти Божих угод-
ників. Творець історії Бог викидає зі сторінок життя негідників і зали-
шає угодників. Шевченко – залишений! І писанина жодного сучасного 
й майбутнього хулителя не здатна не тільки викреслити Шевченка з 
історії, але й зашкодити його  авторитетові.

Шанобливе синівське ставлення Шевченка до трьох осіб одно-
істотної й нероздільної Трійці, до Богородиці і святих, повага до ікон 
та особисте малювання ікон, численні рисунки на релігійні теми – усе 
віддзеркалює його християнський світогляд, віру в Бога. Треба відки-
нути неправдивий підхід, ніби в поета був неправославний погляд на 
Діву Марію. Шевченко не богословствував, а просто благо говів перед 
нею як Матір’ю – і то Матір’ю втіленого Бога, Ісуса Христа. Навколо 
поеми «Марія» накручено багато вигадок. Ця тема має в Шевченка де-
кілька духово тематичних ліній, які переплітаються з гуманним став-
ленням до жінки загалом, із благоговінням поета перед материнством. 
Але центральна вісь ставлення Шевченка до Діви Марії збігається з 
тією роллю, яка відведена їй у святих Євангеліях: вона пречиста, свя-
та, непорочна, безмежно добра, вибрана самим Богом для великого й 
недосяжного розумові людини Божого Промислу – перевести духовну 
іпостась Бога в матеріальне тіло живої людини для того, щоб це тіло 
вмерло й одночасно зняло прокляття гріха з усіх інших людей. Велич 
Марії проек тується через велич Ісуса Христа. Ось ці рядки з пое ми 
«Марія» виразно вказують на рефлекторну, христологічну велич і сла-
ву Діви Марії: «Все упованіє моє на тебе, мій пресвітлий раю, на мило-
сердіє твоє, все упованіє моє на тебе, Мати, возлагаю. Святая сило всіх 
святих! Пренепорочная, благая! Молюся, плачу і ридаю: воззри, Пре-
чистая, на їх, отих окрадених, сліпих невольників. Подай їм силу Тво-
його мученика Сина, щоб хрест- кайдани донес ли до самого, самого 
краю. Достойно пєтая! Благаю, Царице неба і землі! Вонми їх стону і 
пошли благий кінець, о всеблагая!».

Не тільки змістом, але й молитовним настроєм, звертанням і 
проханням до Богородиці, євангельською ритмікою і строфікою, 
а також щедрим та делікатним і українізованим використанням 
церковнослов’янізмів – це православна похвала Марії, довершена 
молитва великої поетичної сили. І тут саме пригадується зауваження 
митрополита Іларіона Огієнка, що українському духівництву треба 
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було б брати в Шевченка обома руками! Ці початкові слова із Шев-
ченкової поеми «Марія» таки треба було б включити в українські мо-
литовники! Серед ряду прославлень Діви Марії це, безумовно, була б 
молитва- перлина, створена національним поетом- християнином. На 
відміну від переважної більшості людей, які в молитвах звіряють свої 
особисті клопоти і просять у Бога допомоги, Шевченко молиться до 
Богородиці за «окрадених сліпих невільників», тобто за свій цілий на-
род, за все людство. Ще Олександр Кониський зауважив, що Шевченко 
зі своєї природи був людиною високоввічливою і доброю. М’яке, наче 
віск, його серце ніколи, навіть у своєму ворогові, не забувало люди-
ни. Стоячи на національному ґрунті, Кобзар ширяє у сфері загально-
людських ідей – волі, правди і братолюбія. Він дихав любов’ю, бажан-
ням погодити всі національності, поладнати соціальні неправди. Його 
мріє ю були загальна воля і братерство всіх народів.

Також зі своєї природи Шевченко і любить, і розуміє любов поза 
егоїзмом, у тому сенсі, як проповідували у своїх богословських пра-
цях мужі Східної церкви, – як любов уселюдську. Автор маловідомої 
в Україні моно графії про християнсько- філософську думку Шевченка, 
яка вийшла друком у Мадриді 1962 року, Дмитро Бучинський роз’яснив 
природу любові в Шевченка такими словами: «До природної любови 
людського серця Шевченко відноситься не тільки по-людському, зна-
чить з цілим людським достоїнством, без звірячих інстинктів, і не впа-
дав в тон аскетизму, а з найпильнішою увагою, ніжністю і найвищим її 
розумінням» [3, c. 167].

Це не означає, що Шевченко відділив себе муром від католицького 
світу (греко- і римо- католиків), від протестантів. Його товаришування 
з польськими інтелігентами в Санкт- Петербурзі, а також на засланні 
(а вони були римо- католиками) указує на те, що конфесійних уперед-
жень у Шевченка не було.

Подібне можна твердити і щодо його ставлення до греко- католиків. 
Звичайно, на зміст поеми «Гайдамаки» посилаються як на показник 
антиуніятських настроїв Шевченка. Уже український патріотизм 
Шевченка не дозволив би йому стати на прю з мільйонами українців- 
галичан, які були і є найсвідомішою в національному відношенні час-
тиною українського віруючого народу. Хоча звертають увагу на те, 
що «Гайдамаки» – це єдина поема Шевченка, яка має науковий апарат 
(примітки), але мало хто усвідомлює те, навіщо ці примітки. Посилан-
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ня Шевченка в цій поемі на джерела є очевидною вказівкою на те, що 
трактування Гайдамаччини не є його особистим поглядом, а поетич-
ною інтерпретацією джерел, які не в усьому могли збігатися з його 
ставленням до того повстання, зокрема до кривавих оргій, убивства 
власних дітей на підставі релігійного фанатизму. Дуже і дуже сумнів-
но, щоб християнські погляди Шевченка були співмірними з поведін-
кою Гонти.

Щодо протестантів, то критична позиція Шевченка до формального 
християнства, ортодоксального фундаменталізму і носіїв цього фун-
даменталізму в особі російського священництва його доби безпосе-
редньо перегукується з традиційним критицизмом протестантів. Ніде 
Шевченко не виступає проти жодної протестантської конфесії своєї 
доби, – ані проти лютеран, ані проти кальвіністів, англіканців, рефор-
матів, методистів чи баптистів. Навпаки, поеми «Неофіти» й особливо 
«Єретик» указують на віротерпимість Шевченка. Він виразно тяжіє 
як у своїх висловлюваннях на християнські теми, так і в критичних 
щодо клерикалів, які забули про Заповіді Божі, – до християнства, яке 
сповідував його поперед ник на ниві християнського інтелектуалізму в 
Україні Григорій Сковорода. Як скиталець, Сковорода з іронією відки-
нув пропозицію києво- печерських ченців кинути якір постійного меш-
кання в їхньому монастирі через те, що вони «стовпи неотесані»; так і 
скиталець Шевченко відкинув «цезаро папистське» розуміння Церкви.

Сковорода й Шевченко з євангельського погляду, спільне й відмінне 
у їхніх поглядах та в інтерпретаціях Святого Письма, – ця тема ще не 
вивчена і не висвітлена ні в україн ській літературі, ні в українській 
філософії. Відомо, що Шевченко з пошаною ставився до Сковороди 
і вже в ранньому дитинстві, сидячи в бур’янах, читав його псалми із 
«Саду Божественних пісень». Дослідники обох мислителів відзнача-
ють не церковно- конфесійну, а євангельську близькість Шевченка й 
Сковороди. Про це пише автор монографії, присвяченої християнсько- 
філософським поглядам Шевченка, Д. Бучинський, зазначаючи, що 
пошук Шевченком Божої причини у всьому близький до тези св. Томи 
Аквінського: «Все од Бога, од Бога все! А сам нічого дурний не вдіє 
чоловік!». Також у диспуті зі своїм опонентом Козловським Шевченко 
висловив власне розуміння творіння Божого, а також дію Святого Духа 
через дію життєдайного Слова Біблії: «Теологія без живого слова не в 
силі створити ані ось такого липового листочка... Ми повинні благого-
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віти перед Матір’ю Того, що прийняв за нас муки і смерть на хресті». 
Виходячи з подібних висловлювань Шевченка, Д. Бучинський підно-
сить Шевченка до рівня світових християнських мислителів [3, c. 203].

Шевченко був прихильником єдиної, святої, соборної й апостоль-
ської Церкви, яка б гуртувалася довкола свого Єдиного Глави Ісу са 
Христа. Але він бачив щось інше – вивищування однієї конфесії над 
іншою. Російська Церква часто бралася критикувати інші Церкви, у 
тому числі і православні. Шевченко розумів непопулярність росій-
ського православ’я в християнському світі. Він бачив дріб’язковість, 
буквоїдство, підміну чистої віри театральністю. Представники мос-
ковитського православ’я не можуть вибачити Шевченкові, що він пе-
редбачав часи, коли з їхніх риз, якими вони прикривали своє сласто-
любство, дертимуть онучі. На всі лади смакують формальні віруючі 
гострий відгук Шевченка про одну Службу Божу, на якій він був у 
Нижнім Новгороді, повертаючись із заслання. Шевченко знав чин цієї 
святої служби, тому коли побачив п’яних священиків, які абияк слу-
жили, то й записав у щоденнику і про поклоніння неоковирним суз-
дальським ідолам, і про вакханалію, і про п’яних «лохматих жерців», 
і про тибетські та японські декорації, а найбільше – про «колосальне 
п’янство», яким завершували своє «служіння» новгородські клірики.

Шевченко відчував, що однією обрядовістю, з якої вихолощена ду-
ховність, Росія не об’єднає навколо себе православний світ, як свого 
часу зробила Візантія; що Москва ніколи не стане Третім Римом, як 
би вона не хотіла ним стати. І коли там, у Нижньому Новгороді, він 
побачив у головному православному богослужінні елементи азійства, 
«щось тібетське чи японське», то тут не дорікати треба Шевченкові, а 
подякувати за те, що і в обрядовій частині, не кажучи вже про духов ну, 
він дбав про чистоту православ’я, а не виступав проти нього. Він хотів, 
щоб православ’я було єдине, але щоб ця єдність ґрунтувалася на чи-
стоті й любові, а не на гордині й ненависті. Д. Бучинський у цитованій 
монографії писав, що Шевченко вболівав, що Церква роз’єднана, що 
формалізм і владо любство як Заходу, так і Сходу шкодять істинній вірі: 
«Маємо багато здогадок про те, що він обурювався проти різних уста-
новлених догматів, канонів, обрядових звичаїв у Церкві. Але обурення 
його походило не з самого установлення канонів, а з того, що вони за-
лишались у Церкві й були для християн мертвою буквою закону, а його 
віра була жива, основана на Книзі Правди – Христовій Євангелії. Це 
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була причина, що він часом висловлювався дуже гостро проти надто 
разючої поверховості в Церкві, а також записав сам у “Щоденнику” з 
нагоди побуту на архієрейській Службі Божій у Нижньому Новгороді: 
“В архієрейській Службі, з її обстановкою та взагалі з тими декора-
ціями, видалося мені щось тібетське чи японське. І на цій ляльковій 
комедії читають святу Євангелію! Яка супереч ливість!”» [3, c. 201].

Усі ті висловлювання, які комуністи трактували як «атеїстичні по-
гляди Шевченка», саме стосуються не віри як такої, а клерикалів, що 
відступили від Бога, забули Його настанови щодо любові до ближнього. 
Шевченко розвинув у своїй творчості відому тезу, висловлену в послан-
ні апостола і євангеліста Івана про те, що любов до Бога й ненависть 
до ближнього – несумісні, тобто одна з тих тез мала б бути неправдою: 
«Хто говорить, що він пробуває у світлі, та ненавидить брата свого, 
той у темряві досі» (Перше Соборне послання св. апостола Івана, 2:9). 
Тільки осудом поведінки сучасних Шевченкові кліриків викликані його 
критичні зауваження про недостойних церковників. Але в критиків ці 
зауваження Шевченка видаються за атеїстичні погляди.

А як бути з прикрими запитаннями, які Шевченко часто ставить 
перед Богом? То він дорікає, що Ти, Боже, «смієшся, Батечку, над 
нами»; то риторично запитує, чи Бог бачить із-за хмари наші сльози й 
горе; то прямо запитує в Ісуса Христа в поемі «Кавказ»: «За кого ж Ти 
розіп’явся, Христе, Сине Божий? За нас добрих, чи за слово істини... 
чи, може, щоб ми з Тебе насміялись?». Подібних запитань і нібито пре-
тензій Шевченка до Бога чимало. Адже, за підрахунками митрополита 
Іларіона Огієнка, «коли зібрати докупи все, що становить істоту релі-
гійного стилю “Кобзаря”, то все це складає біля 15 відсотків останньо-
го. Шевченко неповторний в нашій літературі таким широким релігій-
ним виявленням» [8, c. 8–9].

Однозначної відповіді про місце й значення цих запитань у христи-
янських поглядах Шевченка дати непросто. Усі відповіді різно векторні, 
найчастіше вони є аргументами на користь нібито атеїзму Шевченка.

Але це є поверхова оцінка, так само, як трактування релігійності 
Шевченка як різно виду богоборства. Але коли було б так, то благо-
честивий Йов з біблійної Книги Йова, який переніс фізичні й мораль-
ні страждання, теж виглядатиме за свої болісні, розпачливі запитання 
до Творця зневажником Бога. А хіба пророки, апостоли мало ставили 
нібито незручних запитань Богові з приводу всього того у світі, чого 
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вони не розуміли, що здавалося їм поза межами людської логіки? Шев-
ченко не був богословом, і багато подій, несправедливостей здавалися 
йому відступом від християнських правд, хоча тодішня Церква про-
довжувала твердити, що так усе має бути. Звідси дуалізм у його став-
ленні до Бога, який бачимо також у деяких учнів Ісуса, але який не 
трактувався як богоборство і тим паче як атеїзм. До цього дуалізму в 
Шевченка додається, на думку Леоніда Білецького, щось «іще третє, 
ота боротьба між злом і добром, між неправдою і правдою, і перемога 
зла над добром і правдою у душі людини, й оте страшне, що так хви-
лювало тоді Шевченка. А до такого особистого змагання прилучилась 
у нього боротьба з оточенням своїм і чужим» [2, c. 9].

Таким чином, віра Шевченка близька до літери й духу Євангелія. 
Він бачив згубність міжконфесійних протистоянь, які постійно розди-
рають церковні організми й суспільства в багатьох країнах. Шевченко 
мав як позитивне, так і критичне ставлення щодо кожної з них. Ця 
його позиція також глибинно євангельська. В останній книзі Біблії, в 
«Об’явленні св. Івана Богослова», Господь посилає до семи існуючих 
тоді Церков Малої Азії свого ангела – і в жодній з них не було сто-
відсоткового порядку й повної відповідності Божим настановам. Хоча 
кожна з них мала і свої переваги.

Шевченка називають пророком України. Частіше це є образний ви-
слів, але пророцтво його має і реальний зміст, відповідний біблійному 
тлумаченню. Він носив у собі духовну візію, дану Богом. Як люди-
на, він мав деякі вади, але його устами говорило Провидіння, зокрема 
щодо України. Адже Бог здійснював і здійснює свої плани не через 
супер зірок, героїв і сильних світу сього, а через немічне й упослідже-
не. Біблійна тематика посідає помітне місце в літературній і мистець-
кій творчості Шевченка. Хотілося б наголосити на ретельному про-
читанні й інтерпретації Шевченком книг пророків Старого Заповіту. 
Ці прочитання сповнені символів і звернені в майбуття. Наслідування 
Шевченком 35-го розділу біб лійної пророчої книги Ісаї вивчають у 
школах. Пророк Ісая духовно бачив друге пришестя Ісу са Христа – за 
багато століть до його першого пришестя – як настання Царства Бо-
жого, припинення ворожнечі в суспільстві й природі, настання доби 
гармонії, як це було при створенні світу: «Розплющаться очі сліпим 
і відчиняться вуха глухим»; «буде скакати кривий, мов олень, і буде 
співати безмовний язик»; «лігво шакалів <...> стане місцем тростини 
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й папірусу»; «не буде там лева, і дика звірина не піде на неї» (тобто на 
дорогу правди), «а будуть ходити лиш викуплені», «і радість довічна 
на їхній голові, веселість та радість осягнуть вони, а журба та зітхання 
втечуть».

Шевченко конкретизує обстановку, звужує простір із Всесвіту до 
України (це видно на прикладі українського пейзажу – зі степами, озе-
рами, верстовими та широкими шляхами); звужує також і час – це не 
тисячолітнє царство, а лише хвиля у вічності: «Тоді, як, Господи, свя-
тая на землю правда прилетить хоч на годиночку спочить», – мовби 
для того, щоб переконати зневірених людей у тому, що Бог є, що Він 
не забув землі й людей на ній.

В описі блаженств, які настануть з приходом правди, Шевченко за-
галом іде за Ісаєю: тут і «незрячі прозрять, а кривії, мов сарна з гаю, 
промайнуть»; і «німим отверзуться уста»; і «дебр- пустиня неполита, 
цілющою водою вмита, прокинеться, і потечуть веселі ріки»; і на ши-
роких шляхах правди «без ґвалту і крику позіходяться докупи, раді та 
веселі» колишні раби. Усе це – дослівна інтерпретація Ісаї. Але поряд 
із цим Шевченко вводить фразу, якої в Ісаї немає: після слів «німим 
отверзуться уста», які відповідають словам Ісаї «буде співати без-
мовний язик», Шевченко вставляє фразу «прорветься слово, як вода». 
Кому доводилося бачити, як у степу пробивається з надр землі дже-
рело холодної чистої води, той оцінить багато значну місткість цього 
образу Шевченка і порівняння слова із цим джерелом. Україні під за-
лізною московською п’ятою так бракувало вільного слова, і кому про 
це було краще знати, як не Шевченкові, який у викритті московського 
імперіалізму користувався часто езопівською мовою, але таки за віль-
не слово був засланий на десять літ у тодішній царський «архіпелаґ 
Ґулаґ»? Тому фраза щодо прориву слова, як води, додана Шевченком 
до тексту Ісаї як його візія царства правди, царства Ісуса Христа, де 
буде не тільки рай духов ний і матеріальний, але і рай волі.

Шевченко був християнином філософічного складу думання, який, 
як і апостол Павло, готовий був навіть душу згубити, аби лише його на-
род був помилуваний і прощений, аби зменшилися – чи й зовсім були 
скасовані – його страждання. І сьогодні в живих храмах народ – це 
люди, повні запитань. Хвала єднається з допитливим розумом, дошу-
куванням правди, а шукати чогось не можна, не запитуючи. «Шевчен-
ко шукав у християнській релігії не формальних моментів, не мертвої 
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обрядовости, а намагався збагнути те, що було в ній найбільш істот-
не» [19, c. 14; див. також: 5, c. 89–94]. Православність Шевченка слід 
трактувати не стільки в конфесійному розумінні цього слова (хоч і таке 
трактування не буде помилковим), скільки в дещо ширшому значенні: 
як вірність євангельському духові, неприйняття всього того, що в букві 
ніби й узгоджене з Божим Словом, але на ділі розходиться з ним. Якщо 
так розуміти православність Шевченка, тоді кожний неупереджений 
читач його літературних творів і глядач його образотворчого доробку 
визнає в ньому великого християнського мислителя.

Якщо ми детальніше придивимося до тих суб’єктів, що запере-
чують не тільки християнськість Шевченка як особи, але й гуманіс-
тичну, людинолюбну велич його літературного та образотворчого до-
робку, ми впізнаємо в кожному з них україно ненависника. Треба бути 
так засадничо злостивим, так далеким від Христа, як той дописувач 
до «Отдыха христианина», як прото ієрей Чернавін, як архі єпископ 
Віталій, щоб такими темними фарбами змальовувати постать Шев-
ченка та його твори! Проте дивуватися тут немає чого і немає чому, 
адже шевченконенависництво й україноненависництво завжди ішли в 
парі: це рідні брати й сестри з того похмурого середовища зовнішніх 
і внутрішніх чорносотенців, ім’я яким – легіон. Наші пращури чули 
їх із похитуванням голови, коли відзначалося сторіччя від дня наро-
дження Шевченка. А в наші дні підготовки й відзначення двохсотріч-
чя від дня народження Шевченка їх усе ще багато, хоча вони діють не 
так брутально супроти Шевченка та його України, як 1914 року.

А це тому, що за тоталітарної влади більшовиків та їхніх нинішніх 
зникаючих залишків у них виробилися методи «приватизації» Шевчен-
ка: надто він популярний серед україн ців, щоб його можна було відки-
дати, як це робили всякі чернавіни, треба хитріше, по-фарисейськи – 
пристосувати співця волі навіть до влади тиранів! Вони дозволяли 
ставити йому пам’ятники, малювати його портрети, писати про нього 
книги й виставляти його ледь не як більшовицького «революціонера- 
демократа»; друкувати його «Кобзар», ретельно зачистивши його й по-
викидавши з нього усе їм невгодне... Одним словом, вони «полюбили» 
Шевченка. Але як? Навіть відомий кат українського народу Лазар Ка-
ганович – і він «любив» Шевченка.

Автор низки пам’ятників Шевченку в краї нах Заходу скульптор 
Лео нід Молодожанин у 1930-х роках був студентом Ленінградської 
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академії мистецтв у класі скульптури професора Матвія Манізера. 
Молодожанин разом з іншими студентами- скульпторами (Вадимом 
Соколовим, Михайлом Крамським) допомагав Манізеру моделювати 
1938 року пам’ятник Шевченкові для Києва. Пам’ятник мав бути зовсім 
не таким, яким ми бачимо його сьогодні в парку навпроти головного 
(червоного) корпусу Київського національного університету імені Та-
раса Шевченка. Манізер, хоч і запозичив (щоб не сказати – украв) ідею 
пам’ятника Шевченкові для м. Києва в українського скульптора Михай-
ла Гаврилка [16; 17; 6, c. 160, 417], але, услід за Гаврилком, потракту-
вав його по-своєму, у романтичному дусі, з образами його персонажів. 
Коли Манізерів проект був майже готовий у глині, розповідав свідок 
подій Молодожанин, до Ленінграда приїхали «поглянути» на майбут-
ній пам’ятник у столиці Каганович і Хрущов. Коментатором і крити-
ком був Каганович. Він забракував постать енергійного пристрасного 
Шевченка; а за образи персонажів, головним чином, із Шевченкової 
поеми «Гайдамаки», буквально накинувся на Манізера з лайкою: «Ти 
що, цими образами ґоїв з косами й вилами хочеш збудити українських 
колгоспників до опору проти колгоспного ладу? Може, до повстання 
проти радянської влади? Усе це забрати до такої-то матері!».

Манізер усе так і зробив, як «порадив» Каганович, бо інакше було б 
йому непереливки, і роботу замовили б іншому скульпторові. Манізер 
в авральному порядку, з допомогою своїх студентів, виліпив нового 
Шевченка «по Кагановичу», і в такому вигляді його відлили з бронзи, 
привезли та й установили в Києві; тому весь світ сприймає ось такого 
Шевченка, яким він, звісно, у житті не був. Як з його образом, при-
близно так само більшовики поводилися і з творами Шевченка 2. Якщо 
такою була наруга над образом і творчістю Шевченка, то годі було тоді 
говорити про віру Шевченка в Бога, про його християнськість і право-
славне віро сповідництво. Атеїст – і годі!

Ні! Шевченко не був атеїстом. Шевченко не був єретиком. Шевчен-
ко не був вурдалакою- вампіром. Так його представляють ненависники 
всього українського. Усе українське – кістка в їхніх горлянках. Скільки 
маємо прикладів у Біблії і в цивільній історії людства, коли все істинне, 
святе, гідне хвали й наслідування було предметом ненависті дітей дия-
вола. Що казати, коли самого Сина Божого закатували й прибили цвя-
хами до хреста? Шевченко для нас – це велике терпіння, котре є однією 
з найбільших чеснот у християнстві. «І за ім’я Моє будуть усі вас не-
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навидіти. А хто витерпить аж до кінця, той буде спасений» (Євангеліє 
від св. Матвія, 10:22). «Терпеливістю вашою душі свої ви здобудете» 
(Євангеліє від св. Луки, 21:19). «Майте, брати мої, пов ну радість, коли 
впадаєте в усілякі випробування, знаючи, що досвідчення вашої віри 
дає терпеливість. А терпеливість нехай має чин досконалий, щоб ви 
досконалі та бездоганні були, і недостачі ні в чому не мали» (Соборне 
Послання св. апостола Якова, 1:2–4).

Ось євангельські свідчення, які майже дослівно торкаються долі 
Шевченка. Як би його не виставляли «революціонером», він, навпаки, 
терпів з покорою. Ні за що, по суті, його засуджено до десяти років 
заслання. А якби не помер цар Микола, мстива й фактично нехрис-
тиянська людина, ця каторга для Шевченка могла б тривати і далі. 
Адже міг би він із цього заслання втекти й дістатися Риму, де в славет-
ній Римській академії мистецтв хотів удосконалюватися як мистець, 
подіб но своєму приятелеві – мистцеві по Петербургу Василеві Штерн-
бергу. Але не став цього робити – терпів до кінця, занапастив здоров’я, 
явивши покору Агнця, відданого на жертву: поправді, як каже апостол, 
«досвідчення вашої віри дає терпеливість». І не думаймо, що це якесь 
штучне прив’язування євангельських істин до долі одного талановито-
го українця. Так воно є насправді. Бо стверджено багатьма реальними 
тогочасними свідками.

ПРИМІТКИ
1 Попередниками чернавіних та інших сучасних спотворювачів християнської 

віри Шевченка були представники так званої атеїстичної науки в Україні 20–30-х 
років, – як правило, це «учені» із числа нацменшин в Україні. Як приклад, можу 
зіслатися на брутально- наклепницьку брошуру О. Парадиського [11]. У ній на по-
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Валентина БОРИСЕНКО

МАЛЯРСЬКА СПАДЩИНА 
ТАРАСА ШЕВЧЕНКА В КОНТЕКСТІ 

ВІЗУАЛЬНОЇ АНТРОПОЛОГІЇ

На сьогодні в антропологічній науці сформувалися різні напрями: 
філософський, фізичний, соціальний і культурний. Серед них порівня-
но новим напрямом є візуальна антропо логія. Однак саме ця галузь – 
надзвичайно важлива, заслуговуючи на всебічне осмислення та роз-
криття. Візуальна антропологія займається вивченням людини, етносу 
на основі точної документальної бази – фотодокументів, відеоматеріа-
лів, фотомистецтва, графіки, живопису. Ця галузь науки є потужним 
джерелом для вивчення культури, про що засвідчує низка досліджень. 
Документальні замальовки та фотознімки мають не лише статус дже-
рела, але й дають глибші уявлення про психологічний стан людини, 
її вподобання в моді, ставлення до звичаїв та обрядів, дозвілля, релі-
гії. Вони фіксують мить, яка відображає світогляд людини. Ми маємо 
змогу ніби спостерігати світ її очима. Для світового порівняння куль-
турних явищ різних народів світу важко переоцінити здобутки візу-
альної антропології. Біля витоків цієї науки стояли такі знаменитості, 
як мандрівник В. Григорович- Барський (1723–1747), О. Шафонський 
(1740–1811) і, безперечно, Т. Шевченко.

Відомо, що внесок Тараса Григоровича Шевченка в розвиток укра-
їнської етнології знач ний. Етнологи, мистецтвознавці, фольклористи 
широко висвітлювали внесок Т. Шевченка в розвиток різних напрямів 
гуманітарної науки. Ще в ХІХ ст. професор М. Сумцов звернув увагу 
на те, що його поезія дуже тісно пов’язана з усною народною творчіс-
тю, що інколи важко розпізнати, де закінчується народна творчість, 
а де починається власне поезія. Дослідники В. Щепотьєв, Ю. Івакін 
та інші висвітлювали відображення в поезії Т. Шевченка духовної 
культури українців. О. Кравець присвятила спеціальне монографічне 
дослідження про здобуток поета й художника в галузі етнографії [4]. 
Учена розкрила наукові підходи поета до зображення багатьох діля-
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нок української традиційної культури, який у своїх художніх творах 
зафіксував такі етнографічні реалії, як сімейний і громадський побут, 
народні звичаї, весільні обряди. Особливу увагу поет приділив зари-
совкам культових споруд: Вознесенський собор у Переяславі (1845), 
костьол у Києві (1846), Богданова церква в Суботові (1845), Почаїв-
ська лавра (1846) та багато інших [6]. Автор вступної статті до цьо-
го видання зауважив на емоційному характері зобра ження родинної 
сцени, а також на точності фіксації побутових речей: «Один з харак-
терних моментів сімейної злагоди відображено в картині “На пасіці”: 
малі дітки принесли обід своєму батькові, який працює за селом у 
лісі. Привітні обличчя, широко відкриті очі малят і навіть така деталь, 
як віночок на голові старшої дів чинки, – все промовляє про радість 
зустрічі з батьком...» [6, с. 11].

Т. Шевченко найбільше замальовував об’єкти народної архітектури. 
Його картини «Повідь» (1845), «Будинок І. Котляревського в Полтаві» 
(1845), «Комора в потоках» (1845), «Андруші» (1845), «На околиці» 
(1845) та інші є цінним джерелом для вивчення народного житла.

Чимало статей присвятила вивченню фольк лорних мотивів у твор-
чості великого генія України і М. Шубравська. У них вона показала, 
що поет, використовуючи народні традиції, дуже точно дотримувався 
правдивості етнографічних реалій. Зокрема, здійснила порівняльний 
аналіз промови сватів у п’єсі «Назар Стодоля» з етнографічним мате-
ріалом, зібраним П. Чубинським [9].

У Тетіївському районі на Київщині у 1980-х роках було зафіксовано 
цікавий звичай викликання дощу при засусі. Раненько, до схід сонця, 
будили дівчинку, проказували з нею молитву, а потім посилали її по-
лити калину. Дівчина, набравши в рот води, не оглядаючись, бігла до 
калини і поливала її [1, с. 54]. Цей народний звичай в етнографічній 
літературі маловідомий, але Т. Шевченко, очевидно, добре знав його і 
точно використав у своїй літературній творчості.

То дівчина заручена
Калину саджає,
І сльозами поливає, 
І господа просить,
Щоб послав він дощі вночі...
...Широкая, високая,
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Калино моя, 
Не водою до схід сонця
Поливаная...

[7, с. 319]
Узагальнюючу статтю про діяльність пое та опублікувала Г. Скрип-

ник, у якій усебічно розкрила розмаїття етнографічної тематики, що 
домінувала у творчості генія [5]. Особливо слушна заувага вченої, 
що «...твори Т. Шевченка є не лише цінним джерелом з етнокульту-
ри українців – вони проливають світло на характер міжетнічних взає-
мин в Україні Шевченкових часів, розкривають особливості проце-
сів національної самоідентифікації, окреслюють риси української 
характерології» [5, с. 5].

Уже задум і план Т. Шевченка про видання «Живописної України» 
(1843) пов’язані з витоками візуальної антропології в Україні. Його 
малюнки «Старости», «Судня рада» виконані на етнографічну темати-
ку. Він глибоко розумів, що точна фіксація етнографічних предметів, 
явищ (народне житло, одяг, побут) матиме важливе наукове значення. 
Знаменитий лист поета до П. Гессе засвідчує, що Т. Шевченко мав 
дуже серйозні наміри щодо висвітлення історії і побуту свого народу, а 
саме: знамениті своєю красою види України, народний побут того часу 
та історія краю [8, с. 226–227].

Певним новим етапом життя художника і поета можна назва-
ти його співпрацю з Археографічною комісією в 1845–1846 роках. 
«Роз’їжджаючи по Україні з метою зарисовок історичних та архео-
логічних пам’яток, Шевченко глибоко вивчає народне життя і збирає 
численні відомості з матеріальної і духовної культури українського 
народу» [2, с. 155]. Його робота в Київській археографічній комісії 
(1845–1847) хоч і тривала недовго, проте етнографічні малюнки «Се-
лянська родина», «Сліпий», «Вдовина хата на Україні», «Хата над 
водою», «Селянське подвір’я», «Хутір на Україні», «В Решетилівці», 
«Курінь Стрючка», «Хата біля річки», «Хата батьків» та багато інших, 
виконані переважно на території Середньої Наддніпрянщини (Полтав-
щина, Київщина, Чернігівщина), дають можливість порівняти пред-
мети традиційної культури українців з пізнішою фотофіксацією, що 
становить важливий напрям візуальної  антропології. 

Як відомо, з появою фотографії одним з перших в Україні зайняв-
ся документальною фіксацією предметів народної культури українців 
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Бессарабії та Поділля М. Грейм із Кам’янця-Подільського, який фото-
графував предмети побуту українських селян у 1860–1890 роках. При-
ділив значну увагу фотографії на етнографічну тематику Середньої 
Наддніпрянщини і знаний колекціонер та мистецтво знавець К. Ска-
лацький з Полтавщини.

У контексті розвитку джерелознавчої бази з питань історії та етноло-
гії важливе значення в ділянці збирання фотодокументів має унікаль на 
колекція відомого українського скульптора, художника І. Гончара. Цей 
лицар українського духу зібрав понад 20 тис. історико- документальних 
світлин кінця ХІХ – сере дини ХХ ст., частину яких систематизував у ві-
сімнадцяти томах історико- етнографічного альбому «Україна та Укра-
їнці». Оприлюдненням цієї неймовірної праці займається тепер Україн-
ський центр народної культури «Музей Івана Гончара» [3].

Достойний учень І. Гончара, заслужений художник України, лауре-
ат Національної премії імені Тараса Шевченка, колекціонер М. Бабак 
не лише продовжив працю свого вчителя, але й привніс нові аспекти 
в дослідження документів візуальної антропології. На основі багато-
тисячної колекції фотодокументів він систематизував фото сільських 
фото графів ХІХ – першої половини ХХ ст. Середньої Наддніпрянщи-
ни з побуту, житла, одягу, звичаїв, вірувань, дозвілля, святково-обрядо-
вої культури, соціальної антропології українців.

До 200-річчя з дня народження Т. Шевченка художник М. Бабак 
готує об’ємне видання фотодокументів сільських фотографів саме з 
Київщини, Полтавщини, Черкащини, на основі яких майбутній читач 
ознайомиться з різними етнографічними реаліями в житті сільського 
трудівника. Порівнюючи цей знач ний фотолітопис українського се-
лянства, відштовху ючись від етнографічних малюнків Т. Шевченка і 
фотодокументів середини ХХ ст., можна зрозуміти складність транс-
формації народної традиційної культури. Серед світлин ХІХ – першої 
половини ХХ ст. маємо старі житла, які можна порівняти із замальовка-
ми народної архітектури, здійснені ще Т. Шевченком. Фото з народного 
одягу, побуту також фіксують численні факти матеріальної і духовної 
культури, унаочнюючи динаміку змін у традиційній культурі Шевчен-
кового краю. Фотоілюстративний мате ріал супроводжено ґрунтовними 
текстами про етнокультурні явища за певною систематизацією: житло, 
одяг, свята та звичаї, життя колгоспного селянства, дозвілля селян, віру-
вання. У роботі вперше широко висвітлено історію  фотографування на 
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території Середньої Наддніпрянщини, долю і побут сільських фотогра-
фів на оригінальному польовому матеріалі. Можна порівняти з минув-
шиною і таку важливу соціальну сторінку, як життя селянської молоді. 
Ми знаємо, як багато уваги приділяв великий поет зображенню життя, 
долі дівчат і козаків. «Головним об’єктом етнографічних досліджень 
Т. Г. Шевченка було кріпосне селянство. Численні зарисовки з натури 
українського народного житла й одягу являють зараз для нас найцін-
нішу спадщину» [2, с. 155]. Важливим джерелом візуальної антропо-
логії є малюнки Т. Шевченка: «Голова селянина» (1846), «Парубок з 
люлькою», «Хлопець з граблями» та багато інших. Ми погоджуємося 
з думкою, що «...широкий спектр етнокультурних явищ, відтворених 
у творчій спадщині мистця, дозволяє розглядати її не лише як худож-
ньо-літературний набуток національної культури, але й як джерело для 
етнографічного вивчення народу» [5, с. 11].

Отже, для порівняльного аналізу з пізнішими науковими колекція-
ми малюнків та фото знімків знаних художників України – І. Гончара, 
К. Скалацького, М. Бабака, В. Козюка та інших – для дослідників ваго-
ме значення мають і документальні зарисовки з народної традиційної 
культури українців та інших народів, а також Т. Шевченка. Його твори 
посприяли розвиткові візуальної антропології в Україні.
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Галина БОНДАРЕНКО

З ІСТОРІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ ОДНОГО СЮЖЕТУ 
У ТВОРЧОСТІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

(АУЛІЄ-АГАЧ)

Про зв’язок творчості Т. Шевченка з українською народною куль-
турою, починаючи з ХІХ ст., написано чимало праць, автори яких 
розглядають етнографізм його творів, зв’язок з пісенним, оповідаль-
ним фольклором, святково-обрядовою культурою народу (М. Сумцов, 
Д. Яворницький, В. Щепотьєв, М. Шуб равська, О. Кравець, Ю. Івакін, 
Г. Грабович, Г. Скрипник, О. Забужко та ін.). Ґрунтовні дослідження 
творчості Кобзаря періоду заслання стосуються насамперед його мис-
тецького доробку, у якому помітне місце займають зображення при-
роди казахського краю, побутових сценок та народних типажів. Менш 
дослідженими залишаються казахські фольк лорно-етнографічні дже-
рела поезії та прози Кобзаря того часу. Метою нашої розвідки є по-
повнення історіографічної бази сучасного шевченкознавства новими 
джерелами, досі невідомими або забутими з часом. 

У багатьох науковців виникало питання про фольклорну достовір-
ність мотивів поезії «У Бога за дверими лежала сокира», у якій роз-
повідається про те, як украдена каймаком (казахом) у Бога сокира сім 
літ рубала дерева, залишивши в казахському степу одне єдине дерево. 
Висловлювалось припущення, що образ священного дерева, якому 
поклоняються казахи – ауліє-агач, описаного у цьому вірші, повісті 
«Близнецы» та зображеного на малюнку Т. Шевченка, є витвором його 
художньої уяви, оскільки досі такої легенди не виявлено. Про це вказу-
ють у примітках до видання творів поета літературознавці В. Шубрав-
ський та Л. Генералюк [див.: 10, с. 599].

Поклоніння священним гаям, деревам і досі побутує в Казахстані. 
Одне з найбільш відомих «ауліє-агач» (або ж «ауліє-агаш») – «святих 
дерев» – росте поблизу м. Жаркента Панфіловського району в селищі з 
однойменною назвою. Це дерево карагач (діаметр 6,5 м), якому, як вва-
жають, близько 700 років, дов кола якого розрослось багато молодих 
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дерев. За місцевими переказами у світі всього троє таких дерев: одне – 
у Мецці, друге – у Китаї, а третє – у Казахстані. Саме тут мешкають 
духи предків. Поклонитись їм та дереву сюди приїздять тисячі палом-
ників, приносячи в пожертву дереву хустки, тканину. Нещодавно за на-
поляганням районного акіма (голови вико навчої влади) змінили напис 
на вивісці біля дерева з «ауліє-агаш» (святе дерево) на «кіелі-агаш» 
(священне дерево) [7]. Окрім терміна «ауліє-агач», Т. Шевченко та до-
слідники його творчості як синонім вживали ще слово «сингич-агач» 
(або «джанги-сагач») – одиноке дерево.

Перші публікації про можливі фольклорні джерела твору «У Бога 
за дверими лежала сокира» з’явилися в 30-х роках ХХ ст. Літературо-
знавець Михайло Мочульський у статті «Культ дерева й сокири в Шев-
ченковій поезії», аналізуючи численні варіації на тему дерев та соки-
ри, що зустрічаються у творах Т. Шевченка, припускає, що в основі 
вірша лежить легенда казахського народу про сокиру й святе дерево, 
хоч змісту самої легенди не подає [8]. У 1938 році у зв’язку з май-
бутньою ювілейною датою (125-річчям з дня народження Кобзаря у 
1939 р.) Інститутом українського фольклору АН УРСР (нині – Інститут 
мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського 
НАН України (ІМФЕ)) проводилися масштабні фольклорні експеди-
ції по шевченківських місцях в Україні та за її межами. З квітня по 
грудень відбулося три експедиції, у складі яких працювало 22 бригади 
нау ковців, тобто було здійснено 22 експедиційні виїзди. Учасник тре-
тьої експедиції театрознавець, кандидат мистецтво знавства І. Воло-
шин був відряджений в Оренбурзьку область (тоді – Чкаловська обл.) з 
метою пошуку фольклорних джерел творчості Т. Шевченка і спогадів 
про нього. У ювілейному випуску журналу «Український фольклор» 
у розділі «Хроніка», де йдеться про експедиції Інституту за 1938 рік, 
зазначено, що з польових записів І. Волошина «особливо вирізняють-
ся казахські легенди про чудодійного маляра Т. Г. Шевченка та акина 
Тарази» [9]. У цьому ж часопису в рубриці «Народи СРСР про Т. Шев-
ченка» опубліковано всі польові записи науковця в Казахстані (зага-
лом – 8). Серед них (на с. 78) є і «Казахська легенда». Ознайомлення 
з авторським рукописом І. Волошина, який зберігається в Архівних 
наукових фондах рукописів і фонозаписів ІМФЕ [1, арк. 17], дозволяє 
виявити власне редагування записувачем польового матеріалу та по-
мітні скорочення в опублікованих текстах. Деякі речення записувачем 
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Т. Шевченко. Джангис-агач. Акварель. [26.V.1848]

Священне дерево «кіелі-агаш». 
Казахстан. 
([Електронний ресурс]. – 
Режим доступу : www.ucoz.kz)

http://www.mau-nau.org.ua



105

викреслені так, що не можна зрозуміти їх змісту. У спогадах П. Хо-
дирєва (учитель, 55 років, пенсіонер, м. Оренбург, Форштадт) про 
Т. Шевченка, почутих ним у дитинстві від засланого революціонера 
[так в оригіналі. – Г. Б.] Віталія Артем’єва, до якого Тарас Григорович 
приходив у гості, розповідається про те, що він брав із собою бандуру, 
грав на ній та співав українських пісень, читав власні вірші. При пере-
друці згадування про бандуру вилучене. 

Від цього самого інформатора 29 жовтня 1938 року вчений записав 
і казахську легенду, що так само була опублікована з купюрами. При 
публікації була вилучена прикінцева частина запису, у якій повідомля-
ється про те, що казахи й досі поклоняються ауліє-агач, прикрашаючи 
його гілки клаптиками тканини, найбільше червоними. Наголошуючи 
на достовірності своєї оповіді, П. Ходирєв зазначає, що добре знає по-
бут казахів, тому що вчителював у цих краях 31 рік і з «97 казахськи-
ми родами цей край сходив вздовж і поперек, від Уралу до Китаю» [1, 
арк. 17]. Про легенду, яка могла бути тією, що її чув Кобзар, інформа-
тор повідомив: «Сингич-агач – одиноке, святе, бурею обламане, вог-
нем непалиме дерево, якого не зміг знищити навіть жорстокий хай і 
несправедливий бог. Так розповідає давня казахська легенда. Згадую-
чи про цю легенду, казахи тепер згадують і про великого поета Шев-
ченка» [1, арк. 17]. Як бачимо, зміст самої легенди відсутній. Судячи 
із загальних, трохи патетичних фраз, учитель її не знав, тому що по-
дальші його розповіді цілком конкретні. Так, він повідомляє про те, що 
священне дерево, ауліє-агач, яке міг бачити поет, росло в «63–65 вер-
стах від Орська, якщо їхати в бік Актюбинська, але звернути до сел. 
Редутово і Кваркіно. Останнього разу я був біля Ауліє-агач у 1919 р. 
Переказують, що воно стоїть і досі. До нього треба під’їздити з висо-
кої височенної кручі. Уй, бейяй, уй, бейяй! Скільки людей загинуло 
на цій страшній кручі у різні роки. Тисячі!» [1, арк. 25]. Крім того, 
оповідач розлого переповів легенду про походження народу кайзаків 
від царського воєначальника Калчі Кадира, що залишився в пустелі, та 
міфологічної істоти пері. Враховуючи час, у який проходили експеди-
ції, зауважмо, що тоді до польових щоденників науковців потрапляли 
лише ті записи, які могли витримати ідеологічну цензуру. Тому мож-
на припустити також, що П. Ходирєв міг знати повну версію легенди 
про сингич-агач, проте з ідеологічних міркувань І. Волошин міг її не 
записувати. 
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Свого часу дослідженням фольклорних джерел творчості Т. Шев-
ченка займався відомий український музикознавець, фольклорист, 
основоположник історії української музики Мико́ла Грі́нченко. До-
слідник активно працював над шевченківською тематикою, вивчаючи 
музичні уподобання Тараса Григоровича, вплив народної пісні на його 
творчість, вивчав народні пісні, написані на твори Т. Шевченка. Саме 
він розробляв концепцію ювілейної  наукової виставки на честь Кобза-
ря, що відбулася в Інституті фольклору 1939 року. Зберігся опис екс-
понатів та план розміщення стендів виставки. На сьогодні більшість 
праць ученого неопубліковані, зберігаючись у рукописному вигляді в 
Архівних наукових фондах рукописів і фонозаписів ІМФЕ. Саме тут, 
в особистому фонді М. Грінченка (ф. 36-3, од. зб. 510) нами виявлено 
документ «Казахська легенда. Про зв’язок творчості Т. Г. Шевченка з 
казахськими легендами», у якому подано машинописний варіант по-
льового запису І. Волошина, про який мовилося вище. Можливо, уче-
ний планував подальше дослідження цього напряму або ж збирався 
помістити запис в експозицію наукової виставки. Ми не знаємо, чи 
вдалося М. Грінченку продовжити пошуки, які б засвідчили достовір-
ність фольклорного джерела, хоч тео ретично він мав таку можливість, 
перебуваючи згодом в м. Уфі неподалік від Оренбурга, куди Інститут 
фольклору був еваку йований. На жаль, 1942 року він помер і був там 
похований, а встановити подальшу долю його наукових розвідок із цієї 
тематики нам не вдалося.

Того ж 1939 року на ювілейному Шевченківському пленумі Спілки 
письменників СРСР казахський поет і драматург Абдільда Тажибаєв 
виголосив версію про зв’язок вірша «У Бога за дверима лежала со-
кира» з національно-визвольною боротьбою казахського народу, очо-
люваною Ісатаєм Тайманули і Махамбетом Утемісовим (1830–1838). 
Думка А. Тажибаєва невдовзі була поглиблена українським літературо-
знавцем, Євгеном Кирилюком, який вважав, що одиноке незнищене 
дерево у вірші «У Бога за дверми лежала сокира» символізує непере-
можну силу казахського народу. Такої позиції дотримувалось чимало 
радянських шевченкознавців. Ще раніше про соціально-політичне під-
ґрунтя цієї поезії у своїй праці «З життя і творчості Тараса Шевченка» 
(Л., 1914) писав львівський літературознавець Василь Щурат (1917–
1948), убачаючи в ній поетичну інтерпретацію розгрому Кирило-
Мефодіївського товариства та надію на його відродження. У дослі-
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дженні поезії Т. Шевченка 1847–1861 років Юрія Івакіна, відомого 
своєю науковою об’єктивністю, представлені всі відомі на той час вер-
сії трактування образу одинокого дерева (близько 8), у тому числі й 
вищезазначені [5].

Відомий дослідник творчості Кобзаря  Леонід Большаков, що про-
живав в Оренбурзі, подає найбільш розгорнутий варіант тієї самої ка-
захської легенди, яку так довго шукали дослідники: «В зауральcкой 
степи Шевченко видел одинокое дерево, которое почиталось у казахов 
как священное, и написал о нем стихо творение “У Бога за дверью ле-
жала секира”, представляющее обработку казахской легенды. По этой 
легенде казахские степи когда-то были сплошь покрыты лесами. Но 
однажды один казах похитил у бога топор (секиру), чтобы с помощью 
его заготовить себе дров в дубраве. Этот дерзкий поступок повлек за 
собой кару: топор вырвался из рук смельчака и начал рубить все дере-
вья подряд. Одновременно возник страшный пожар. В результате край 
превратился в степь, а местами в голую пустыню. Уцелело случайно 
одно только дерево» [3]. Полемізуючи з біографами Кобзаря щодо со-
ціально-політичної алегоричності образу дерева, сам Большаков вва-
жав сангич-агач символом стійкості та вічності [2, с. 376]. 

Утім, навіть така стисла редакція тексту легенди дає підстави відне-
сти її до циклу легенд про вигнання людини з раю – ідеального місця її 
буття за порушення встановленої Творцем заборони і покарання її через 
необхідність жити далі у власноруч спотвореному світі. Звичайно, що в 
радянський час таке трактування легенди і навіть публікація її повного 
варіанту були неприйнятними. Тому дерево, з милосердя залишене Бо-
гом людям на згадку про минулий рай, в офіційному літературознавстві 
стає образом боротьби, непокори, нівелюючи повчальний зміст народ-
ної легенди, за якою людина мала відповідати за власні вчинки.

У сучасному шевченкознавстві, вільному від ідеологічних заборон, 
продовжуються дослідження символіки та семіотики образів творчос-
ті Тараса Шевченка і вірша «У Бога за дверми лежала сокира» зокрема. 
Аналізуючи концепт дерева в поезії, прозі та малярстві Кобзаря, Леся 
Генералюк дійшла висновку, що через потрійне візуальне дублювання 
дерева в поезії «У Бога за дверми лежала сокира», акварелі «Джанги-
сагач» та повісті «Близнецы» «У поезії-малярстві вперше з’являється 
мотив дерева пізнання – хресного шляху людини, вигнаного з раю 
Адама, з яким себе подумки зіставляє Шевченко в ці роки» [4, с. 29]. 
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На думку дослідниці, культ дерева, витворений поетом на засланні, до-
помагав йому набувати духовної рівноваги, образ дерева був обраний 
ним не лише як космічний символ, але і як спосіб вираження життя, 
молодості , безсмертя, мудрості та знання, як етнічна українська уні-
версалія [4, с. 30]. 

Ніби підводячи підсумки всіх дискусій щодо трактування симво-
ліки Шевченкового священного дерева, шевченкознавець Григорій 
Клочек цього року в журналі «Дивослово. Українська мова й літерату-
ра в навчальних закладах» (№ 3) публікує статтю під провокативною 
назвою «Кінорежисер Тарас Шевченко & Голлівуд». У розвідці, при-
свяченій способам візуалізації художнього тексту поетом, науковець 
пише про особливий кінематографічний погляд Т. Шевченка, який за 
реаліями сьогодення умів бачити їх минуле та майбутнє. Шок, пережи-
тий Кобзарем від переходу пустелею Каракум, на думку Г. Клочека, не 
міг «не викликати у Шевченка відчуття якоїсь природної катастрофи, 
що сталася в далекому минулому... За біблійним переказом всесвітній 
потоп був наслідком гріхів людських. І за аналогією до цієї катастро-
фи, про яку Шевченко, як чудовий знавець Біблії, доб ре знав, ката-
строфа опустелювання, якою він був так вражений, теж підштовхувала 
його до думки, що вона була викликана людськими гріхами... Таким 
чином моделюється виникнення задуму поезії “У Бога за дверима ле-
жала сокира”, головний смисл якої полягає у твердженні, що люди по-
карані пустелею за гріхи свої» [6]. При такій концепції твору, образ 
священного дерева – це і нагадування людям про кращі райські часи 
їхнього буття, і застереження водночас. На нашу думку, така сучасна 
екологічна інтерпретація творчого задуму Т. Шевченка найбільше від-
повідає своєму фольклорному першоджерелу – казахській легенді – та 
світогляду поета. До чого призвело спілкування людини з природою 
«мовою сокири» можна бачити вже сьогодні на прикладі багатьох еко-
логічних лих, що ставлять під сумнів подальше існування людської 
цивілізації в цілому. 

На прикладі однієї невеликої поезії Т. Шевченка можна бачити, що 
висока художня правда її творця, хоч і може мати різні варіанти тлума-
чень, урешті-решт, позбувається всього їй нав’язаного, залишаючись 
так само актуальною та істинною, як колись, і в теперішній час, і в 
майбутній.
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Софія ГРИЦА

ТРИ СКЛАДОВІ ФОЛЬКЛОРНОЇ ПРОЕКЦІЇ 
В ПОЕЗІЇ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Складовими фольклорної проекції в поезії Тараса Шевченка є такі: 
1) ландшафт ний, історичний образ України, закодований у генетичній 
свідомості поета; 2) система пов’язаних із цим образом тем, фабул, які 
фігурують у поезії Т. Шевченка; 3) ритміка і структура творів, органіч-
но спаяна з народними піснями, думами, і власний досвід поета, якого 
сучасники визнавали кращим виконавцем народних пісень.

Про творчість Т. Шевченка написано так багато, що втішати себе 
ілюзією нових відкриттів, тим паче не фахівцям, маловірогідно. 
Водно час хоча б рефлексії з приводу завжди актуальної для україн-
ської науки проблеми зв’язків літератури з фольк лором з боку фольк-
лориста – не зайві. Найґрунтовнішою на цю тему працею в ділянці 
шевченкіани залишається видана ще 1939 року праця Ф. Колесси 
«Студії над поетичною творчістю Т. Шевченка», що й досі не втратила 
своєї наукової вартості з огляду на об’єктивність автора та опору на 
багатство фактів і фаховий літературознавчий аналіз. Результативність 
цих студій зумовлена компетентністю Колесси-фольклориста, філоло-
га, ученого, який збагнув секрети фольклорних джерел Шевченкової 
поезії, її ритміки, евфонії, до того ж композитора, який писав  музичні  
твори на вірші Шевченка, тонко відчувши музикальність його поезії 1. 
Понад 60 Шевченкових віршів повернулися у фольклор як народні, не 
кажучи вже про те, який сильний вплив мала його поезія на весь пере-
біг фольклорного та літературного процесів ХІХ ст., на формування 
національної свідомості українців наступних поколінь.

Геній Шевченка стимулювала надчутли вість його натури, сильна 
природна інтуїція, образне мислення в симультанному поєднанні з по-
чуттям міри, що виявлялися не тільки в його поетичній творчості, а й у 
малярстві, у власному виконанні як своїх творів, так і народних пісень. 
Як згадував П. Куліш, поет глибоко переймався словами й музикою 
пісні, переживав її, сам був зворушений і слухачів зворушував, тим 
паче, що й голос у нього був дуже гарний: «Ніхто ще не знав, що він, 
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предивний, може найлучший співака народних пісень на всій Україні 
обох Дніпрових берегів, і сам я  не думав, що почую в його піснях 
щось іще не чуте... такого або рівного йому співу не чув я ні в Україні, 
ні по столицях» [цит. за: 5, с. 181]. Такі відгуки непоодинокі. Образ 
України в його поезії, піснях, малюнках є рефракцією власної страж-
денної долі – дитячого сирітства, пережитого десятирічного заслання і 
останніх літ короткого життя і вод ночас незмірної любові до України, 
до її народу, до Природи, що так само, як саме життя, є джерелом до-
бра, гармонії, піднесеної в усій величі в поезії романтиків, до яких 
належав і сам Шевченко. Архетипність образів поета вимірюється не 
лише етнічним, але й світовим досвідом. Найкращий доказ – часте 
його звернення до Святого Письма у переспівах «Давидових псалмів», 
опора на сентенції з Біблії, стурбованість загальнолюдськими пробле-
мами долі, несправедливості, відчуттям власного месійного покликан-
ня до страдництва за вселюдську гріховність.

Власне сутністю будь-якого мистецтва, на думку Гегеля, є те, що 
воно показує людям їх самих [див.: 4, с. 384]. І справді, важко знайти 
митця, у якого істинність його поезії була б істинністю його власного 
життя і його народу. У Т. Шевченка необмежена сила уяви така ж, що 
й у великих світових поетів-романтиків – О. Пушкіна, М. Лермонто-
ва, Р. Бернса, Дж. Байрона. Як стверджує Сократ в «Апології», поети 
складають свої твори «зав дяки якомусь інстинкту й у стані одержи-
мості Богом» [12]. «Саме через відчуття, – говорить сучасний філо-
соф Чарльз Тайлор, – ми доходимо найглибших моральних і, більше 
того, космічних істин. Водсворд погоджується з Аристотелем у тому, 
що “поезія – найбільш філософська з усіх письмових форм, її об’єкт – 
істина,  не індивідуальна та локальна, а загальна та дійсна, входить у 
серце завдяки пристрасті...”» [8, c. 479]. 

Пристрасть, одержимість Шевченка употужнена страдництвом його 
народу і власним відчуттям своєї месійності й духов ної сили для його 
пробудження, прозріння та спасіння. Звідсіль такі часті в його пое зії 
бунтарські настрої, звернення до Бога за справедливістю: «О Боже мій, 
милий! Тяжко жить на світі, а хочеться жить» [10, c. 111]; «Сини мої, 
сини мої, / На ту Україну / Дивітеся: ви за неї / Й я за неї гину» [10, 
c. 191]. «Чи Бог бачить із-за хмари наші сльози, горе? / Може й бачить 
та й помага, як і оті гори. / Предковічні, що политі кровію людською! / 
Душе моя, убогая! /Лишенько з тобою» [10, c. 191]. Свою долю поет 
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ототожнює з долею України, а Україну з матір’ю й Христовою матір’ю 
Марією: «У нашім раї на землі / Нічого кращого немає, / Як тая мати 
молодая з своїм дитяточком малим» [10, c. 450]. Остання Шевченкова 
поема «Марія» є епілогом його життя й молитвою за долю України та її 
обкраденого люду: «...Молюся, плачу і ридаю, / Воззри, Пречистая, на 
їх, / Отих окрадених сліпих / Невольників. Подай їм силу / Твойого му-
ченика сина, / Щоб хрест-кайдани донесли / До самого, самого краю. / 
Достойно пітая, благаю! / Царице неба і землі!..» [10, c. 508]; «А я, 
незлобний, воспою, / Як процвітуть убогі села, / Псалмом і тихим, і 
веселим / Святую доленьку твою» [10, c. 508]. Концепт, висловлений 
на початку поеми «Марія», який міг би бути «фронтиспісом» усієї 
Шевченкової поезії і прологом до його «Заповіту», у кількох рядках 
передає образні візії митця, пережиті серцем, розумом і всім єством, 
фатум недолі й вимріяної поетом долі для свого краю, відчуття своєї 
місії Пророка. Кожен, хто читав Шевченкову поезію «Пророк», відчув 
у ній особу самого Шевченка: «...Господь, любя отих людей, / Послав 
на землю їм пророка; / Свою любов благовістить, / Святую правду воз-
вістить. / Неначе наш Дніпро широкий, / Слова його лились, текли і 
в серце падали глибоко» [10, c. 389]. Надчутливість генія Шевченка, 
врослого у свій питомий ґрунт, у його Природу, у все суще в цьому 
світі, у тривоги люду, наділили його пророчим провидінням.

Французький теоретик Бенуа Мальон  (1841–1893), автор 
п’ятитомної «Історії соціалізму», знавець української справи  (у тому 
числі, завдяки зв’язкам з М. Драгомановим), обізнаний з діяльністю 
Кирило-Мефодіївського братства і участю в ньому Т. Шевченка, порів-
нював нашого поета з французьким філософом і теологом Ф. Лямене, 
високо цінуючи в митця, як і в кирило-мефодіївців, недопустимість ре-
лігійної нетерпимості й гегемонії одного народу над іншим, на проти-
вагу московським панславістам. 

«Політичні концепції кирило-мефодіївців апелювали до ідеї 
слов’янської єдності й рівноправності, попри свою недостатню ви-
разність. Що ж до Шевченка, то він надав їм революційного харак-
теру...» [3, c. 66]. Наскрізною у творах поета є ідея єднання слов’ян 
(«Іван Гус», «І мертвим, і живим...»). Переповненість Шевченкової 
поезії протестом проти несправедливості, насильства, настроями бун-
тарства врівноважується потребою моральних зусиль, апеляціями до 
високого розуму, до Природи, її краси і гармонії. Це знову ж таки той 
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основоположний космогонічний концепт, який панує у фольклорі, – 
у побожному ставленні до небесних світил і стихій – сонця, місяця, 
неба, зірок, вітру, рік (Дніпра, Дунаю), присутніх у народних поетич-
них паралелізмах, і в Шевченковій поезії, особливо у зачинах його вір-
шів «Не тополю високую вітер нагинає, / Дівчинонька одинока долю 
зневажає...» [10, c. 414]; « Туман, туман долиною, / Добре жити з роди-
ною» [10, c. 410]; «Із-за гаю сонце сходить, / З-за гаю заходить. / По до-
лині увечері / Козак смутний ходить» [10, c. 407]. Як і в народній укра-
їнській пісні, у Шевченковій поезії часті «паралелізми-інвокативи» з 
пристрасним зверненням до української природи, з якої поет черпає 
натхне ння, шукає захисту й порятунку, до якої виявляє пантеїстичні 
почуття: «Вітре буйний, вітре буйний! / Ти з морем говориш, – / Збуди 
його, заграй ти з ним,  / Спитай синє море» [10, c. 11]; або ж: «Радуйся, 
ниво, неполитая / Квітчастим злаком! Розпустись, / Рожевим крином 
процвіти!» [10, c. 503]. 

Звернення Т. Шевченка до Біблії, його переспіви «Давидових псал-
мів», осердя християнської моралі, гармонії – це занурення у глибинні 
істини пророка правди, «...що нове слово / Меж людьми криком про-
несе / І люд окрадений спасе / Од ласки царської» [10, c. 527]; «Діла 
добрих обновляться, / Діла злих загинуть» [10, c. 274]; «Не лякайтесь 
дива, – / Се Бог судить, визволяє довготерпеливих / Вас убогих. І воз-
дає / Злодіям за злая» [10, c. 503]. Влучно підмічено, що «Шевченко 
виступає “у функції немонархічного визволителя, що повертається”...
За українськими державотворчими традиціями йшлося таки про нього 
як про гетьмана незалежної України» [7, c. 368].

Медіумом між поетом і його людом, близьким його уявленням про 
божу людину, «народного речника», є Кобзар, назву якого він дав своє-
му головному поетичному творінню. Образ кобзаря, лірника, народ-
ного речника (з яким Шевченко сам себе ототожнював), присутній у 
поезії «Перебендя» (де поет називає його «братом, батьком, що з Богом 
розмовляє»), у поемах «Гайдамаки», «Сліпий», «Невольник», «Кате-
рина», «Тарасова ніч». Думу, пісню Шевченко вважав символом без-
смертя України: «Наша дума, наша пісня / Не вмре, не загине... / От 
де, люде, наша слава, / Слава України!» [10, c. 49] – слова, до яких 
неодноразово зверталася Леся Українка.

Образи України, її ландшафти, персо налії – від найбільш посполи-
того люду і до найвищих чинів не затьмарили ендогенно- евристичної 
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фольклорної складової, що виявилася найсильнішою складовою – 
фундаментом, на якому зросла могутня індивідуальність поета-мисли-
теля, його месійна функція в історії України. І щоб там не говорили, чи 
не прагнули підходити до його творчості у «білих рукавичках», Тарас 
Шевченко – насамперед народний поет з дуже яскравим обличчям на-
ціонального митця й пророка. Доволі чітко пізнавані в його творчості 
епос, органічно пов’язаний з історією народу («Гайдамаки», «Гама-
лія» «Холодний яр» та ін.), лірика – найбільший масив на тему лю-
бові, сімейних і станових відносин, філософська лірика, жартівливо-
гумористична поезія, що є не тільки проекцією світла фольклорного 
універсуму, а його внутрішньої енергії, напоєної народним духом, ар-
тикульованої чистою мовою України – її центральноподніпровського 
осердя. Хоча ми звикли говорити про мову Шевченка як про літера-
турну, нормативну, однак дивно було б уявити, що одна особа, та ще й 
людина, яка здобувала освіту переважно самотужки і поповнювала її 
в іншому – російському, польському – оточенні, та ще й 10 років пере-
бувала на засланні в чужинському середовищі, стала законодавцем на-
ціональної мови. У тому то й річ, що це мова народна, мова Середньої 
Наддніпрянщини, що ввійшла в плоть і кров поета з дитячих років 
через народні оповіді, народні думи і пісні, не тільки через слово, а й 
ритміку пісень, мелодію, через живе народне виконання, яке він чув 
у рідному краї і яке творчо засвоїв особисто. Дослідники творчості 
Шевченка не раз наголошували на його обізнаності з фольклорними 
збірниками М. Максимовича, І. Срезневського, П. Куліша. Проте жод-
ні збірники не могли б виховати естетичної свідомості генія Шевченка, 
закоріненої в генетиці питомого ґрунту, особистій рефлексії поета на 
історичне минуле України, пророче провидіння її майбутнього, що й 
стало вихідною точкою у визначенні сущого в його мистецтві та оцін-
ці світової вартості його поезії. Через те і його власна поезія, напоє-
на народною енергією, уже в новій іпостасі з легкістю адаптувалася 
фольклором. 

Як уже було зазначено, понад 60 поезій Т. Шевченка стали сприй-
матися як народні, не кажучи про низку окремих поетичних тропів з 
його віршів, які дослівно «розчинилися» в народній пісні. Цій при-
родній адаптації його віршів, поза сумнівом, сприяла їх ритмічна 
структура, переважно коломийкова (4+4+6), що за підрахунками 
віршознавця Б. Якубського посідає 58 % [11, c. 126] (в античності 
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відома як «леонінський» вірш), та 12-ти складова, типова для на-
родної балади, лірики, історичних пісень тощо (попередньо це від-
значали С. Смаль-Стоцький, Б. Якубський, Ф. Колесса). Здавалося, 
це б мало накладати певну монотонію на стиль його поезії. Проте 
відомо, як багато значить для поезії система наголосів, стопність, 
які органічно пов’язані з музикальністю митця, відчуттям  форми 
цілісності твору. Як у народній поезії, так і в Шевченка відсутня ста-
ла наголошуваність складів, що надає їй пластичності. У згаданій 
праці Ф. Колесси «Студії над поетичною творчістю Т. Шевченка», 
учений уперше навів статистичне обчислення змінності наголосів у 
чотирнадцятискладовому (коломийковому) вірші Шевченка, що за-
свідчує незвичайну динамічність її внутрішнього пульсу завдяки ви-
нятковому відчуттю поетом ритміки слова, його евфонії і композиції 
вірша. Ф. Колесса слушно наголошує на двох типах шевченкового 
14-складовика – говореного, який переважає в таких епічних тво-
рах Шевченка, як «Гайдамаки», «Гамалія», «Чернець», «Іржавець», 
і співаного, органічно поєднаного з народною лірикою [5, c. 285]. 
Внутрішня ритмічна й акцентна динаміка Шевченкових віршів, змі-
на силабіки – переходи від 14-складовика до 12-ти, 8-ми та інших 
силабічних конструкцій – дуже часті навіть в одному й тому самому 
творі (у поемі «Сон» вона міняється аж вісім разів!), що робить його 
поезію незвичною, новаторською. Ритмічна поліметрія, що відкидає 
«ярмо традиції», – зазначав М. Гаспаров [1, c. 181], загалом харак-
терна для поезії ХІХ ст.

За безперервністю оповідного потоку, який постійно перетікає 
енжа беменами (зв’язками поміж віршами, наче скобами мислі), зо-
всім розмиті коломийкові акценти, цезури, як у «Гайдамаках» («Той 
молиться. Сповідає / Гріхи перед братом / Уже вбитим. Не милують, / 
Карають завзяті» [10, c. 94]), «Наймичці» («Розвернулося весілля, / 
Музикам робота / І підковам. / Вареною столи й лави миють, / А най-
мичка шкандибає, / Поспішає в Київ» [10, c. 255]). Тяглість розпо-
віді поем суперечила б нормам коломийкових цезур і акцентів, отже, 
вони не укладаються у строфи, а в нерівновеликі уступи, подібно як 
у думах, залежні від логічних цезур (або строфоїди, як називають їх 
літературознавці). Сама драматургія розповіді спонукає поета до змі-
ни силабіки, наприклад, з 12-складовика до 9-ти, чи із 14-ти до інших 
структур:
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 А) За горами гори, хмарою повиті, 6 + 6
  Засіяні горем, кровію политі.
  Отам-то милостивії ми  3 + 6 
  Ненагодовану і голу  6 + 3
  Застукали сердечну волю. 4 + 5

 [10, c. 261]

 Б) В своїй хаті своя правда 4 + 4
  І сила і воля.  6
  Нема на світі України, 4 + 4
  Немає другого Дніпра, 3 + 5
  А ви претеся на чужину  5 + 4
  Шукати доброго добра  3 + 5

[10, c. 266]. 

Говорячи словами Б. Якубського, Шев ченкові «ритми вірша відпо-
відають ритмам душі». Його поезії властивий відступ ритму від кла-
сичних форм метра. Подібне явище у фольклорі демонструють україн-
ські епічні думи, драматургія оповіді яких веде до складової нерівно-
сті віршових рядків, до астрофічності.

У сучасному модерному і постмодерному дискурсі існує думка, 
що техніка, форма в мистецтві – над усе. Для Шевченка-поета з його 
загостреним образним мисленням, употужненим талантом художни-
ка і надчутливим сприйняттям світу, основою його артикуляції була 
фабульно-драматична оповідь людям про незвідане, про світ у його 
естетичній подобі (природа), персоналії у життєвих колізіях, тим са-
мим, підпорядкованість форми потребам мислі. Значна кількість енжа-
беменів у його поезії свідчить про неможливість розколення думки на 
короткі фрагменти, увиразнюючи, особливо в епічних творах, масш-
табність, безперервність оповіді. Звідси й домінуюча «оповідна» діє-
слівна рима. Хрестоматійний приклад: «На панщині пшеницю жала, / 
Втомилася; не спочивать / Пішла в снопи, пошкандибала / Івана сина 
годувать» [10, c. 300]. Його вірші викладені переважно не чотири- чи 
шестирядковими строфами, а суцільними уступами.

Найбільше аналогій з народною піснею у Шевченковій ліриці. До-
статньо лише нагадати тексти: «Нащо мені чорні брови», «Вітер з 
гаєм розмовляє», «Летить галка через балку», «Породила мати сина 
в зеленій діброві», «Ой одна я одна, як билиночка в полі», «Ой три 
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шляхи широкії докупи зійшлися», «Зоре моя вечірняя», «Якби мені 
черевики», «Ой не п’ються пива й меди», «Утоптала стежечку через 
яр». Українська пісня, що на початку була для поета єдиним орієн-
тиром і джерелом наснаги, вивела його творчість у ранг найвищо-
го національного надбання й еталона для наслідування, поета, який 
виборював «почуття самодостатності індивіда» (Є. Рихлік) [див.: 
9, c. 469]. У фольклорному середовищі його ліричні поезії давно 
сприймаються як народні, мають по десятку і більше локальних варі-
антів – насамперед у музичному прочитанні тексту, який, як це буває 
з піснями літературного походження (чи «співаною поезією»), що 
потрап ляють у друк, не підлягає значним змінам [див.: 6, c. 140–219]. 
І все ж таки за активного побутування пісні на авторські слова мож-
ливі пропуски строф, зміни їх порядку, а у випадку із Шевченковими 
віршами, – навіть їх контамінація з народними піснями, як напри-
клад, у народних варіантах Шевченкових текстів «Думки», «Нащо 
мені чорні брови», «Летить галка через балку», «Ой одна я одна, як 
билиночка в полі» [див.: 6, c. 140–219]. Шевченкову епіку і лірику ге-
нетично споріднює з народною образна архетипність, інваріантність 
сталих місць як у словесній риториці, так і у формі – коломийковій, 
12-складовій, що дають широкий простір варіюванню інваріантів у 
лексиці, ритміці в межах відзначених форм. З особливою виразніс-
тю вони виявляються в початках його поезій – поетичних паралеліз-
мах, у повторах поетичних рядків («Світе ясний! Світе тихий, / Світе 
вольний несповитий!» [10, c. 537]; «Нащо мені чорні брови, / Нащо 
карі очі, / Нащо літа молодії / Веселі дівочі?» [10, c. 13]), у сталих 
формулах-початках, типових для народних пісень, дум («Ой на горі 
роман цвіте, / Долиною козак іде / Та у долі питається, / Де та доля 
пишається» [10, c. 505]; «Зацвіла в долині червона калина, / Ніби 
засміялась / Дівчина-дитина» [10, c. 449]; «Над Дніпровою сагою / 
Стоїть явор меж лозою, / Меж лозою з ялиною, / З черовоною кали-
ною» [10, c. 536]; «Закувала зозуленька / В зеленому гаї, / Заплакала 
дівчинонька – дружини немає» [10, c. 463]; «У неділю вранці-рано / 
Синє море грало» [10, c. 226]; «У неділю та раненько, / Ще сонечко 
не заходило» [10, c. 414]). Сталі образи в Шевченкових віршах орга-
нічно споріднені з такими ж у народній поезії. С. Росовецький нази-
ває їх «авторемінісценціями» [7]. Та якщо брати до уваги органічний 
зв’язок цих «loci communes» народної та Шевченкової поезій, то це 
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не тільки авто-, але й частина «метаміфології», трансформованої в 
індивідуальній творчості митця 2.

Шевченкова поезія є прекрасним матеріалом для простеження пере-
ходу сентенцій інди відуального творця до народної пареміології («Не 
так тії вороги, / Як добрії люди – / І окрадуть жалкуючи, / Плачучи 
осудять» [10, c. 409]; «Немає гірше, як в неволі / Про волю згадувать» 
[10, c. 379]; «І день не день, і йде не йде, / А літа стрілою, / Пролітають, 
забирають / Все добре з собою» [10, c. 282]). 

Не буду тут окремо зупинятися на величезному впливові «музи-
кально наснаженої» поезії Шевченка на розвиток не тільки пісенного 
фольклору, а й професійної музики майже всіх без винятку українських 
композиторів, яких Шевченкова муза надихала на творення опер, хо-
рових кантат, балетів, романсів, пісень, оскільки проблема достатньо 
широко висвітлена в українському музикознавстві.

У цій розвідці я прагнула лише наголосити на окремих аспектах 
фольклорної проекції в поезії Шевченка. Не менш цікавою є пробле-
ма зворотного впливу індивідуальної творчості поета на фольклор, 
виникнення оповідей, пісень, легенд про самого Т. Шевченка. Усе це 
залишається полем для докладніших досліджень літературознавців 3. 

ПРИМІТКИ
1 Проблему «Тарас Шевченко і фольклор» досліджує С. Росовецький [7].
2 До речі, ідея варіювання інваріантів, «варіантних парадигм», яку автор при-

писує Г. Грабовичу [7, c. 144–147], лежить в основі моєї монографії «Мелос укра-
їнської народної епіки» [2] і всіх наступних досліджень.

3 Це цікаве питання із сучасного погляду, не оминувши критики так званого 
«фейклору» і творінь на замовлення вищих радянських інстанцій до різноманіт-
них ювілейних дат, розглядає С. Росовецький [7, c. 362–376].

ЛІТЕРАТУРА

1. Гаспаров М. Л. Очерк истории русского стиха. – М., 1984. 
2. Грица С. Мелос української народної епіки. – К., 1979. 
3. Дзюба І. У всякого своя доля. – К., 1989.
4. Кант И. Сочинения : в 6 т. – М., 1965. – Т. 4. – Ч. 2.
5. Колесса Ф. М. Фольклористичні праці. – К., 1970.

http://www.mau-nau.org.ua



119

6. Пісні літературного походження / упоряд. В. Г. Бойко (тексти), А. Ф. Омель-
ченко (мелодії). – К., 1978.

7. Росовецький С. Тарас Шевченко і фольк лор. – К., 1911.
8. Тайлор Ч. Джерела себе. – К. : Дух і літера, 2005.
9. Шевченківська енциклопедія : у 6 т. – К., 2012. – Т. 2.
10. Шевченко Т. Кобзар. – К., 1983.
11. Якубський Б. Наука віршування. – К., 2007.
12. De Trinitate [X].

http://www.mau-nau.org.ua



120

Олександр НАЙДЕН

ПРОБЛЕМИ МІФОЛОГІЗАЦІЇ 
І ДЕМІФОЛОГІЗАЦІЇ 

В УКРАЇНСЬКІЙ КУЛЬТУРІ
(пастуші плачі: фольклорний і Тараса Шевченка)

Це повідомлення фрагментарно стосується моєї статті «Ектропій-
ні та ентропійні явища в українській культурі» (Сучасність. – 2001. – 
№ 1). Тому мова піде про вірш Т. Шевченка «Мені тринадцятий мина-
ло» і «пастуший плач», який ще 1898 року був опублікований у книзі 
«Жизнь и творчество крестьян Харьковской губернии» (за ред. В. Іва-
нова) (Х., 1898. – Т. І. – С. 328).

Зазначу, що ці два твори актуальні щодо нинішнього становища в 
Україні. У будь-якому разі їхні колізії та сюжетно- ситуаційні чинники 
є своєрідним корелятом сучасної української дійсності.

Фактор «проспання» своєї долі, пошуків свого місця в життєвому 
просторі, усвідомлення себе обділеним Богом, чужим у цьому світі – 
ось ті мотиви, які становлять основу сюжетної зав’язки обох плачів.

Спочатку наведу «пастуший плач». Однак перед цим зауважу, що 
в ньому, попри поетично-ліричні інтонації справжнього плачу, окрім 
досить виразних фольклорно-образних ремінісценцій і алюзій, при-
сутній типовий для української культури фольклорний мазохізм (лише 
так можна назвати це явище), виражений через радісно-злостиву 
іронію і самоіронію. Щоб уникнути багатослівних пояснень цього 
контамінаційного факту, додам, що багато українських казок, у яких 
 герой-переможець досягає шлюбу із царською донькою, завершено 
словами: «Побралися і живуть: лопатою воду носять, постолом добро 
возять».

Отже, «пастуший плач».
«Як найнявся я в робітники до дядька овець пасти. Як вигнав я 

пасти штирю-бирю ще й сімсот і чотири;
Як ліг я спати та спав три дні ще й чотири ночі,
Як прокинувся я – нема моєї штирі-бирі ще й сімсот і чотири.
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Як пішов я шукать, їде дядько волами.
– Здоров, дядьку! – Здоров, племіннику.
– Чи не бачив моєї штирі-бирі ще й сімсот і чотири? – Не бачив, 

племіннику.
Вирю, вирю! Як вийду я на могилу, як загляну в широкую до-

лину, чи не видно моєї ватажини? Щось засіріло, щось забіліло: я 
ж думав то ватажина, а воно гречка. Бодай же тобі, дядько, тяжко-
важко оту гречку їсти, як мені на круту гору лізти ватажини своєї 
шукати.

Вирю, вирю! Як вийду я на могилу, як погляну в широкую до-
лину, чи не видно моєї штирі-бирі ще й сімсот і чотири? Щось за-
сіріло, щось забіліло: я ж думав то ватажина, а то прачки сорочки 
перуть. Бодай же вам тяжко-важко оті сорочки прать, як мені свою 
штирю-бирю ще й сімсот і чотири шукать!

Вирю, вирю! Як вийду я на могилу, як погляну в широкую до-
лину, чи не видно моєї ватажини? Щось засіріло, щось забіліло, я ж 
думав то ватажина, а то осикові пеньочки. Бодай же ви од сонця по-
горіли, а од вітру почорніли, як ви мене, молодого сюди заманили.

Вирю, вирю! Як вийду я на могилу, як загляну я в широкую до-
лину, чи не видно моєї штирі-бирі ще й сімсот і чотири? Щось за-
сіріло, щось забіліло: то ж моя ватажина?

Сучечка-поручечка підганяє, а сестричка-лисичка збоку управ-
ляє, а вовчок-бирючок отсталі підбирає.

Як прийшов я додому, батько б’є, мати лає, жінка з дому 
проганяє».

У даному разі не доцільно зупинятися на питаннях семантики ком-
понентів цього плачу. Достатньо вказати на структурні ритмоутворю-
ючі деталі – рефрен «вирю, вирю» і словесно- орнаментальний евфе-
мізм «штиря-биря ще й сімсот і чотири».

Також варто відмітити космологічний характер цього «плачу» і 
наголосити на тому, що його деміфологічний характер виявляється в 
тому, що втрата пастуха остаточна і не приводить до бажаного надбан-
ня – повернення втраченого.

Однак, щоб далі продовжувати аналіз, потрібно дещо уточнити. 
Мова йде про ектропійні й ентропійні явища в українській культурі. 
Нагадаю, що ектропійні явища означають набуток, надбання, оптиміс-
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тичну перспективу. Уся початкова наративна міфологія була загалом 
ектропійною.

Ентропійні явища – збування, утрата, відсутність позитивної 
перспективи.

Уся новітня література, включаючи «Гамлета» Шекспіра і «Фауста» 
Гете, особливо ХІХ і початку ХХ ст., позначена ентропійною печаткою 
деміфологізації.

Щодо цього варто навести висновок Х. Борхеса, зроблений у куль-
турологічній мініатюрі «Чотири цикли»: «У минулому будь-яке по-
чинання закінчувалося вдало. Один герой здобував, зрештою, золоті 
яблука, другому вдавалося захопити Грааль. Тепер пошуки приречені 
на поразку... Героїв Джеймса і Кафки може очікувати тільки поразка. 
Ми такі бідні на відвагу і віру, що бачимо в щасливому закінченні 
лише грубе потурання масовим смакам» (переклад з рос. мови автора 
статті. – Ред.).

Нині поняття міфу, міфології, міфотворчості зазнало девальвації. 
З легкої руки Р. Барта поширилося поняття про суцільну міфологіза-
цію нашого життя. Як зазначав Р. Барт, «усе, що покривається дискур-
сом, має можливість стати міфом». Думається, не все: лише те, що на-
буває значимості і підйомної сили міфу. Лише той герой, який змінює 
життя і сам стає іншим, є міфічним героєм. Усе інше набуває статусу 
романтично-епічної легенди позитивного або негативного кшталту.

Але повернімося до «пастушого плачу».
Найбільш змістовне і семантичне навантаження в «плачі» несе 

опозиція гора – низ, або гора – діл. Виходячи на гору-могилу, пастух 
сподівається побачити бажане, а замість нього бачить примару: «щось 
забіліло, щось засіріло». Замість бажаної «штирі-бирі» виявляються 
просторово-космологічні символи: гречка (поле), прачки (ріка), осико-
ві пеньочки (ліс). Четверта примара реалією не стає і пасаж із «сучеч-
кою-поручечкою» і «вовчком-бирючком» – це типовий казковий сим-
вол остаточної втрати. Проте казковий світ метафоричних утворень 
і перетворень – власне трансцендентний, потойбічний світ, у якому 
культурний герой міфу або казки здобуває бажане. У даному разі не-
має чого здобувати.

У зв’язку з ентропійністю «пастушого плачу» й актуальністю 
опозиції гора – низ увагу привертає один з епізодів «Вікрамачаріти» 
(в індустанській редакції, саме тій, яку свого часу наводив О. Весе-
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ловський), у якому йдеться про те, як цар Божа відкрив золотий трон 
Вікрамадитьї. Цар помітив, що пастух (в інших варіантах – брахман) 
щоразу виходить на пагорб, стає веселим, сповненим надії. А як іде 
вниз, то починає жалітися й плакати. Це відбувалося багато разів, аж 
поки цар не наказав розкопати пагорб, у якому був «похований» трон 
Вікрамадитьї із золотими сходами до нього і сорока статуями, які вмі-
ли говорити – провіщати, обабіч сходів.

Отже, у «Вікрамачаріті» і «пастушому плачі» та ж сама космоло-
гічна опозиція – гора – низ, сходження – збігання – в одному випадку 
міфологізується, в іншому – деміфологізується.

Герой вірша Т.  Шевченка «Мені тринадцятий минало» також пас-
тух. До того ж у вір ші наявний елемент плачу. Цей вірш містить у собі 
щось таємничо-привабливе. Недарма його так полюбляють народні 
майстри. Стверджую, що жоден твір Т. Шевченка не має стільки інтер-
претацій в образотворчому фольклорі, як цей. Доводилося бачити сот-
ні творів на тему «Мені тринадцятий...», виконаних у техніках маляр-
ства, акварелі, гравюри, малюнка олівцем, скульптури з дерева, глини, 
вишивки, інтарсії, інкрустації соломкою, міні-гобелена, малювання на 
склі, навіть ткацтва (Г. Василащук). Гадаю, такий інтерес закономір-
ний, оскільки в цьому вірші є «вихід». Космологія блукань і пошуків 
вилилася в нім у казково-міфологічну субстанцію.

Перед тим, як навести значущі уривки з вірша, зауважу, що його іні-
ціаційний характер заснований на мажинарних, тобто уявних, подоро-
жах героя в інші світи – світ побутової реальності, пекельний світ і світ 
сублімованої реальності. Усі три світи мають власне сонце. Це типовий 
фольклорний прийом. На писанках, різьблених спинках саней, килимах, 
окремих керамічних і настінних розписах нерідко фігурують три сонця.

Перше сонце – реальне, що осяває ласкавою благодаттю світ дитя-
чих першовражень:

Мені тринадцятий минало.
Я пас ягнята за селом.
Чи то так сонечко сіяло,
Чи так мені чого було?
Мені так любо, любо стало,
Неначе в Бога...

І ще раз про це ж саме сонце:
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Ягня здається веселилось!
І сонце гріло, не пекло!

Однак за цим відбувається властива Шевченковій поезії різка змі-
на просторово-семантичних обставин. Водночас вірш набуває іншого 
розміру, іншого ритмічного й інтонаційного забарвлення. З’являється 
друге сонце:

Та не довго сонце гріло,
Не довго молилось...
Запекло, почервоніло
І рай запалило.

Герой, так би мовити, вдивляється в темряву, у морок. Ідилія дитин-
ства перетворюється на пекельну реальність іншого світу:

Село почорніло,
Боже небо голубеє
І те помарніло.

У вірші з’являються елементи плачу як усвідомлення своєї «самот-
ності і убогості»:

Поглянув я на ягнята –
Не мої ягнята!
Обернувся я на хати –
Нема в мене хати!
Не дав мені Бог нічого!
І хлинули сльози...

І як у багатьох міфах і чарівних казках з’являється помічниця – дів-
чина, яка вибирала плоскінь біля дороги. Богиня-пряля – святе бо-
жество на кшталт Макоші або Параскеви П’ятниці. Радше еллінська 
парка-пряля, що дає індульгенцію на життя, уособ люючи трьох парок-
пряль: Клото, Лахезис і Атропос. Тобто народження, життєвий час і 
смерть (Атропос розриває зсукану і подовжену нитку життя). Отже, ця 
дівчина, почувши плач пастуха-дитини:

Прийшла, привітала,
Утирала мої сльози
І поцілувала.
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Саме цей сакральний поцілунок, ця божествено-людська участь 
стали знаком скресання і виходу героя з потойбічного пекельного світу 
у світ надій і звершень. Тобто в оновлений перетворений світ, у якому 
оновлюється і герой, набуваючи статусу царя – володаря всього, що є 
довкола:

Неначе сонце засіяло
Неначе все на світі стало
Моє... лани, гаї, сади!

Застережне слово «неначе» тут підкреслює фактор виходу із сві-
ту безнадійності у світ надії, світ звершень, але застерігає від його 
абсолютизації.

Отже, даний вірш, як і багато творів Т. Шевченка, на відміну від 
трагічно-іронічного «пастушого плачу», містить у собі світобудівні 
аспекти міфу, наділений певною підйомною силою, яка здатна здій-
снювати  прориви крізь хаос сліпої невизначеності, крізь інертність 
існування серед привидів і примар, крізь відчай буденної безподієвості 
й безрезультатності зусиль, прориви в простір, скажімо, велеречиво, 
інтенційно-сприятливої когнітивності.
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Михайло ХАЙ 

МУЗИЧНО-ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ 
ВІЗІЇ У ЛІТЕРАТУРНІЙ 

ТВОРЧОСТІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА. 
ЕТНООРГАНОФОНІЧНИЙ КОНТЕКСТ

Проблема природного згасання і штучного політичного знищення 
традиційної культури поспіль та нівелювання внаслідок цього її най-
характерніших ознак, привела до життя ідею науково-виконавської 
реконструкції не лише на підставі експедиційних даних чи архівних 
документів, а там, де вони цілком відсутні, також і на основі герме-
невтичних студій художньої творчості письменників та художників, кі-
нематографістів тощо. З-поміж літературних творів, які володіють по-
тужним вмістом автентизму етноорганологічної (що стосується описів 
самих інструментів) та етноорганофонічної (що характеризує способи 
та манеру виконання) інформації – Г. Квітка-Основ’яненко 1, М. Го-
голь 2, П. Куліш 3, Панас Мирний 4, І. Нечуй-Левицький 5, М. Коцюбин-
ський 6, О. Кобилянська 7, Г. Хоткевич 8 та ін. – чи не найреалістичніше 
відтворюють використання народних інструментів у селянському по-
буті твори саме Тараса Шевченка.

Першу спробу заповнення прогалини, яка утворилася у вітчизняній 
етноорганологічній думці внаслідок відсутності найелементарніших 
історичних та етнографічних відомостей про застосування традицій-
ного інструментарію на Слобідщині, здійснила О. Мурзина, викорис-
тавши для цього майстерні й етнографічно достовірні етнооргано-
фонічні описи Г. Квітки-Основ’яненка в повісті «Пан Халявський» 9. 
Поширення нами цієї методики, яку можна було б сформулювати як 
герменевтичну, на розгляд інших творів української класичної літе-
ратури (включно з Т. Шевченком) дало несподівано плідні висліди й 
утвердило в думці щодо її безальтернативності в умовах, що склалися.

Про те, що «саме Т. Шевченко… був чи не останнім українським 
романтиком, що мав реалістичний, а не спотворено романтизований 
погляд на кобзарство як один із найфеноменальніших виявів нашої 
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духовності», нам уже доводилося стверджувати 10, але про характе-
ристику ним у своїх творах вівчарства, як господарського середови-
ща, нерозривно пов’язаного із типово вівчарським інструментом – со-
пілкою – тут мовиться чи не вперше. Якщо у ранніх поезіях-спогадах 
поета про своє пастівницьке дитинство – «Мені тринадцятий минало, 
я пас ягнята за селом» 11 та «І ми, жартуючи, погнали чужі ягнята 
до води» 12 ідеться про непромисловий (т. зв. «відгінний») тип вівчар-
ства, безпосередньо зв’язаний із сопілкарством, то пізніші чабанські 
візії автора («Чабан вранці з сопілкою сяде на могилі» 13 – уже виразно 
вказують на ознаки саме організованого, «недитячого» чабанського 
побуту. Дорослий вівчар («чабан»), вочевидь, не міг пасти кілька, а, 
найвірогідніше, цілий табун овець; «вранці з сопілкою на могилі» він 
міг сидіти лише у віддаленому від села степу… і грати на сопілці ме-
лодію, скажімо, семантично означену як сигнал «до вигону овець». 
Чи маємо ми тут підставу стверджувати наявність усієї решти харак-
теристичних ознак  вівчарства «відгінного типу» у лісостеповій зоні 
України, однозначно сказати не можна, але настрій початку дня чабан-
ського побуту передано автором не лише високохудожньо, але й до-
волі реалістично. Якщо цей опис зіставити з пастівницькими візіями 
Олеся Гончара в романі «Тронка» 14, то сам факт і художньо-естетичні 
особливості забутого і майже не зафіксованого наукою чабанського 
побуту лісостепової та, власне, степової зон, постає перед нами без-
застережно. А якщо ці чисто літературні візії сполучити з мелосом 
нечисленного чабанського, а також спорідненого з ним чумацького 
та деякими «просторово-степовими» характеристиками козацького 
й заробітчанського мелосу, то це створює конкретні фонологічні та, 
власне, етноінструментофонічні передумови для науково-виконав-
ської реконструкції на уніфікованому типі шестиотвірної сопілки (за 
аналогією з бойківською пищавкою, гуцульською денцівкою, волин-
ською «свистілкою», поліськими «дудкою-колянкою» та «дудкою-ви-
круткою» тощо).

Конкретно про факти вівчарської культури в Середньому та Ниж-
ньому Подніпров’ї читаємо не лише у згаданих віршах великого Коб-
заря, які кожна українська дитина знає змалечку, а також і в описі по-
їздки «из Балты в Одессу» головного героя його повісті «Варнак»: 

«А еще, бывало, когда ночью далеко, далеко в степи чабан заиграет 
на с о п и л к е (свирели) свою однотонную грустную мелодию.

http://www.mau-nau.org.ua



128

О горе мое! Что мне нельзя переселиться  в тот чудный край и по-
слушать на старости родную унылую песню!
Бывало, я часто [підкреслення наше. – М. Х.] остановлю ямщика 

на дороге и слушаю, слушаю и не наслушаюся. Ямщик, бедный, про-
дрогнет от ночной росы и бездействия, а я сижу себе на телеге и 
слушаю, долго слушаю, пока не заплачу» 15. 

Тут важливо наголосити не лише на нашому виокремленні неодно-
разових спостережень героєм повісті «Варнак» подібних ситуацій, а й 
на підкреслення цієї обставини самим автором, зосібна, крім інших, і 
в цій повісті: 

«На другом переезде то же самое, что и на первом, та же широкая 
степь и те же темные могилы. Тот же чабан, и та же заунывная 
песня, и та же прекрасная полная луна!
Приехал в Одессу. Дождался чумаков своих, продал пшеницу и с 

мешками дукатов возвратился домой» 16. 
Із цієї, на перший погляд, досить ідилічної картини сучасному 

етно органологу неважко вичленувати основний набір характеристик 
чабансько-сопілкарського побуту (віддаленість від сіл, вечірній та ран-
ковий час музичення на сопілці, гра на підвищеній місцевості – моги-
лі) та його прив’язаності до чумацького і, загалом, мандрівницького 
(пош тового, розбійницького, заробітчанського і т. п.) шляху. Якщо пер-
ша група ознак, незважаючи на відмінності рельєфу, майже цілком збі-
гається із характеристиками полонинського відгінного типу вівчарства 
в Карпатах та частково в лісовій зоні Полісся, то другу із ними єднає 
хіба що практика частих нападів розбійників / «ярмарчан»: «Прийшли 
ярмарчани, псика порубали, овечок забрали» [приспівка до бойківсько-
го трембітного сигналу «біди» «Татуню, татуню, беріт на ся гуню», із 
записів автора].

Згадки про чабанський / вівчарський побут Степової України на-
дибуємо й у пісенному фольклорі, зосібна й у слобідському та полтав-
ському: «Та по тім боці Дунаю та вівчарь вівці зганяє» 17; «Ей, бери 
ж ти, Марія, ще й єтару євець, та й мовчи, Марія, хто єму єтець» 18; 
«Ой на йорці, на йорці, там пасе вівчарь вівці» 19 та ін.

Тут важливо також зазначити, що П. Мартинович зафіксував факти 
використання сопілки в побуті строкових заробітчан Полтавщини: 

«Повечерялы; подякувалы отаману за вдоволствія. “Отдыхайте 
ж, хлопци”».
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Хто лигае спать,
Хто в карты гулять
Хто в зубову сопилку грать... 20 

У «Листуванні П. Д. Мартиновича з В. П. Горленком» натрапляємо 
також на фіксацію практикування гри на т. зв. «вільному аерофоні» – 
листку трави: «Кобзарь вырвалъ травинку, положил ее в губы и начал 
вторить под бандуру» 21.

С. Мишанич у передмові до «Вибраних праць Катерини Грушев-
ської» значно розширює ареал вівчарсько-сопілкових візій творчос-
ти Шевченка на теренах Степової України та всієї України поспіль: 
«Окремий підрозділ статті [К. Грушевської. – М. Х.] присвячений 
з’ясуванню соціального статусу чабанів, їх побуту та наявності в їх 
репертуарі думи про вівчара, яку вони виконували в супроводі сопілки 
[підкреслення наше. – М. Х.]. Вівчарський варіант був відомий на всій 
українській території – від Кубані (опис Я. Кухаренка), Харківщини 
(текст І. Манжури), Чернігівщини (текст С. Носа), Поділля (його ж), 
Катеринославщини (текст І. Манжури і Коросташа), Херсонщини (за-
пис Сербула), тобто у районах, де в ХVІІІ – на поч. ХІХ ст. було роз-
винене вівчарство, – до Карпат (запис О. Кольберга)» 22. З цієї цитати 
С. Мишанича дізнаємося не лише про ареал, але й хронологічні межі 
поширення вівчарства та нерозривно пов’язаного з ним сопілкарства в 
основних пастівницьких зонах України, що іще раз потверджує реаліс-
тичність чабансько-сопілкарських візій Шевченка.

Якщо про достовірність побутових етноінструментознавчих явищ 
(зокрема й музично-побутових із царини селянської та міської сценіч-
ної культури) свідчать усі описи поетом музичних дійств у літератур-
них творах, а також ті, які йому доводилось спостерігати упродовж 
усього насиченого не лише словом і живописом 23, але й музикою, 
життя, а вказівка на інтонаційний матеріал степових сопілкових пас-
торалей дійсна, то коло мело-ритмо-етноорганофонічних інгредієнтів 
науково-виконавської їх реконструкції можемо вважати замкненим, а 
дорогу самим реконструкціям відкритою. На скепсис щодо доцільнос-
ті й вартістності подібних реконструкцій вагомо відповів сам Шевчен-
ко своїми численними ностальгійними зверненнями з приводу відходу 
автентичної культури в небуття та розчинення її в каламутних водах 
чужинства. У цьому контексті народно-інструментальні візії Шевчен-
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ка служать неоціненним матеріалом для автентичної гри на інструмен-
тах його доби та, ширше, середовища. 

Окрім вівчарських / чабанських награвань певне сигнально-кому-
нікативне навантаження у побуті несуть дзвони і, загалом, церковна 
дзвонарська традиція, які у творчості Шевченка посідають чільне 
місце:

«Задзвонили в усі дзвони
По всій Україні;
Закричали гайдамаки:
Гине шляхта, гине!» 24.

Помічено також автором сигнальну функцію не лише великих 
церковних дзвонів та вівчарських дзвінків, але й значно ширше ви-
користання їх у побуті, зокрема як  сигналу до трапези в панському 
дворі: «В одинадцать часов утра посредством колокола сказано было 
холостым гостям, что чай готов…» 25. 

Нерідко дзвони відіграють не стільки сигнальну, скільки настроєво-
медитативну та звукозображальну функцію:  

«Полюбила москаля,
Та ще й зуби вискаля!
Москалі! Москалі!
Запасок навезли,
Паничі
Дукачів,
А поповичі з міста
Навезли намиста!..
Бий, дзвоне, бий.
Хмару розбий, 
Нехай хмара 
На татари
А сонечко на христьяне,
Бий, дзвоне, бий!» 26. 

І хоч Шевченко безпосередньо не заглиблюється у медитативне 
звучання дзвонарських механізмів, – важливість дзвонів як атрибутів 
повсякденного побуту українців пронизує всю його творчість. А в зо-
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браженні бойових дійств до величного звучання дзвонів 27 долучають-
ся також і гармати:

«Задзвонили в усі дзвони,
Гармата гримала,
У дві лави задніпрянці
З москалями стали» 28 

і, навіть, самопали та гаківниці: 

«Як понесуть товариша
В новую світлицю,
Загомонять самопали, 
Гукнуть гаківниці.
Як положать отамана
В новій хаті спати,
Заголосить, як та мати,
Голосна гармата» 29.

З нелегкого солдатського побуту Шевченко виніс досвід сигнальної 
практики полкових барабанів:

«Не дошли мы еще до назначенного нам места, как наш Туман, или, 
как солдаты его называли, медведь, выбивал на барабане зорю [сигнал 
ранкової «побудки». – М. Х.] да так искусно, что сам учитель зави-
довал» 30. Крім сигнальної, зафіксовано тут також похідну гру: «…она 
взяла палки да как приударит поход, так, что твой барабанщик» 31.

Характерно, що жорстокий солдатський побут не позбавив і навіть 
не притлумив у поетичній душі Шевченка відчуття прекрасного й, зо-
сібна, музично-естетичного: «Барабан и горн очерствил мой слух, но 
не очерствил сердца, воспринимаюшего прекрасное» 32.

Проте, якою б важливою не була етноінструментознавча (щодо побу-
дови інструментів та їх функції у народному побуті) та етноорганофоніч-
на (стосовно способів гри на них, репертуару та манери його виконання) 
складові із царини традиційної музики як музики контактної комунікації, 
що її містять твори Шевченка, – найбільшої уваги в них великий Кобзар 
надає таки кобзі, бандурі, лірі і кобзарям та кобзарству як явищу поспіль. 

«Період становлення класичної української художньої літератури 
історично збігся у часі з періодом розквіту романтизму, внаслідок чого 
у поле зору письменників і поетів-романтиків потрапили найсокровен-
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ніші цінності і чесноти української Нації – кобзарі і кобзарство. Харак-
терні для романтичної літератури героїзація та романтизація образів, 
сюжетів і явищ народної культури спотворили реальну сутність коб-
зарсько-лірницької традиції як явища автентичної традиційної культу-
ри настільки суттєво і глибоко, що проникли у їх середину, замінивши 
питомі характеристики – напливовими й чужорідними» 33.

Тарас Шевченко тонко відчував автентизм народної традиції поспіль 
і музичної та музично-інструментальної, зосібна. А відчуття автентиз-
му кобзарства як унікального феномену української традиційної куль-
тури було притаманне йому з дитинства і збереглося до кінця життя. 

«Якщо виходити із тези, що кобзарство – це передусім фольклорна 
(сільська) музична практика мандрівних “незрячих” співців-музикантів 
(на чому особливо наголошував К. Квітка), старців / “старчиків” (Г. Ско-
ворода, “ранній” Г. Хоткевич, В. Кушпет), а не придворних торбаністів, 
інтеліґентів та зрячих козаків-“аматорів”, або ж “академічних” мистців 
(“пізній” Г. Хоткевич та іже з ним) і навіть “інтеґральних співочників” 
(К. Черемський), то поетичні “замальовки” Т. Шевченка просто “з на-
тури” власного життєвого досвіду, закладені в них реалістичні оціночні 
висліди, беззастережно свідчать на користь саме “фольклорної лінії” в 
кобзарстві (Г. Хоткевич)» 34. Але окрім «загальнопсихологічних, ще й 
етноорганофонічних характеристик традиційного музичення», що міс-
тять у собі літературні візії Шевченка 35, у його творах виразно бачи-
мо також і «картини далеко не романтичного кобзарського побуту» 36. 
«Усю палітру “канонічного” кобзарського репертуару поет репрезентує 
у Перебенді 37, а з його досить деталізованих описів кобзи й бандури 38 
сучасна етноорганологічна думка має можливість виводити фахові ви-
сліди структурної типології цих інструментів» 39.

Рацію має С. Грица, підкреслюючи, що «…найменування “бандура” 
(“пандора”), яке прийшло із Заходу і яке витіснило стару назву “коб-
за” (“кобиз”), стосовно більш досконалого інструменту, який не змінив 
ні своєї родової, ні функціональної першооснови, є подвійною назвою 
інструментів, які до часу їх новітньої модифікації у 20-х роках ХХ ст. 
можна вважати тотожними» 40. Особливо слушним видається останнє 
спостереження видатної дослідниці українського народного епосу та 
супровідного інструментарію однієї з найфеноменальніших художніх 
традицій українців – «новітня модифікація» каменя на камені не зали-
шила не лише від «тотожности», а й від найменшого натяку на будь-яку 
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«родову», чи, тим більше, типологічну подібність. Саме М. Лисенко і 
Ф. Колесса (цілком імовірно, що й не без впливу візійних спостережень 
Шевченка!), а за ними й Г. Хоткевич, Ґ. Ткаченко, В. Кушпет та інші 
переконливо довели, що крім вересаєвого інструмента в кобзарській 
традиції існували й інші зразки форми, конструкції, строїв, способів 
гри і навіть мелотворення, притаманні, власне, кобзі, на відміну від 
бандури 41. Після ретельного етноорганологічного аналізу усіх інгреді-
єнтів структурної будови обох зіставлюваних типів інструментів (фор-
ми, конструкції, способів гри, репертуару і манери його виконання) мо-
жемо твердити, що широковідома в етноінструментознавстві практика 
найменування одного і того ж самого інструмента одразу двома, а, не-
рідко, й трьома та більше назвами, зовсім не заперечує паралельного 
побутування їх під власними питомими самоназвами. 

З цього приводу нам вже неодноразово доводилося наголошувати, 
що «у тому найскладнішому для кобзарознавства й етноорганології 
питанні “кобза-бандура” йому (Хоткевичу), як і його видатним попе-
редникам М. Лисенкові і Ф. Колессі не вдалося аргументовано дифе-
ренціювати ці два абсолютно відмінні органологічні типи 42.

Шевченко відчував ці різниці інтуїтивно, без претензій на 
етнооргано логію, якої у його час просто не існувало, а самі інструмен-
ти реально функціонували у живій традиції, і жодної потреби у їх нау-
ковій класифікації не було. Однак, його численні «типологічні» візії 
спонукали до сумнівів М. Лисенка, а відтак і Ф. Колессу та Г. Хоткеви-
ча – воістину – наука – це передовсім необхідність сумніватися! І лише 
накопичена в такий спосіб «критична маса» необхідних етимологіч-
них, ерґологічних та етнофонічних даних про диференціацію складо-
вих обох зіставлюваних предметів дозволила сучасним етноорганоло-
гам і майстрам (В. Кушпету та М. Буднику за фотографіями, описами 
строїв, способу гри, репертуару і манери гри того ж таки М. Лисенка 
та на основі аналізу й узагальнення доповнюючих до них описів строїв 
та транскрипцій Ф. Колесси) виокремити їх в осібні різновиди. Немає 
сумніву в тім, що якби на подібний системно-етнофонічний опис, окрім 
Лисенка та Ф. Колесси, спромоглися й інші дослідники – ми б сьогодні 
не обмежу вали науково-виконавські реконструкції кобзарської традиції 
лише «недбайлівсько-ткаченківською» бандурою та «вересаєвою» коб-
зою, бо шкала модифікування форм, конструкцій і строїв цих виразно 
сформованих типів інструментів була незмірно ширшою. У цьому кон-
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тексті важливість ефекту «першопоштовху» шевченкових «бандуро-
кобзознавчих» візій направду важко переоцінити.

Цікаво зазначити, що відомий знавець і чи не останній дослідник 
живої ще і достеменно достовірної традиції Порфирій Мартинович, 
батько якого 43, вочевидь, також відрізняв кобзу від бандури, назива-
ючи її вслід за золотоніським лірником, радше «полуторбаном», аніж 
«бандурою» в той час, коли виконавців на останній було ще вдосталь, 
теж вніс свою лепту в це питання: «Лирникъ тотъ приглашал меня, 
если хочу учиться играть на кобзъ, в Хорольский уездъ. Говорил, что 
“у насъ ище чоловика тры жывых тых, що грають полуторбан (кобзу 
такъ называлъ)”» 44. Не менш цікавою є позиція П. Мартиновича до 
конформістського наступу гармоністів на кобзарську традицію, який 
вже в часи Шевченка відчутно давався взнаки: «А єсть такі, що один 
гармоністом був попереду, та зробивсь послі кобзарем… – це Кушне-
рик. І другі зрідка дуже єсть такі, що танців можуть пограти, і про 
кобзарське настояще й понятія нужного не мають» 46.

До уже проаналізованих нами спостережень над кобзарством у 
поетичній творчості Шевченка, маємо ще додати відповідні епізоди 
у його прозових творах та епістолярії. Зосібна, устами героя повісті 
«Музыкант» – поводиря кобзаря – автор змальовує картину виступу 
кобзаря на панському балу: «Вот мы с толпою нищих пришли на обед. 
Вот мы сидим себе под деревом, и в ожидании обеда, настроивши 
кобзу, заиграл мой кобзарь. Нас народ так и оступил. Вот он играет, а 
я смотрю по сторонам и вижу, к нам идут господа, и с барышнями» 46 

Єдине, але дуже важливе спостереження Шевченка над кобзар ством, 
бачимо в Г. Хоткевича: «Впрочім іноді бандура попадала й до рук зрячих 
людей. Так Шевченко [курсив Г. Хоткевича. – М. Х.] у своїй повісті “Ка-
питанша” вивів поміщика, про якого писав, що він “играл на бандуре, 
как настоящий бандурист”. Є підстави думати, що се був В. Забіла» 47.

Інструмент мандрівних музикантів-співців – дударів – у Шевченка 
надибуємо лише при цитуванні відомої пісні: «Заграй мені, дуднику, на 
дуду – нехай своє лишенько забуду» 48, з чого, вочевидь, слід зробити 
висновок, що живої традиції мандрівних дударів / дудників поет уже 
не застав. 

Третьою групою, після пасторальних та кобзарсько-лірницьких 
етно інструментознавчих візій, які «червоною ниткою» проходять 
крізь поетично-прозову та епістолярну спадщину Шевченка, є чис-
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ленні спостереження автора з приводу рекреативно-відпочинкових та 
танцювальних дійств, супроводжуваних як народними, так і салонно-
концертними складами музичних інструментів. Одразу необхідно за-
значити, що якщо попередні візії мають, головно, споглядальний та 
констатуючий характер, то в останніх превалюють насамперед кри-
тично-оцінювальні характеристики.

Збірний образ «музики» як етнооргано-хореологічного дійства при-
сутній у переважній більшості поетичних, прозових та епістолярних 
творах Шевченка («Гайдамаки», «Княжна», «Чернець», «Варнак» 
(поезія), «Титарівна», «Як би мені черевики», «Утоптала стежечку», 
«Сотник», «Огні горять», «Назар Стодоля», «Наймичка», «Варнак» 
(повість), «Несчастный», «Музыкант», «Капитанша», численні сто-
рінки зі «Щоденника» та ін.). Характерно, що згідно візій Шевченка, 
традиційним складом української народної «музики» виступає одна 
скрипка 49), т. зв. «троїста музика» 50, рідше, бандура («Гайдамаки», 
«Мар’яна-черниця», «Невольник») і лише в одному випадку дві ліри 51. 

Якщо ці Шевченкові візії зіставити з даними експедиційних обсте-
жень ареалу (головно полтавсько-слобідського та наддніпрянського) 
П. Мартиновичем (є свідчення сучасників, наприклад Христини Мо-
розовської, 1818 р. н., зі Старих Санжар, яка бачила поета під час його 
перебування на Полтавщині 52), то мусимо констатувати майже абсо-
лютну тотожність його письменнницьких візій  із фактами, спостере-
женими фольклористом-професіоналом. 

Феноменальна інтуїція генія, помножена на сотні й тисячі зусиль 
небайдужих до істини трудівників науки і культури, попри усі витівки 
й фальсифікації, попри страхітливо кон’юнктурне плазування учених 
і дія чів культури, для яких художній досвід Шевченка та етнографіч-
на достовірність – порожній звук, – нестримно прямує до переможної 
мети – прикінцевим пунктом якої є вивірений тисячолітньою традицією 
звукоідеал українців. Жодним гармошкам і катеринкам, домрам і бала-
лайкам, бас-гітарам і трубам з тромбонами там ніколи місця не було. 
А якщо й було і почасти є, то лише в ролі антитези до нього. Як не мож-
на штучно й надовго приліпити шматок пластиліну до стіни сільської 
глиняної хати (хоча б тому, що звичайна глина прилипає до неї краще), 
так не можна насильницьки прищепити чужорідне тіло до священної 
вікової традиції. Воно, хоч і, звичайно, її трохи попсує, а знищити до-
щенту не зможе, як і досі не змогло. Тому сучасним науковцям-рекон-
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структорам традиції, окрім своїх польових та теоретичних досліджень, 
необхідно спиратись і на інтуїцію та практичний художній досвід наших 
великих світочів культури і науки, серед яких найпереконливішим і най-
авторитетнішим був і назавжди залишається Т а р а с  Ш е в ч е н к о.
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Людмила ІВАННІКОВА

РИТУАЛ ПРОЩАННЯ ЗІ СВІТОМ 
НА ЗАПОРОЖЖІ ТА ПОЕМА 

ТАРАСА ШЕВЧЕНКА «ЧЕРНЕЦЬ»

Поема Т. Шевченка «Чернець» (друга половина 1847 р., Орська крі-
пость) розпочинається вражаючою картиною прощання з білим світом 
запорожця (у цьому разі Семена Палія). Згадаймо цей уривок:

У Києві на Подолі
Братерськая наша воля
Без холопа і без пана
Сама собі у жупані
Розвернулася весела,
Аксамитом шляхи стеле,
А єдвабном застилає
І нікому не звертає.
У Києві на Подолі
Козаки гуляють.
Як ту воду, цебром-відром
Вино розливають.
Льохи, шинки з шинкарками,
З винами, медами
Закупили запорожці
Та й тнуть коряками.
А музика реве, грає,
Людей звеселяє […].
В червоних штанях оксамит-
них

Матнею улицю мете.
Іде козак… Ох літа, літа!
Що ви творите? – На тоте ж
Старий ударив в закаблуки,
Аж встала курява! Отак!
Та ще й приспівує козак. […]
Аж до Межигорського Спаса
Потанцював сивий,
А за ним і товариство,
І ввесь святий Київ.
Дотанцював аж до брами.
Крикнув: – Пугу! Пугу!
Привітайте, святі ченці,
Товариша з Лугу!
Свята брама одчинилась,
Козака впустили,
І знов брама зачинилась,
Навік зачинилась
Козакові… 1.

Слід зазначити, що картину прощання зі світом Т. Шевченко зобра-
жує не тільки мальовничо, а й історично правдиво. Загальновідомо, 
що Спасо-Преображенський Києво-Межигірський Ставропігійний 
монастир був духовним центром запорозького козацтва. Це був вій-
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ськовий монастир, і з 1672 року вся Запорозька Січ була його пара-
фією. Звідси посилали священиків і ченців на службу в Покровську 
та інші січові церкви, тут був шпиталь для старих і немічних козаків, 
сюди у Великий піст ходили запорожці на прощу, вони ж подавали ба-
гаті пожертви на цю обитель, а якщо досягали літнього віку, то багато 
з них постригались у ченці саме цього монастиря, а весь маєток, який 
нажив чи придбав у походах козак, жертвував він за спасіння душі 2. 

Проте нас цікавлять не так історичні реалії, як фольклорні джерела 
цієї поеми. І ще одне: чи тут зображено лише уявлення народу про за-
порожців, чи дійсні ритуали і звичаї, які були невід’ємною частиною 
внутрішнього життя Запорозької Січі.

Відомо, що у вступі Тарас Шевченко переповів народну легенду, 
яку записав з його слів Пантелеймон Куліш і опублікував у збірнику 
«Украин ские народные предания 3 з приміткою «Слышал от Т. Г. Шев-
ченка». Легенда акцентує на тому, що це було не що інше, як саме про-
щання зі світом запорожця, який, доживши до старості, іде в монастир: 
«А вже як которий запорожець доживе до великої старості, то й просить 
виділити йому грошей з кружки, і як виділять, то прийдеться на його 
пай тисяч п’ять. От він наб’є черес червінцями, да забере з собою прия-
телей душ тридцять або сорок, да й їде в Київ прощаться з світом. Оце 
вже тут гуляють вони неділь зо дві, такий бенкет піднімуть, що ввесь 
Київ сходиться на їх дивиться: “Запорожець, запорожець з світом про-
щається!” І оце як їдуть було вулицею, то ввесь народ за ворітьми» 4.

І Т. Шевченко, і фольклорний текст наголошують на тому, що на 
цей ритуал сходився дивитись «увесь святий Київ» і, очевидно, не 
лише тому, що можна було побенкетувати та поживитися «надурняк», 
а більше тому, що він не був характерний для звичайних мирян, які по-
стригались у ченці, а належав до субкультурних традицій тільки запо-
розьких козаків, тому й викликав подив і захоплення сторонніх людей: 
«Сивий, сивий як голуб, у дорогих кармазинах, вискакує, йдучи по-
переду, запорожець, а за ним народу, народу! так як на великдень коло 
пасок або на Іордані на льоду» 5.

У чому полягало прощання зі світом за легендою, записаною 
Т. Шевченком? Це передусім роздача свого майна, що практикувалося 
навіть в перші часи християнства, і досі вважається важливим духов-
ним подвигом, першим і необхідним щаблем чернечої «ліствиці» – 
зречення багатства. Запорожці збували своє майно не таємно, як того 
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вимагає православна традиція, а явно – однак досить своєрідно: не ми-
нали жодного зустрічного, тобто роздавали невідомо кому, тож також 
дотримувались принципу, «щоб права рука не знала, що робить ліва». 
Ось як розповідає про це Т. Шевченко: «Оце одкуплять бочки з дьог-
тем да й розіллють по базару; одкуплять скілько є горшків на торгу, да 
й порозбивають на череп’я; одкуплять, скілько є маж із рибою – да й 
розкидають по всьому місту: “Їжте, люде добрі!..”» 6. «І на його кошт 
усіх поять, усі танцюють, усі веселяться, аж земля гуде» 7. По-друге, 
ще прощалися з пристрастями і розкошами світу цього, що є пияцтво, 
об’їдання, музика, танці, гуляння, бенкетування: усі, хто брав у цьо-
му участь, уособлювали для запорожця світ з його розкошами і насо-
лодами, з якими він прощався: «Тут бандури, тут і гуслі, тут і співи, 
й скоки, і всякі викрутаси! Оце так запорожець з світом прощається! 
А погулявши так неділь зо дві да начудовавши весь Київ, їдуть уже у 
Межигорський монастир. Хто ж їде, а хто з самим тим, що прощаєть-
ся, танцюють до самого монастиря» 8.

По-третє, зміна мирської одежі на чернечу та пожертва решти 
маєт ку на монастир, що також відповідає давній традиції: «А він ско-
ро ввійшов у монастир, зараз черес із себе і оддає на церкву, жупа-
ни кармазиннії з себе, а надіне волосяну чернечу одежу – да й почав 
спасаться» 9.

Важливу роль у системі обрядів переходу відігравали ворота. Їх 
відчиняли, коли помирала людина, і зачиняли після захоронення тіла; 
у них давали милостиню за померлі душі; у них клали вогонь, через 
який мала пройти наречена у двір свекрухи; їх відчиняли, коли про-
воджали воїна на війну, новобранця на рекрутську службу, і зачиняли, 
коли він виїздив за село тощо. Особливе значення мала монастирська 
брама: у давнину вона відчинялася лише для того, щоб впустити лю-
дину, яка прийшла назавжди, тобто і тут, і у вищезгаданих випадках 
вони були межею між світом живих і померлих, між мирським і чер-
нечим життям: «А вже як прийдуть до самого монастиря, то й стучить 
запорожець у ворота. А там питають: «Хто такий?» – «Запорожець». – 
«Чого?» – «Спасаться!» Одчиняться ворота, він один туди ввійде, а 
товариство з народом і музиками зостануться за ворітьми» 10.

Т. Шевченко розумів особливу сакральність цього переходу, тому 
він вводить у поему замість звичайного діалогу, який міг подати опо-
відач ХІХ ст., що не знав субкультурних традицій, ритуальний, що 
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практикувався тільки в товаристві запорожців: «Крикнув: пугу! пугу! 
|| привітайте, святі ченці, || товариша з Лугу!» Ніхто сторонній не мав 
права вживати це ритуальне привітання.

Ось що пише із цього приводу перший історик Запорожжя Апол-
лон Скальковський, спираючись на оповідання колишнього запорожця 
Микити Леонтійовича Коржа: «Он говорит, что когда козак, путеше-
ствуя в степи, заезжал по дороге в какой-нибудь зимовник, то, въехав 
на двор и не сходя еще с лошади, кричал: “Пугу! пугу!” На то хозяин зи-
мовника, если принадлежал к козачеству, в окошко спрашивал: “Пугу? 
пугу?” Гость немедля отвечал: “Козак с Лугу!” Тогда уже его пригла-
шали в избу, а лошадь посылали “в клуню” под навес» 11. В іншій стат-
ті «Изустные предания о Новороссийском крае» цей же вчений додає 
припущення, що ця умовна лексика була між козаками для того, щоб 
розрізняти своїх та чужих, і для безпеки від несподіваних нападів 12.

Фольклорні першоджерела XVIII – початку ХІХ ст. свідчать про 
те, що ритуал прощання зі світом запорожця не був прив’язаний 
лише до вступу в монастир, а мав значно ширше значення, і його еле-
менти відбувалися поетапно, протягом усього життя козака. Подіб-
но до того, як вступ до монастиря вважався смертю для світу, нею 
вважався вже й сам прихід на Січ. А. Скальковський уважав січову 
общину або товариство рицарським, або чернечим, орденом. Лука 
Яценко-Зеленський, що перебував на Січі в 1750 і 1751 роках з метою 
зібрання пожертв на Полтавський Хрестовоздвиженський монастир, 
називає їх спільноту «світським монастирем». І те, і те справедли-
во. А. Скальковський наводить ознаки, які характерні для рицарства, 
але вони нічим не відрізняються від чернечих обітниць: «Подобно 
рыцарям, запорожцы делали обет безбрачия, послушания кошевому 
атаману и бедности, убожества; в Сечи никто не имел собственности, 
а хотя и были паны, обогатившиеся торговлею или войною, но все 
их имущество, как безбрачных, считалось собственностию общины 
запорожской» 13. 

Якщо ж це так, то й ритуал прощання зі світом запорожця мав основ-
ні елементи ритуалу, який передував чернечому постригу. А. Скаль-
ковський висловлює припущення, що першим його етапом була зміна 
прізвища: «Нет сомнения, что при вступлении их в войско старшины 
запорожские испытывали новобранцев, соблюдали некоторые обряды, 
и быть может требовали перемены имени. На последний обряд многие 
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козаки могли часто соглашаться, потому что это спасало их от гонений 
за прежние вины, если б кто-нибудь вздумал вмешаться в дела вой-
ска. От этого обстоятельства, мы полагаем, произошли эти довольно 
странные имена, встречаемые в летописях украинских» 14. Більшу ува-
гу цьому питанню приділяє А. Скальковський в «Истории Новой Сечи 
или последнего Коша Запорожского». Він наводить не тільки джерела, 
а й протоколи допитів у кримінальних справах, де підсудні козаки роз-
повідають про свою долю, і з того бачимо, що прізвище неодмінно змі-
нювалося, і саме в той момент, коли новоприбулого козака приписува-
ли до якого-небудь куреня (жоден козак не міг тинятися в Січі, не буду-
чи приписаний до якого-небудь куреня), тобто вносили у свій реєстр, 
і робив це військовий писар або курінний отаман. Так, шляхтич Іван 
Сулістрович був записаний Іваном Ляхом, а син єврея Айзика, вихрест, 
став Василем Перехристом, Іван Пересунько, якого записали у військо 
у 20 років, став Іваном Журбою за те, що був мовчазний 15. Трап лялося, 
що прізвище змінювалося кілька разів через якусь пригоду або непоро-
зуміння з тим козаком. А. Скальковський підсумовує: «Коль скоро при-
шелец был русской веры или принял православие, то исполнив прися-
гу на верность монарху русскому, записывался по выбору в курень. Но 
прежде нежели делался товарищем, переменял свое имя и подвергался 
учению или искусу. Эта перемена имени называлась у них кличкою, 
т. е. прозвищем. и придумана вероятно для безопасности козака» 16. Усі 
химерні імена давали, на думку А. Скальковського, при вступі козаків 
у військо. Це підтверджують й інші фольклорні джерела, зокрема опо-
відання М. Коржа, записані у 20-х роках ХІХ ст., та записи Я. Новиць-
кого, зроблені згодом, у кінці ХІХ ст. Ось що розповів йому в 1887 році 
Оксентій Федорович Орел із с. Кушугумівка Олександрівського повіту 
Катеринославської губернії: «Чудний звичай був у ніх давать прозви-
ща козакам, які не признавались. Оце було забіжать отаман з писарем 
в Великий Луг і почнуть збірать та записувать всіх утікачів та бурлак, 
які посходились в Запорожжя» 17. Отаман ставив усім однакові запи-
тання: як звати, як батька звати, прізвище, звідки прийшов, якої віри, 
чи є в них церква і піп, чи вміє перехреститись, чи знає «Отче наш» і 
яку шкоду вчинив дома. Писар усе записував, нарешті отаман оголо-
шував: «В Запорожжя всі прийшли без прозвищ, а тут будете жити як 
слід, з прозвищами», – і почав зачитувати прізвиська, які дав кожному 
козакові згідно з його провиною. Той, що завалив піч на досвітках, діс-
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тав прізвисько Завалипіч, той, що хату поставив не туди вікнами – Не-
тудихата і т. п. Далі велів усім прибути в Січ до кошового 18.

А. Скальковський згадує також про випробування, які повинен був 
витримати кожен козак при вступі до війська, але, спираючись на фран-
цузькі джерела (Шевальє, Боплан), наводить лише одне, яке витримав 
у 1787 році навіть князь Григорій Потьомкін: «Чтобы кандидату быть 
признаным за истинного козака, он должен был переплыть Днепров-
ские пороги и следственно побывать и на Черном море» 19.

Про те, що вступові до січового товариства самі запорожці надавали 
значення смерті, засвідчує оповідання колишнього запорожця, зафіксо-
ване А. Скальковським: «В одной старинной сказке, слышанной нами 
в Звенигородке (Киев. губ.), отставной запорожец в глубокой старости 
говорит о своем приеме в войско следующим образом: “И так я пришел 
в Січь и заявился в курені, а як уже мене совсім приняли, то атаман при 
собранії всіх отвел мені в курені три аршина в дліну та два в ширину, 
сказал: “Вот тебі домовина, а як помрешь, то зробим іще короче”» 20.

Така повсякденна пам’ять про смерть була невід’ємною частиною 
життя й духовних розмірковувань кожного ченця; спочатку смерть для 
світу, згодом смерть тілесна спонукали його до «нестяжанія», тобто 
ненакопичення різних благ, до безсрібництва, тобто байдужості до ба-
гатства, грошей, до безкорисливості, щедрості – матеріальної і духов-
ної. Але життя запорожця, повне небезпек (це також повсякденне очі-
кування смерті, яка може настати кожної миті), призводило до таких 
самих чеснот: байдужості до багатства, прагнення зазнати розкоші на 
один день, жити так, наче цей день – останній. Отже, як розповідав 
запорожець М. Корж, козацька сірома, щó на рибальнях або на полю-
ванні придбає, те все через пияцтво скоро прогайнує 21. Спираючись 
на його спогади, А. Скальковський зауважує: «Запорожцы особенно 
любили поесть, попить да погулять; беречь деньги было не для кого, 
всякий ждал смерти от врагов или болезни, и не было собственного 
семейства или прямых наследников» 22.

Про те, як запорожці розтрачували та прогайновували своє багат-
ство, яке для них нічого не значило, маємо багато свідчень очевидців.

Російський військовий інженер, князь Семен Мишецький протя-
гом 1736–1740 років перебував на Січі, там же він писав свою «Исто-
рию о козаках запорожских», і він перший звернув увагу на гуляння й 
пияцт во на Січі. Він зазначав, що запорожці часто нападають на татар 
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та поляків з метою захопити велику здобич, яку привозили в Січ і в 
дуван пускали, тобто ділили між усіма, хто був у поході, згідно зі зви-
чаєм, а після поділу святкували як переможці, з великими веселощам: 
«И многие дни гуляют, пьют, ходят по улицам, кричат, объявляя свою 
храбрость, и за ними носят в ведрах и котлах вареное с медом и холод-
ное хлебное вино, а по их названию горелку, пиво и мед, и притом за 
ними ходят преогромная музыка и школьники с пением; и ежели кто 
с ними встретится, то всех подчивают и просят на горелку и на про-
чее питие; а ежели кто не будет пить, то бранят ругательно, хотя его 
и не знают, какой бы он человек ни был, однако подчивают, и в таком 
своем веселии и гулянии чрез немногие дни, удивления достойно, как 
они прогуливают великую сумму денег, и не токмо что [щойно. – Л. І.] 
полученную добычь, но и старое что имеют в забытом своем пьянстве 
пропивают и входят от того в великие долги, платя как за напитки, так 
и музыкантам и певчим» 23.

З наведеного уривка яскраво видно, що це пияцтво й гуляння мали ри-
туальний характер. Про це свідчить і ходіння по вулицях та викрикування 
(оголошення) своїх подвигів, пісенний та музичний супровід, невід’ємне 
пригощання кожного зустрічного, від якого той не мав права відмовля-
тися, груба лайка у відповідь на відмову від горілки чи меду. Це нагадує 
тризну, у якій повинен був брати участь кожен член роду, суспільства, за 
неучасть у якій (як і в будь-якому обрядодійстві) було суворе покарання. 
Такою ж тризною супроводжувався й ритуал прощання зі світом запорож-
ця, про який розповів у легенді та у своїй поемі Т. Шевченко.

У 1741–1743 роках на Січі перебував ще один військовий інженер, 
Олександр Рігельман. Він також записував етнографічні й фольклорні 
матеріали, як очевидець козацького життя, й у своїй праці «Летописное 
повествование о Малой России, о ее народе и козаках вообще» додав ще 
деякі подробиці, що підтверджують нашу думку про ритуальний харак-
тер таких гулянь: «Поили каждого, кто с ними ни встречался; если ж кто 
из встретившихся, по просьбе того пить бы не стал, бранили за то руга-
тельно, хотя бы и незнакомого, и какого б тот достоинства ни был, что 
все сносить и извинить оным должно было» [курсив автора. – Л. І.] 24.

О. Рігельман зауважує, що й ті козаки, що торгували на Січі – різ-
ники, крамарі, шинкарі та різні майстри – також не мали жодного 
прибутку зі своїх промислів, а все прогулювали між собою. Ось що 
пише про це С. Мишецький: «Шинкари, крамари и прочие мастеровые 
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люди такой обычай имеют. Покупают товары и паки [знову. – Л. І.] 
продают чрез необычайную дорогую цену, и от того великую прибыль 
получают, только оною прибылью угосподствовать одни не могут, но 
присуждены между своим товариществом и прочими козаками весь 
оной свой барыш прогуливать» 25. 

За свідченням С. Мишецького, цей звичай поширювався і на тих 
козаків, які жили по зимівниках – усю свою здобич з мисливства чи 
рибальства вони спродували, а гроші пропивали й прогулювали з то-
вариством. Цікаві подробиці додають з приводу цього О. Рігельман та 
М. Антоновський. Перший писав: «Те, кои живали по зимовьям сво-
им, распродавши, яко то рыбу, пушной товар, то есть волки, лисицы, 
дикие кошки и прочего зверя, по приезде в Сечь или в других городах, 
прогуливали и пропивали без остатку все свои добычи» 26. Історик і 
етнограф М. Антоновський в нарисі «О Малороссийских козаках» до-
дає, що деякі козаки, що здобували велике багатство в поході, з усім 
цим вирушали до себе на батьківщину, щоб там похвастатися своїми 
подвигами і цим багатством, і тоді вже не на Січі, а зі своїми родича-
ми, знайомими, земляками так само все пропивали і верталися на Січ 
пішки та в драній старій одежі («в рубище») – і цим хизувалися як най-
більшим подвигом, це вважалось особливим лицарством («удаль») 27.

Із цього приводу цікаві спогади однієї пані Крейс наводить А. Скаль-
ковський у праці «Наезды гайдамак на Западную Украину»: «Г-жа Крейс 
в записках своих упоминает, что в ее время (1758–1768) на уманских 
ярмарках много было запорожцев: “Они приезжали, – говорит она, – с 
лошадьми, рыбою и солью, и много зарабатывали, но добытые деньги 
скоро издержали на пиршества, музыку, бандуристов и на напитка. Это 
были люди большого роста, сильные и богато одетые”» 28.

Інший свідок, архімандрит Леонтій (Лука) Яценко-Зеленський, буду-
чи ще ченцем Полтавського Хрестовоздвиженського монастиря, побував 
на Січі двічі, з метою збору пожертв (у 1750 та 1751 рр.). Він із гумором 
описує поведінку козаків, «приснопразднующих с гуслями и пением, с 
скрипками и цимбалами, а часто и с тимпаном, сиречь [тобто. – Л. І.] с 
барабаном, ночью и днем пиющие без меры горячее и нехолодное, т. е. 
с патокой, с перцом и имбиром вареное выно, мускат и мусулез» 29. Але 
він, як чернець, побачив у тому спосіб боротьби з пристрастями. Інакше 
кажучи, Л. Яценко гуляння та витівки козаків розглядав не як просте 
неробство, а як подвиг юродства. Відомо, що цей подвиг характерний 

http://www.mau-nau.org.ua



147

був як для ченців (приміром, Іван Босий або старець Феофіл у Києво-
Печерській лаврі), а й для мирян, які зреклися світу з метою зневажити 
його розкоші та викрити його вади – багатство, жадібність, пиху, – особ-
ливо там, де про відкритий виступ проти царської влади не могло бути 
мови. Саме на цій стороні козацького «сумасбродства» акцентує увагу 
Л. Яценко-Зеленський: «При сем надлежит сказать, что когда таким об-
разом они блажат в Сече, то блажат в умыслу, цель которого – изобли-
чить правительство в нерадении о общей пользе» 30. Отець Леонтій на-
водить такий приклад: на головній в Січі вулиці, що йде від воріт замку 
до головної площі, на всю її довжину влітку і взимку стоїть величезна 
й глибока калюжа, наповнена водою з болотом наполовину, тож козаки, 
щоб звернути увагу начальства на цю ганебну обставину, пірнають у неї 
в одязі, та ще й влаштовують змагання на першість! «Пьяным, коим и 
море по колена, часто случается биться об заклад, купаючись в столич-
ном своем болоте, кто вынирнет дале, тот и выиграл ведро, по-ихнему, 
кварту горелки» 31.

Зневагу до багатства і те, що жоден козак не приліплювався ду-
шею ні до чого матеріального, земного, козаки демонстрували таким 
чином: «Многие из них, напившись до положения риз, купаются зи-
мой где ни попало, а летом и в болоте, и во увенчание сумасбродства 
равно в ординарном и в парадном платье» 32. Але водночас, будучи 
навіть в некерованому стані, запорожець намагався якнайстаранніше 
продемонструвати свою побожність, повагу до церкви: «Пьяная их на-
божность хаживала столь далеко за благоговением, что и препьяный, 
ведучи мимо церкóв вокальную либо инструментальную музыку козак 
бывал должен пред церковными дверми приостановиться, перекрес-
титься и поклониться трижды, что задорнейший делал и с доземными 
поклонами, их же он было пока отделает, то так устанет, что незадор-
нейшии его побратимы помогали ему подняться за неможением» 33.

Утім, вершиною юродства, описаного Л. Яценком, була боротьба 
з пияцтвом полковника самарського Гната Чмиги. Одного разу, ідучи 
до брагарні, о. Леонтій побачив пана полковника в брагарницькій, ще 
більше наповненій болотом вулиці, «на напольной своей шубе, ним 
же просланной на грязи шерстю к земле сидящого в одной сорочке, в 
одних сподних». Був він дуже нетверезим, проте змусив його твере-
зого «стоять с полчаса там, где и другие, стоя, слушали веселого его 
поучения о воздержании от вина» 34. «Чудно мне показалось поучение 
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о трезвости нетрезвого того наставника, который еще больше меня 
удивил тогда, когда на мой вопрос, для чего он сам того не исполняет, 
к чему наставляет других, отвечал тако: “Для того, отчусю, что моя 
тобой невидимая трезвость не так тебе полезна, как мой совет, если 
его ты послушаешься”» 35. З приводу нерозуміння о. Леонтія шинкар, 
що стояв поруч, на вухо йому шепнув, «будто б блаженный их Василий 
[порівнювали свого Чмигу з блаженним Василієм Московським, храм 
якому на Красній Площі в Москві поставлений. – Л. І.] блажит един-
ственно для того, дабы одним наружним пороком прикрывать многие 
внутренние свои добродетели» 36. Л. Яценко зазначає, що подібні юро-
диві Гнати завжди були в Запорожжі, де панувала деспотична влада 37.

Ритуальний характер мала і смертна кара через побиття киями, 
яка включала щось на зразок взаємного пригощання жертви і вбивці, 
яке передбачало неодмінне побиття засудженого. Узагалі цей момент 
потребує спеціального вивчення, а поки що обмежимось свідчення-
ми очевидців – С. Мишецького, О. Рігельмана та запорожця Микити 
Коржа, оповідання якого цитує А. Скальковський. Ось що розповідає 
Корж: «Преступника привязывают или приковывают к столбу в Сечи 
или в паланках [поселеннях. – Л. І.] на площади. Вокруг него ставят 
разные напитки: водку, мед, вино и брагу, много калачей и тут же не-
сколько связок киив. После сего принуждают осужденного есть и пить. 
Наконец всякий козак берет кий и, выпив коряк горелки или меду, дол-
жен ударить преступника, приговаривая: “От тобі, вражий сину, щоб 
ти не крав і не розбивав, ми всі за тебе цілим курінем платили!” Таким 
образом несчастного бьют, пока не убьют до смерти» 38.

Яскраво описує цей ритуал О. Рігельман: «Когда ж кто сделал вели-
кое воровство или неоднократно в таковом приличался, таковых, обна-
родовав, к столбу на трое суток поставя, бьют все мимо ходящие, как 
то каждый, а паче [насамперед. – Л. І.] пьяные, подходя к нему, ругают 
всячески, дают калачей, а иной и деньги, заставляют его пить вина, 
хоть бы он и не хотел, грозят и принуждают, говоря: “Ешь, скурвый 
сыне, и пей, злодей! Не будеш пить, будем бить!” Когда ж тот пьет, 
говорят тогда: “Дай же тепер пане-брате, трохи тебе поб’єм!” – и бьют 
немилостиво поленом или чем попало. Хотя б тот и просил: “Змилуйся, 
пане-брате!” – точию [тільки. – Л. І.] отвечают: “За что ж тебе, скурвый 
сыне, миловать? Когда горелку пил еси, то треба и бити”. Чрез то слу-
чалось, что и через одни сутки убивали» 39.
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Очевидно, що Рігельман скористався одним зі списків рукопис-
ної праці С. Мишецького «История о козаках запорожских». Інший 
список, опублікований 1847 року О. Бодянським, наводить ще деякі 
подробиці: «Во время его стояния ходят мимо его множество коза-
ков, иные проходят мимо его, ничего ему не учиня, а другие, напився 
пьяны, приходя к нему, немилостиво его бьют и всячески его ругают; 
а иные приходят к нему по обычайным своим пьянствам с горелкою и 
калачами, и поят его, и калачи ему дают, а иные и деньги; и хотя тому 
пить уже не в охоту, однако ж он принужден пить, понеже [оскіль-
ки. – Л. І.] пьяницы кричат ему: “Пий, скурвий сину, злодію! Як не 
будеш пить, то будем скурвого сина бить!” И как оной напьется, то 
иные пьяницы скажут: “Дай же ми, брате, трохи тебе поб’єм!” И хотя 
он просит у них милости, токмо оные пьяницы ему говорят: “А за 
що ж, скурвый сину, горілкою тебе поїли? Як тебе поїть, то треба і 
бить!”» 40.

Утримуючись від коментарів, обережно лише зауважмо, що цей 
звичай міг бути дуже давнім і мета його – полегшити злочинцеві 
смерть. У всякому разі напрошуються паралелі з розп’яттям Ісуса 
Христа (адже Його теж прирівняли до злочинців і покарали разом з 
ними). Принаймні всі євангелісти свідчать, що там стояла посудина, 
повна оцту, який змішували з жовчю – і це діяло як анастезія. Коли 
Ісус схотів пити, то йому піднесли до уст губку, намочену тим оцтом 
(Мф. 27, 48; Мр. 15, 36; Лк. 23, 36; Ін. 19, 29–30].

Тут на передній план виступає січова голота (чернь) та жебраки-
каліки, які, власне, виконували свою ритуальну роль. Вони вибирали 
або скидали старшину і кошового на своїх радах, а при невдоволенні 
могли безкарно вбити чи в Дніпрі втопити своїх обранців; вони ви-
водили новообраного кошового з куреня, штовхаючи і б’ючи та лаючи 
останніми словами, якщо він опирався; вони ж здійснювали над ним 
обряд посвячення – посипали голову землею (піском, снігом, сміттям); 
вони ж виконували смертний вирок (О. Рігельман свідчить, що зло-
чинця міг убити такий самий злочинець, приречений на смерть – так 
по черзі вони вбивали один одного, а якщо не було такого, то смертник 
сидів у ямі, поки не з’явиться). Щодо калік та жебраків, то саме в їхні 
обов’язки на Січі входило знімати із шибениці тіла повішених зло-
чинців та хоронити їх на вигоні, при цьому міняючись з ними одягом, 
якщо він був багатим. Це засвідчує о. Леонтій Яценко 41.
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І знову ж напрошуються паралелі зі Святим Письмом: вояки, які 
розпинали Ісуса (а він для них був звичайним злочинцем), поділили 
його одяг між собою, а на хітон, щоб не дерти його, кинули жереба, 
кому дістанеться (Ін. 19, 23–24): очевидно, що й цей звичай належав 
до дуже давніх, адже ще в Старому Завіті, у пророчому псалмі 21 чи-
таємо: «Поділили ризи Мої між собою і за одежу Мою кидали жереба» 
[Пс. 21, 19].

Лука Яценко-Зеленський спостеріг випадки насправедливого засу-
дження на смерть і ту особливу мужність, з якою запорожець приймав 
її. Ця мужність викликала особливу повагу товариства, про таких іще 
за життя творили легенди, обожнюючи їх як напівбогатирів. Так, пов-
не презирство до смерті й зневагу до своїх суддів проявив курінний 
отаман, котрий «не только не оробел перед смертью, но и во увенча-
ние сумасбродства, в самой тот день, кой был последним в его жиз-
ни, выбрался как к сватьбе, и одевшись в парчевое свое платье, по-
шел к шибенице, как доброй солдат на сражение со смертью. […] Хотя 
безрасчетный атаман […] повис так, как вешались и простые воры, 
однак его похоронили не нищие, а куренные его козаки, и в том же 
богатом платье, на якое нищие взырали, сказуют, косо» 42.

Проте найзворушливішу картину прощання запорожця зі світом 
змальовує Л. Яценко-Зеленський, розповідаючи про смерть розбійни-
ка Грицька Похила. «Когда он шел на смерть поносную, и когда свя-
щенник с церковниками, следуя за ним, одправляли еще над живым 
последования за умершими, тогда живой мой мертвец не выпустил с 
рук книги, пока сам не прочел канона на исход своея души, несум-
ненно чающія воскресения мертвых душ и тел. Наконец он взлез на 
телегу, стоящую под виселицею, и держа в руках петлю, к верхней 
перекладине привязанную, прочел символ веры, во услышание всем, 
зрящим на бесподобное его мужество» 43. Насамкінець, попросивши в 
усього майже «плачущаго по нем» козацтва прощення, він сам одягнув 
собі на шию петлю – і так попрощався з усім світом.

Отже, Т. Шевченко у вступі до поеми «Чернець» зобразив архаїч-
ний ритуал прощання зі світом, який до кінця XVIII ст., правильніше – 
до ліквідації в 1786 році Межигірського Спасо-Преображенського мо-
настиря, міг насправді здійснюватися в Києві, і який мав глибокий та 
багатозначний зміст, що поєднував риси християнської моралі із суб-
культурними традиціями військової спільноти.
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Лідія КОЗАР

ІДЕАЛІЗАЦІЯ ПОСТАТІ 
ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

ГРОМАДСЬКИМИ ДІЯЧАМИ 
НАПРИКІНЦІ ХІХ – 

НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

В історії українського національного відродження кінця ХІХ – по-
чатку ХХ ст. вирішальну роль відіграли народні громади, започаткова-
ні ще із 60-х років ХІХ ст. Одним з перших національно-культурних 
вогнищ кінця ХІХ ст. стало «Братство Тарасівців», утворене групою 
студентів – М. Базькевичем, М. Байздренком, В. Боровиком – на чолі з 
І. Липою біля могили Т. Шевченка в Каневі влітку 1891 року. Її учасни-
ки дали клятву всіма засобами поширювати серед українців безсмертні 
ідеї Великого Кобзаря. «Самий факт створення такої організації на мо-
гилі національного будителя, − зазначив історик Т. Гунчак, − мав певну 
символіку: молоді патріоти не тільки прийшли поклонитися Шевчен-
кові, а й присяглися нести прапор національного визволення» 1.

До літа 1893 року основним осередком «Братства Тарасівців» був 
Харків, але після арешту значної частини членів організації центр пере-
несли до Києва. Було встановлено контакти зі студентськими групами в 
Одесі, Полтаві, Чернігові та інших містах України, організовували лек-
ції, постановки п’єс українською мовою, свята на честь Т. Шевченка, 
збирання народнопоетичної творчості. До активних діячів «Братства...» 
належали І. Липа, Б. Грінченко, В. Степаненко, М. Кононенко, М. Ко-
цюбинський, В. Самійленко. Свої основні політичні погляди братчики 
висловили в рефераті «Profession de foi, або Визнання віри молодих 
українців», який було надруковано у квітні 1893 року у львівському 
часопису «Правда». Автор програми – студент юридичного факульте-
ту Київського університету, а згодом відомий громадсько-політичний 
діяч, ідеолог українського націоналізму та адвокат М. Міхновський 2.

Ідеї «Тарасівців» були пропаговані Б. Грінченком у «Листах з Над-
дніпрянської України» і М. Коцюбинським у казці-алегорії «Хо». 
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І. Липа та його однодумці навіть закликали українських письменників 
наслідувати у своїх творах кращі європейські зразки замість російських. 

Про ідеалізацію постаті Т. Шевченка дізнаємося також із епістоляр-
ної спадщини українських громадських діячів. Так, Б. Грінченко в листі 
до І. Липи згадував, що все його виховання було «наскрізь московське, 
навіть вороже до всього українського і мужичого» 3. «Порвати з уси-
ми московсько-патріотичними тенденціями шовіністичного кольору» 4 
допо міг йому «Кобзар» Т. Шевченка, якого він прочитав на чотирнад-
цятому році життя, навчаючись у реальній школі (м. Харків). «Тарас 
Шевченко зробив з мене зараз же українського націонала» 5, – призна-
вався Б. Дмитрович у листі К. Паньківському. Не випадково В. Чорновіл 
писав про те, що Б. Грінченко вирізнявся «серед другого пошевченків-
ського покоління <…> світоглядною послідовністю, болісно загостре-
ним чуттям національної і соціальної кривди, якимсь аж фанатичним 
творчим горінням, невичерпною працьовитістю» 6. Вихідці з російсько-
мовних родин Б. Грінченко та його дружина М. Загірня залишили мо-
нументальний слід в українській науці й на педагогічно-просвітницькій 
ниві, видавши такі праці, як «Етнографічні матеріали, зібрані в Черні-
гівській і сусідніх з нею губерніях», «Література українського фолькло-
ру», «Словарь української мови», що стали базовими для подальших 
досліджень, визначним явищем в історії національної науки. 

У листуванні М. Загірньої (Грінченко) з І. Липою також знаходи-
мо звернення до постаті Т. Шевченка. «А я так мало-небагато благав 
у Бога. Знаєте, щоразу як я оці слова здумаю, так і защемить серце. 
А згадую часто, бо він завсіди так пильно дивиться на мене і нагадує, 
що він і того малого не мав…» 7, − читаємо цей крик душі в листі 
М. Грінченко до І. Липи від 1899 року. 

Один з діячів «Братства Тарасівців», збирач народної творчості, не-
змінний упродовж 20 років керівник єдиної української книгарні при ре-
дакції журналу «Киевская старина» В. Степаненко в листі до Б. Грінчен-
ка також засвідчив свою вірність ідеям Т. Шевченка: «...хай дух Батька 
Тараса над всима щирими українцями вітає й вселяє їм ті святі думки, з 
якими Батько завжди жив! Чи повірите, серце моє трімтить як згадаю про 
се свято (а я ж то один) – духом і я з Вами й укупі з вами співаю “Славу 
Україні”» 8. З листа від 1896 року довідуємося, що Б. Грінченко також був 
ідеалом української праці для В. Степаненка: «Боже, дай, щоб Ви своїми 
творами розбудили оті черстві, сонні українські серця! Дай Боже, щоб 
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Ваше ймення лунало скрізь по Вкраїні, як лунає ймення Батька Тараса» 9. 
В. Степаненко залишив вагомий слід у національній культурі, зокрема, 
як збирач народної творчості. Тільки в етнографічних збірниках Б. Грін-
ченка вміщено 375 пісенних текстів та 150 прозових, понад 150 приказок 
і загадок. Ще понад 1 тис. фольк лорних зразків зберігається в Архівних 
наукових фондах рукописів та фонозаписів ІМФЕ ім. М. Т. Рильського 
НАНУ (усього 360 аркушів). Будучи дуже хворою людиною, В. Степа-
ненко знаходив відраду в праці для української справи. 

Автор збірки «Пісні про кохання» (1864), громадівець 60-х років 
ХІХ ст. О. Лоначевський-Петруняка (н. 1841) у листі до М. Драгомано-
ва писав: «Від чого Шевченко так хапайе мене за душу? А від того, що 
Шевченко докладно знав усе, що я думаю: він прозирав мою душу на-
скрізь, всі мойі бажання доходили йому до самісінького серця; він був 
ми, він був мойе я, да тільки без міри дотепніший, кращий ніж я. Тім 
то його слово – це мойе слово, але ж очищане од всякого паскудства 
мейі души. Я читав у Шевченка об тім, що йесть у мене найкращого; 
я люб лю Шевченка, як любив би себе, коли б я був в сто крат кра-
щим. Шевченко для мене те, чім я хотів би зробитися» 10. Також часто 
в листах до М. Драгоманова він цитує рядки з поезій Т. Шевченка: «Не 
вдавайтеся з нами в політику, а пишіть нам те, чім серце наболіло. Щоб 
слово ваше було огненне слово! Щоб з кожної думки вашої кров капа-
ла! А найбільш, щоб у вас не було зерна неправди за душою» 11.

М. Драгоманов у листі до О. Лоначевського-Петруняки писав: «Ви 
кажете: Шевченко Українець, а Драг. Малоросс. І йа в козаках і турках 
і популярних брошурках – украйінець, а за Случчьу та в ненародніх 
сферах украйінцем буть не могу, − бо там не Украйіна. Чим би був 
Шевченко, йак би йому прийшлось бути на мойім місці, не знайу, діло 
тільки в тому, шчо Шевченко не був на мойім місці» 12.

Наслідуючи Т. Шевченка, українські громадські діячі не тільки писа-
ли про своє захоплення його постаттю, а й активно продовжували його 
ідеали – працю для поступу України, просвіти українського народу. Так, 
активний діяч Київської громади М. Драгоманов у статті «Втрачена 
епоха» наголошував на тому, що українці повинні зберігати вірність не 
«всій Русі», а насамперед Україні: «Освічені українці, як правило, тру-
дяться для всіх, тільки не для України і її народу... Вони повинні покляс-
тися собі не кидати українську справу. Вони повинні усвідомити, що 
кожна людина, яка виїжджає з України, кожна копійка, що витрачається 
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не на досягнення українських цілей, кожне слово, сказане не україн-
ською мовою, є марнуванням капіталу українського народу, а за даних 
обставин кожна втрата є безповоротною» 13. Видані ним праці «Истори-
ческие песни малорусского народа. С объяснениями Вл. Антоновича и 
М. Драгоманова» (К., 1874, 1875), «Нові українські пісні про громадські 
справи (1864–1880)» (Женева, 1881) і «Політичні пісні українського на-
роду ХVІІІ–ХІХ ст.» (Женева, 1883. – Ч. 1; 1885. – Ч. 2) стали визначним 
явищем для української культури і фольклористики зокрема.

І. Липа також залишив багату творчу спадщину – поетичні твори 
(«Журба», «Суд визволеного краю», «На спомин», «Її очі», «З чужини»), 
поезії у прозі, оповідання («Утома», «Турки», «Мати», «Кара», «Прохо-
жалий», «Квіти», «Незабутній вечір»), повісті («Нові Хрести», «З нового 
світу»), переклади творів М. Лермонтова, С. Надсона, П. Вейнберга та ін. 
Він автор численних філософсько-космогонічних казок і притч («Колесо 
життя», «Дух Всесвіту», «Сім братів», «Трицарство», «Лада прекрасна»; 
збірки казок «Казки про волю», «Тихе слово»). В. Cамійленко назвав каз-
ки І. Липи особливим родом національної казки, зауваживши на «великій 
вмілості, з якою автор використав елементи чисто народної творчості, 
вплітаючи їх у оповідання, так що вони ставлять органічну цілість» 14.

М. Кононенко також здійснив вагомий внесок в історію української 
культури як письменник, фольклорист і громадський діяч. Батьки його 
були кріпаками А. Марковича (автора «Історії Малоросії»), в будинку 
якого бували Т. Шевченко, П. Куліш, О. Пушкін, В. Забіла, М. Глинка 
та ін. Активну творчу діяльність М. Кононенко розпочав 1885 року, ви-
давши першу збірку поезій «Ліра». Друкувався в альманахах («Україн-
ська муза», «Акорди», «Розвага», «Досвітні вогні» тощо) і періодичних 
виданнях («Зоря», «Літературно-науковий вісник», «Правда», «Дзві-
нок», «Буковина», «Рада» тощо), де було вміщено деякі фольклорні й 
етнографічні матеріали М. Кононенка: «Оповідання про Т. Шевченка» 
(З народних уст) (Зоря. – 1892. – № 5), «Пісня лірника про Соцького. 
Записав з слів лірника М. Ш-ко» (Зоря. – 1895. – № 13), «Панщина 
(Народна пісня)» (Рада. – 1909. – Ч. 40). Частину народних повір’їв, 
казок та перекладів, записаних М. Кононенком у Прилуцькому повіті, 
опублікував Б. Грінченко в другому томі «Этнографических материа-
лов…» (Чернігів, 1896. – С. 314, 324, 329–332).

У рукописних фондах Інституту літератури й Інституту рукопи-
сів НБУВ НАНУ також зберігаються фольклорні матеріали М. Ко-
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ноненка – «Воспоминания и анекдоты о Т. Шевченко, записанные с 
народных уст» (ІР, ф. І, 1866, 19 с.), «“Багатий Марко” та інші етно-
графічні матеріали, записані в Чернігів., Полтавській губ.» (ІР, ф. 170, 
№ 560, 16 арк.), «Загадки, опис весільного обряду, список прислів’їв і 
різних висловів та ін.» (ІЛ, ф. 44).

З прозових творів М. Кононенка відомі казка «Рятуй», оповідання 
«Злодій», «Вихрестка» (усі – 1892), нарис «На Шевченковій могилі» 
(1894), повісті «Між народ» (1894), «На селі» (1898), «Буденне життя» 
(1902). Він автор дослідження «Психологія українського патріотизму», 
полемічної статті «Чайченко і Франко» (Зоря. – 1891. – № 20), близько 
20 рецензій на книжки таких авторів, як М. Кондратенко, Г. Кернерен-
ко, Ф. Костенко, В. Чайченко (Б. Грінченко), М. Коцюбинський та ін.

В. Cамійленко також закликав шанувати традиційну народнопісен-
ну обрядову культуру. Поезію «Святий вечір», стилізовану під колядку, 
він завершив так: «Тільки такий недошкребок культури, / Що до на-
роду кохання не має, / Що його звичаї всі зневажає, / Той нехай буде 
смутний і похмурий – / В святий вечір» (Поетичні твори. – К., 1990. – 
С. 67). М. Лисенко поклав на музику поезію В. Cамійленка «Горе 
пое та», «Україна» («Наша славна Україна»); на прохання М. Лисенка 
В. Cамійленко написав слова до «Запорозького маршу» («Гей, за наш 
рідний край»), текст кантати «До 50-х роковин смерті Т. Шевченка» 
(«Вінок Тарасові Шевченку в день 26 лютого»).

«Вечірню пісню» (1896) В. Cамійленка, покладену на музику 
К. Стеценком, поряд з «Колисковою» Лесі Українки, «Сном» О. Мако-
вея, «Сніжинками» М. Вороного, уважають кращою поезією фольк-
лорного плану цього періоду для дитячого читання, найяскравішим 
прикладом близькості лірики В. Cамійленка до народного мелосу. По-
дібно до І. Франка і Лесі Українки В. Cамійленко вводить образність 
народних веснянок у «Весняні пісні», до яких К. Стеценко написав хор 
без супроводу для мішаного складу.

Громадські діячі видавали твори Т. Шевченка. Так, О. Русов згаду-
вав: «…отправляет меня Громада в Прагу печатать “Кобзаря”, − я еду 
и не только печатаю его с воспоминаниями Костомарова, Тургенева, 
Полонского и Микешина, но даже исхлопатываю для Громады право 
перевоза перваго тома в Россию» 15. 

С. Русова в статті «Шевченко и украинское общество 60-х годов» пи-
сала, що «празднование в 1911 году юбилея Шевченка очень ярко по-
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казало, что за 50 лет <…> украинское общество не перестало жить под 
обаянием великого Кобзаря; в нём оно черпало руководящия начала сво-
ей сознательной национальной жизни; в нём находило силу веры в луч-
шее будущее», що «поэт-гражданин дал национальному возрождению 
своей родины прочное основание, которое обезпечивает и грандиозную 
постройку будущего уклада украинской народной жизни» 16. С. Русова 
акцентувала увагу на тому, що громадські діячі «свято сберегли заветы 
Шевченка и отдали свои силы национально-культурной работе <…> в 
ней никогда не звучало никакой вражды ни к великороссам, ни к полякам 
<…> единение всех славянских народов было их любимой мечтой» 17. 

Таким чином, постать Т. Шевченка була для кожного громадського діяча 
ідеалом, мірилом любові до своєї країни, зразком працьовитості й совісті.
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Микола МУШИНКА

ЧОТИРИ 
ПРАЗЬКІ ВИДАННЯ ТВОРІВ 

ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 1

Чехію прийнято вважати колискою славістики та зарубіжної украї-
ністики. Саме тут у 1876 році було видано перший безцензурний 
«Кобзар» Тараса Шевченка [12], який зазнав численних перевидань, 
зокрема, у міжвоєнний та воєнний періоди, коли Чехія стала головним 
центром української політичної еміграції [8].

У 1918 році тут окремо було видано поему Т. Шевченка «Єретик» 
з чеськомовною вступною статтею Степана Смаль-Стоцького про тра-
гічну долю поета [14]. Поему Т. Шевченка було надруковано україн-
ською мовою (латиницею) з її паралельним перекладом Франтішка 
Тіхого чеською 2. 

Восени 1921 року з Відня до 
Праги було переселено Україн-
ський вільний університет (УВУ), 
девізом якого стали Шевченкові 
слова: «В своїй хаті своя правда і 
сила, і воля», тобто в самостійній 
незалежній Україні (своїй хаті), по-
будованій на демократичних прин-
ципах (воля), має бути своє право 
і справедливість (правда) та міцна 
армія (сила). В Університеті щоро-
ку проходили святкування ювілеїв 
Т. Шевченка, а вивчення його життя 
і творчості  входило до програми на-
вчання обох його факультетів – фі-
лософського та юридичного [11].

У 1925 році з ініціативи профе-
сорів УВУ, зокрема Дмитра Анто-

Титульний лист першого 
безцензурного видання творів 

Т. Шевченка (Прага, 1876)
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новича, у Празі було засновано Музей визвольної боротьби України 
(МВБУ), у фондах якого зберігалася велика колекція шевченкіани [6]. 
У 1936 році з нагоди 75-річчя з дня смерті Тараса Шевченка в музеї 
було засновано Шевченківський відділ, у якому систематично зосеред-
жувалися матеріали про культ Шевченка за межами України 3. 

Шевченківський відділ постійно зростав і став одним з найбільших 
у музеї [13]. До 125-річчя з дня народження Т. Шевченка МВБУ зі сво-
їх фондів влаштував величаву виставку в просторах Національного 
музею в Празі. Її відкриття відбулося 12 березня 1939 року за участю 
найвищих представників чеської культури. Про цю подію широко ін-
формувала чеська преса [1, с. 219].

15-ліття заснування Музею визвольної боротьби України 1940 року 
українська громада Праги вирішила відзначити серією тематичних ви-
ставок у новопридбаному будинку музею, з яких найвизначнішою була 
виставка до 100-ліття видання «Кобзаря», урочисте відкриття якої, на-
перекір несприятливим політичним умовам, переросло в маніфеста-
цію чесько-української дружби [6, с. 41–42].

Успіх виставки спричинився до того, що українська громада Праги 
вирішила випустити до 100-ліття виходу «Кобзаря» репрезентатив-
не перевидання цієї найвизначнішої книжки в історії української лі-
тератури. Для реалізації задуму було засновано підготовчий комітет, 
до складу якого ввійшли кращі шевченкознавці на еміграції: Дмитро 
Дорошенко (голова), Дмитро Антонович (заступник голови), Степан 
Сірополко (секретар) та Євген Вировий (скарбник; також скарбник 
МВБУ). Найбільша відповідальність лягла на плечі Є. Вирового, яко-
му довелося роздобути кош ти для видання, оскільки каса МВБУ була 
порожньою у зв’язку з купівлею для музею триповерхового будинку з 
21 кімнатою та 9 підвалами у празькому кварталі Нуслє [6, с. 29–34], а 
найбільший приплив грошей (від заокеанської та західноєвропейської 
української еміграції) був герметично закритий через окупацію Чехо-
словаччини німецькою армією та початок Другої світової війни (1939–
1945). Проте Є. Вировому все-таки вдалося отримати солідну суму від 
64 національно свідомих «меценатів», головним чином з Протекторату 
Чехії й Моравії, і оргкомітет зміг приступити до реалізації проекту.

За основу перевидання було взято так зване «народне видання Коб-
заря» Євгена Вирового 1921 року [15], однак, оскільки Василь Сімо-
вич був тоді професором Львівського університету (а Львів на той час 
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входив до складу Радянського Союзу), він не зміг фігурувати в ньому 
як автор передмови, приміток і пояснень. Його замінив Дмитро До-
рошенко – тоді професор Українського вільного університету. Він на-
писав для нового видання ґрунтовну передмову, а на поля «Кобзаря» 
Є. Вирового наклеїв нові машинописні примітки, які не дуже відрізня-
лися від приміток В. Сімовича. Та перш ніж здати «рукопис» книжки 
до друку, він повинен був пройти ухвалою протекторатної цензури, 
у якій головне слово мали німецькі «дорадники». Цензура червоним 
олівцем викреслила з «Кобзаря» всі вірші з негативною оцінкою нім-
ців, з-поміж іншого – усе «Послання» до поеми «Єретик». Звісно, з 
такими змінами не можна було випускати «Кобзар», тим паче в місті, 
де 65 років тому з’явилося його перше безцензурне видання.

Видавці почали переговори з цензурою, очолюваною міністерським 
радником Хмеларжем і, мабуть, переконали його, що  викреслені вірші 
не мають антинімецького характеру. Урешті-решт, між цензурою і ви-

Фронтиспіс «Народного видання Кобзаря» Є. Вирового 1921 року
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давцями «byla sjednana dohoda» («була укладена угода»), згідно з якою 
з «Кобзаря» мали бути вилучені лише рядки виразно «антинімецько-
го» та «вільнодумного» характеру [18, с. 425] 4.

Перед видавцями стояло питання: «Як бути? Чи друкувати Шевчен-
ка з купюрами, чи взагалі не друкувати?». Найбільше йшлося про «По-
слання славному Шафарикові», єдиний вірш Шевченка, що мав безпо-
середній стосунок до Праги. Після затяжних переговорів з цензурою 
видавці вирішили випустити книжку, респектуючи її вимоги. Іншого 
виходу не було 5. 

368-сторінковий «Кобзар» Т. Шевченка було надруковано в празь-
кій друкарні Яна Андреска тиражем 2000 примірників. На його третій 
сторінці зазначено: «На пошану століття першого “Кобзаря” спіль-
ним коштом видали...». Слідує список 64 імен, наведених не за ве-
личиною фінансового внеску (як це часто буває в таких випадках), а 
за алфавітом, тобто всі жертводавці були взаємно зрівняні [17, с. ІІ]. 
У 27-сторінковій вступній статті Д. Дорошенко подав біографію пое-
та та розглянув його твори на тлі загальноукраїнських літературних 
змагань. Про появу «Кобзаря» в українській літературі він пише: «Рік 
1840 – поява першого “Кобзаря” – став вікопомною датою не тільки 
в діях української літератури, але і в діях українського національно-
го відродження. Своїми творами Шевченко відразу зробив українське 
письменство поважною громадською силою і забезпечив йому певне 
місце серед всесвітніх літератур. Шевченко виступив на літературне 
поле відразу як вповні визначний талант і з певним, зложеним уже на-
ціональним світоглядом. Але, розуміється, з часом його талант усе ріс, 
набирав усе більшої сили, а його світогляд невпинно поширювався та 
поглиблювався» [17, с. ХХVIII]. Видання закінчується бібліографіч-
ним розділом «Важніша література життя і творчість Шевченка» [17, 
с. 360–363], що охоплює понад сто позицій, головним чином, праці 
«що їх можна хоч подекуди знайти в більших бібліотеках за кордоном, 
а деякі то й набути по книгарнях» [17, с. 363]. Зміст подано за алфаві-
том інципітів віршів [17, с. 364–368]. 

Крім «Кобзаря» 1941 року, виданого за редакцією Дмитра Доро-
шенка та Степана Сіро полка, у Празі під час Другої світової війни 
з’явилися ще три інші видання творів Т. Шевченка, а саме:

1. Тарас Шевченко. Кобзар. Ювілейне видання / редакція, статті й 
пояснення Л. Білецького. – Прага, 1941. – 352 с. [16].
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Перший том із задуманого чотири-
томника охоплює лише 29 творів 
Т. Шевченка (ліричних віршів, поем, 
балад, «посланій»), до того ж до 
кожного твору упорядник долучив 
ґрунтовну аналітичну статтю та при-
мітки. Крім того, у вступі наведено 
вичерпну біографічну розвідку. Ці 
«доповнення» займають більшу час-
тину книжки, причому вони аж ніяк 
не обтяжують зміст творів поета, 
а навпаки, допомагають читачеві 
глибше проникнути у його творчість.

На жаль, виданню наступних 
трьох томів зібраних творів Т. Шев-
ченка перешкодила Друга світова 
війна.

2. Тарас Шевченко. Коб-
зар / ред. О. Приходько. – Прага, 
1943. – 336 с. [19].

Книгу видано без передмови, лише 
з невеличкою післямовою «Від редак-
ції» [19, с. 327–331], у якій упорядник 
Олекса Приходько наголосив: «Текст 
цього Кобзаря подано за найновіши-
ми академічними виданнями, що їх 
основою стали Шевченкові автогра-
фи (рукописи)» [19, с. 327; пожирнен-
ня Олекси Приходька. – М. М.]. Які 
це видання, автор не наводить. Немає 
сумніву, що ними були видання Д. До-
рошенка, А. Білецького, П. Зайцева, а 
також видання українських радян-
ських шевченкознавців 20-х років. 
Основна увага редактора тут була 
зосереджена на дрібних поправках у 
текстах віршів Т. Шевченка. 

Обкладинка «Кобзаря» під редакцією 
Леоніда Білецького (Прага, 1941)

Обгортка «Кобзаря» під редакцією 
Олекси Приходька (Прага, 1943)

http://www.mau-nau.org.ua



164

До цього видання долучено «Словник до Кобзаря» [19, с. 303–325], 
у якому пояснено не лише архаїзми, русизми та діалектизми, але й по-
дано пояснення до окремих імен, географічних назв та творів поета 6.

3. Тарас Шевченко. Поезія / ред. П. Богацький, В. Дорошенко ; об-
кладинка В. Масютина. – Прага : Видавництво Юрія Тищенка, 1944. – 
344 с. – (Літературна бібліотека «ЮТ», ч. 6) (наклад – 5000 прим.) [20].

Видавництво Юрія Тищенка було найпотужнішим видавництвом 
української еміграції міжвоєнного та воєнного періодів. За порівняно 
короткий час свого існування воно випустило понад двісті українських 
книжок. Крім Праги, воно мало власні книгарні в Ужгороді й Перечи-
ні. «Поезія» Т. Шевченка була однією з останніх книжок видавництва.

У короткій передмові «Від видавництва» наголошено, що книга при-
значена для «широкого читача, щоб задовольнити його художньо-есте-
тичні та національно-громадські потреби» [20, с. 5]. «Реалізуючи наш 
задум, – заявляє видавництво, – ми виходили з того засновку, що всі 
досьогодніші методологічні та едиційно-практичні досяги шевченко-
знавства мусять бути тою основною базою, на якій єдино можна та 

необхідно продовжувати дальшу 
роботу перевидання. Тому-то сво-
їм скромним виданням ми не вно-
симо ніяких новин, не розв’язуємо 
жодних нових проблем, тільки про-
буємо дати посильний підсумок до-
сягненого шевченкознавством, як 
в опрацьовані тексту, так і в його 
впорядкуванні, а ще більше в низці 
багатьох інших проблем, піднесе-
них кількома науково критичними 
виданнями української поетичної 
творчості Т. Шевченка» [20, с. 5].

За основу «Поезії» Т. Шевченка 
видання Юрія Тищенка 1944 року 
взято тексти з двотомника зібраних 
творів Т. Шевченка Інституту укра-
їнської літератури ім. Т. Шевченка 
АН УРСР 1939 року (Київ), що 
вийшло під головною редакцією 

Обкладинка збірки поезій Т. Шевченка, 
виданої Видавництвом Юрія Тищенка 

(Прага, 1944)
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Бориса Якубовського 7. У всту-
пі видавництво запевняє читача, 
що редакція радянського видан-
ня «через спеціальну редакційну 
комісію та низку відповідальних 
фахових співробітників пророби-
ла заново всю підготовчу для ви-
дання роботу, не беручи на віру 
й найменшої дрібниці [пожир-
нення видавництва. – М. М.] і що 
воно [Видавництво Юрія Тищен-
ка. – М. М.] видає «точно текст 
поезій Т. Шевченка за цим видан-
ням» [20, с. 6] 8.

Твори поета розподілено до 
одинадцятьох розділів за так 
званим альбомним принципом. 
Замість вступної статті подано 
«Авто біографічний нарис Т. Шев-
ченка» із січня 1860 року [20, 
с. 9–10] та «Автобіографічний лист Т. Шевченка до редактора часопи-
су “Народное Чтеніе” О. О. Оболонського» з лютого 1860 року, тобто 
з останнього періоду короткого життя поета. А замість післямови – де-
тальну «Хронологічну канву: Життя і творчість Т. Шевченка», укла-
дену Володимиром Дорошенком [20 с. 323–338], у якій зазначено всі 
відомі етапи його біографії від народження до смерті та перевезення 
його тіла з Петербурга до України і його перепоховання на Чернечій 
горі біля Канева над Дніпром у травні 1861 року.

Таким чином, жодне із чотирьох книжкових видань творів Т. Шев-
ченка, що вийшли друком у Празі під час Другої світової війни, не 
можна вважати ні повним, ні автентичним. Відповідальність за це, 
однак, не несуть ні видавці, ні редактори та, мабуть, ані німецькими 
нацистами насаджена чеська цензура – Відділ преси президії Мініс-
терської ради, яка при виданні творів найбільшого українського поета 
намагалася лише «не образити» й «не прогнівати» нацистів і не дати 
їм приводу для репресій. Отже, чеська цензура протекторату не забо-
ронила видання творів Т. Шевченка (хоч могла це зробити), а лише 

Обгортка «Кобзаря» під редакцією 
Д. Дорошенка та С. Сірополка 

(Прага, 1941)
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викреслила з них місця, за які могло б зачепитися гестапо або інші 
німецькі спецслужби. 

Так чотири празькі видання творів Т. Шевченка дійшли до своїх чи-
тачів і в надзвичайно складній політичній ситуації відіграли важливу 
роль у справі патріотичного виховання української громадськості. 

Усі розглянуті празькі видання творів Т. Шевченка були реалізова-
ні українською еміграцією на громадські кошти без найменшої під-
тримки держави. Навпаки, як уже було сказано, вони підлягали суво-
рій нацистській цензурі, яка з кожним виданням проявляла себе дедалі 
брутальніше. Та слово Т. Шевченка все ж таки доходило до читача і в 
неймовірно важкі для України воєнні роки було, мабуть, найбільшою 
моральною опорою та підтримкою українців за межами батьківщини. 
Вірші поета вселяли їм віру у звільнення України від чужого ярма та 
виникнення самостійної і незалежної Української держави, про яку 
Шевченко мріяв усе своє короткочасне життя.

До всіх цих видань так або інакше був причетний Євген Вировий. 
А якою була його доля?

На відміну від переважної більшості українських емігрантів, він не 
тікав із Праги на Захід перед наступаючою Червоною армією, вірячи, що 
керівництво Українського фронту визнає його заслуги в розвитку україн-
ської культури (політикою він ніколи не займався). Проте, коли 17 трав-
ня 1945 року (десять днів після «визволення» Праги) органи військової 
контррозвідки «Смерш» («смерть шпіонам») прийшли арештувати його, 
він покінчив життя самогубством, вистрибнувши з третього поверху сво-
єї квартири на брук перед машиною («чорного ворона»), якою його мали 
відвезти в тюрму. «Смершівці» зробили ґрунтовний обшук його кварти-
ри, однак у підвал не заглянули. А там я наприкінці 60-х років ХХ ст. 
знайшов справжні скарби української літератури (Є. Вировий, крім ін-
шого, був прекрасним біб ліофілом), між ними й чотири вище розглянуті 
празькі видання творів Т. Шевченка у воєнний період та ґрунтовну до-
кументацію до першого з них [7, с. 417–418, 437–438].

Документацію, що охоплювала примірник «Кобзаря», підготовле-
ний до друку з познач ками протекторатної цензури, листування ви-
давництва з цензурою та друкарнями, кошториси, рахунки тощо, я ще 
1998 року передав Музею Т. Г. Шевченка в Києві, щоб ними змогли 
користатися дослідники його творчості [5]. Досі я в пресі не побачив 
використання або хоча б цитування цих матеріалів.
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На жаль, у Радянському Союзі ці унікальні книги були під суворою 
забороною. Згадки про них не знайдено ні у двотомному «Шевченків-
ському словнику», ні в жодній іншій шевченко знавчій праці, виданій у 
Радянській Україні. 

Указівки з Москви та Києва діяли і в сателітних комуністичних краї-
нах. Немає інформації про цей важливий внесок у шевченкознавство 
ні в науково-бібліографічному довіднику «Сто п’ятдесят років чесько-
українських літературних зв’язків», упорядкованому Орестом Зілин-
ським [1], ні в жодній з його дванадцятьох шевченкознавчих праць [2], 
ні в кандидатській дисер тації Михайла Мольнара «Тарас Шевченко 
у чехів і словаків» (захищеній у Києві [3]), ні в монографії Миколи 
Невр лого «Шевченко – революційний поет України» [9]. 

На превеликий жаль, ці важливі шевченко знавчі праці оминає і су-
часне шевченко знавство 9. А всі вони заслуговують на те, щоб їх не 
лише згадати «незлим тихим словом», але щоб їх і перевидати як важ-
ливий документ боротьби української еміграції за визволення України. 
Я вірю, що 200-річчя з дня народження Тараса Шевченка 2014 року 
стане вдячною нагодою для  перевидання цих унікальних книжок.

ПРИМІТКИ
1 Доповідь виголошена (у скороченому вигляді) на Міжнародній науковій кон-

ференції «Народні засади та образно-стильові системи спадщини Тараса Шевчен-
ка в контексті сучасних національно-культурних пріоритетів» у Києві 24 травня 
2013 року.

2 Через десять років Ст. Смаль-Стоцький у Празі опублікував окремим видан-
ням більш розлогу статтю про Т. Шевченка українською мовою [10].

3 У Шевченківському відділі МВБУ зберігалися рідкісні видання творів 
Т. Шевченка: «Чигиринський Кобзар» 1867 року (зі спадщини О. Борковського), 
женевське мініатюрне видання «Кобзаря» 1878 року (дар Л. Чикаленка), київське 
видання Череповського 1918 року, п’ятитомне львівське видання Б. Лепкого, вар-
шавський 13-томник «Повного видання творів Тараса Шевченка» за редакцією 
П. Зайцева та багато інших. Серед матеріалів про Т. Шевченка важливе місце по-
сідало академічне видання «Шевченко і його доба» та майже повна збірка львів-
ських брошур про Шевченка: М. Павлика, Б. Лепкого, О. Колесси, Д. Лукіяновича, 
В. Панейка, М. Лозинського та ін. Неабияку цінність для шевченкознавства мала 
численна збірка афіш та програмок концертів на роковини Шевченка в різних краї-
нах Європи, Америки та Азії [6, с. 37].
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4 Найбільше з цього погляду постраждав вступ до поеми «Єретик». З нього 
цензура вилучила більше половини – 52 рядки: від «Отак німота запалила» по 
«На широких хвилях». Знач ні перекреслення зробила цензура і в коментарях до 
«Єретика».

5 Слід зауважити, що на сторінках книги викреслені рядки здебільшого залише-
но вільними, чим упорядники наочно звертали увагу читача на факт, що тут чогось 
бракує, і давали йому можливість поповнити пропущені рядки на підставі інших 
видань. Тим упорядники ясно дали читачеві знати, що із втручанням празької про-
текторатної цензури вони аж ніяк не погоджуються і не несуть за прогалини від-
повідальності [18, с. 427–428].

6 З видання О. Приходька протекторатна цензура також викинула з віршів 
Т. Шевченка цілі рядки. Ці рядки редактор (як і Д. Дорошенко, С. Сірополко та 
Л. Білецький) залишив вільними, пояснивши це приміткою: «Інші зміни в текстах 
знайде уважний читач, особливо той, що добре знає твори нашого найбільшого 
поета» [19, с. 331].

7 Директора Інституту української літератури ім. Т. Шевченка Бориса Якубов-
ського було арештовано вже 1930 року, а 1937 року розстріляно. Майже всіх науко-
вих працівників шевченківської комісії інституту було репресовано за так званий 
«український буржуазний націоналізм». Вступну статтю та примітки В. Якубов-
ського пізніше приписано іншим «упорядникам» творів Т. Шевченка. Даючи висо-
ку позитивну оцінку шевченко знавцям радянської України в часі, коли більшість 
з них була репресована, Видавництво Юрія Тищенка непрямо висловлювало со-
лідарність із ними.

8 Та все ж протекторатна цензура і тут дала себе знати, викресливши з поезій 
Т. Шевченка буквально всі рядки про німців-колоністів, як і в попередніх двох 
виданнях (у поезіях «Єретик», «І мертвим, і живим, і ненародженим...», «Розрита 
могила», «Великий льох», «Гоголю», «Гайдамаки» та ін.).

9 Як мені відомо, перевиданою була лише перша з наведених книжок [18].
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Юрій БАЧА

МОЄ РОЗУМІННЯ ЗНАЧЕННЯ 
ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Належу до людей, які вважають, що не так важливо багато зна-
ти, як важливо багато розуміти, хоча таке розуміння справи ніби 
заперечує само себе, бо, здається, не можна багато розуміти, не зна-
ючи всього потрібного для правильного розуміння справи.

В історії українського народу не важко знайти людей, які жили до-
вше, вчилися краще, отже, знали більше, ніж міг знати Тарас Шевчен-
ко, який із 47 років життя 24 роки був кріпаком... – коли йому 13-й ми-
нало, він пас ягнята за селом..., коли інші старанно вчилися, він носив 
воду школярам..., коли іншим служили майстерні академій мистецтва, 
він при місячному світлі знімав копії паркових скульптур..., коли ін-
шим були до диспозиції університетські бібліотеки, він потайки «спи-
сував Сковороду»... З других неповних 24 років понад десять років 
його тримали в тюрмах та на засланні, – із суворою забороною писати 
й малювати, – отже, для релятивно вільного життя Тарасові залиши-
лося близько десяти років, та й у тих він не завжди міг робити те, що 
хотів... А зробив він, як довів Іван Франко, – той сирота, що «був сином 
мужика і став володарем у царстві духу», що «був кріпаком і став ве-
летнем у царстві людської культури», – для України та для свого укра-
їнського народу більше, ніж зробили для них цілі армії, сотні інших 
«синів отечества», десятки партій та інших організацій і установ 1.

Проте у всій історії українського народу немає людини, яка б 
краще за Шевченка розуміла суть України та українського наро-
ду, – специфіку, особливості та відмінності їхнього життя та розви-
тку, їхньої історії, культури, психології, залежності їхньої долі від 
домашніх та чужоземних факторів, умов та обставин..., і на основі 
аналізу життя (але й домашніх та світових тенденцій розвитку сус-
пільства) з такою точністю та на такий тривалий період визначила 
б та обумовила б такий чи інший можливий розвиток того народу 
та його держави, залежно від використання чи невикористання 
ними передумов, можливостей, знань та досвіду – свого й світового. 
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Ще за життя та за понад 150 років від смерті Тараса – дома й у світі – 
понаписувано сотні, а то й тисячі книг, книжок, книжищ та книженят, 
у яких висвітлюються (нерідко й затуманюються) та досліджуються як 
окремі твори, так і найрізноманітніші аспекти життя, творчості та зна-
чення генія нашого українського народу.

Тож ким та яким стоїть перед нами неперевершений геній не 
тільки української, але і європейської та й світової літератури 
сьогодні?

Недавно я висловив думку, що Україна ще не усвідомила собі 
пов ністю величі та значення Шевченка, зокрема, для українсько-
го народу і його держави 2. Поки що не видно, щоб шевченкознавці 
України та світу постали проти такого твердження. Навпаки, це твер-
дження сприймається, можливо, як неочікуване чи несподіване, проте 
принаймні як актуальне саме напередодні історичного ювілею Тараса, 
і саме тому я спробую поширити та уточнити свої твердження.

Українська літературознавча наука давно довела, а прогресивна сві-
това без застережень сприйняла, що наш Тарас Шевченко належить до 
найвидатніших поетів слов’янського світу. Однак кращі дослідники 
його життя, творчості й значення йдуть далі: поглиблюють це тверджен-
ня й доводять, що й у світовій літературі немає подібного автора, який 
би виступав з такою гострою критикою існуючого суспільства, перебу-
ваючи всередині цього суспільства: «Я не знаю ні в одній європейській 
літературі подібної поезії, написаної в подібних обставинах», – дово-
дить не хто інший, як найкращий знавець Тараса Шевченка Іван Фран-
ко. – «Адже “Німеччина” Гейне писана в Парижі, 1844, Бичування (“Les 
chatiments”) Віктора Гюго писані в Брусселі, 1853, постали – перша під 
впливом свобідного паризького повітря, а другі – на вигнанні, у вільнім 
краю, коли поетам не грозило нічого з боку тих властей, на які вони 
кидали свої громи» 3. І в іншому місці: «Не знаю в літературі всесвітній 
поета, котрий би представив так високий і так щиро людський ідеал 
жінки-матері, як се вчинив Шевченко» 4. Подібно зазначає інший автор: 
«Мало хто в історії світової культури з такою пристрастю і самовідда-
ністю захищав людину і в людині все людське, як це робив Шевченко... 
Важко знайти в світовій літературі поета, який би дорівнював Шевчен-
кові своїм значенням для народу» 5. Навіть геніальні поети, хоча б ін-
коли, або підспівували сильним світу, або обходили їхні неподобства 
лояльним мовчанням, хоча й кидали критичні камінці в їхній город.
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Однак «ера ліберальних реформ» Олек санд ра ІІ не засліпила очі 
українському пое тові. «Шевченко не йняв віри царському лібералізму, 
і, не дивлячись на те, що, може, знов заглядала в очі ще гірша перспек-
тива за його революційну працю, він робив і думав усе-таки своє» 6. 
Боротьба Т. Шевченка проти царату є одним з провідних мотивів усієї 
літературно-громадської діяльності поета. Необхідність «розгромити 
велетенську споруду рабства» (Ф. Сірко) – самодержавну Росію – була  
непохитним, послідовним переконанням поета 7. 

А як стоїть справа боротьби проти коріння, залишків та наслід-
ків «царату» в сучасній Україні? «Чи довго ще на тім світі катам 
панувати?» 

Тарас Шевченко – «незадіяний» прогностик України
Отже, якщо у всій історії українського народу немає людини, яка б 

краще за Т. Шевченка розуміла суть проблеми України та українського 
народу, проблеми нашої історії, культури, психології і на основі цього 
розуміння подала найкращий аналіз нашого життя й визначила такий 
прогноз нашого розвитку, згідно з яким слово в слово, думка в думку 
вже понад 150 років щодня проходить наше державницьке, національ-
не, економічне та соціальне життя з точністю, з якою ніколи не прохо-
див жоден план чи будь-яка програма жодної партії, тоді закономірно 
постає питання: 

А як ми використовуємо спадщину цього генія – його аналіз 
минулого та сучасного йому життя народу та його прогностику по-
дальшої долі народу та його держави – у сучасній боротьбі народу 
«за в своїй хаті свою правду, і силу, і волю?» 

У прогностиці Тараса Шевченка виразно виділяються два можли-
ві шляхи, дві перспективи розвитку України та українського народу:

1. Якби ми вчились так, як треба, то й мудрість би була своя... Коли 
б ми були позбулися «варшавського сміття», «грязі Москви», «кабанів 
годованих» та й усіх інших сатрапів і передусім продовжувачів імпер-
ських традицій, коли б ми були засвоїли переконання Тараса, що не 
треба коритися, а треба боротися! – бо лише в боротьбі виростуть кри-
ла..., то «на оновленій землі» давно «врага не було б, супостата, а був 
би син, і була б мати, і були б люди на землі». Коли б ми були перей-
няли досвід Шевченка: «Поучений досвідом віків і морями пролитої 
крові, Шевченко добре знав, що такі речі, як свобода людини та націо-
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нальності, як національна самостійність та повноправність не діста-
ється просто з рук божих..., що їх не дають з ласки і для наших гарних 
очей ті, що досі тягли користь з нашого поневолення, з нашої темноти 
та бідноти..., що боротьба за визволення української нації буде важ-
ка...» 8, тоді обов’язково давно були б ожили степи й озера, обов’язково 
давно була б воскресла Україна, а український народ давно був би до-
сяг «в своїй хаті свою правду і силу, і волю», а сам народ давно був би 
став «вільним у народів вольнім колі» 9.

2. Коли, однак, надалі залишимося хохлами-малоросами або мого-
лами чи слов’янами – славних прадідів великих правнуками поганими 
(залежно від того, «як німець покаже та до того й історію нашу нам роз-
каже»), – коли надалі будемо пертись на чужину, шукати чужого добра, 
шукати того, чого немає ні на небі, не те, що на землі..., коли будемо 
надалі вивчати й знати всі мови слов’янського люду – крім своєї...; коли 
нам хоч кіл на голові теши, а ми будемо мовчати (або гратися на опози-
цію і добиватися власної недоторканості...) – тоді, згідно з прогнозом ге-
ніального Тараса, таки згине й щезне Україна, не стане її сліду на землі!.. 

То яку перспективу готували нашому народові його вороги й 
воріженьки? Яку..., протягом майже сторіччя, зокрема в «зоре-
носний радянський час», не тільки планував для України, але й 
здійснював її щодня її «старший брат»? А яку перспективу реа-
лізує сучасна «вертикаль влади» в Україні? А яку долю остаточно 
вибере та виборе Україна для подальшого розвитку свого наро-
ду – в Україні і не в Україні сущого – та його держави – вільної і 
незалежної демократичної української України? А якою мірою чи 
долею допоможе народові в його боротьбі його інтелігенція..., його 
сумління..., ніби продовжувачі традицій Шевченка!?

Я не згоден з поглядами людей, які, з огляду на справді неймовірно 
критичний стан людських та українських справ у сучасній Україні, де-
магогічно та й безглуздо твердять, що краще жилося в період «розгор-
нутого будівництва комунізму», бо свідомий того, що саме тоді – свої і 
чужі «очільники» (тоді вони називали себе «вождями«!) – мільйонами 
нищили наш народ у таборах на соловках та в сибірах, голодами та 
голодоморами по всій країні; у революціях, індустріалізаціях, колек-
тивізаціях, атеїзаціях руйнували основи нашого українського матері-
ального й духовного життя, сот нями тисяч розкидали наших громадян 
по «необ’ятних» просторах одної шостої земної кулі, а на наші родючі 
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землі завозили іноземців: рядових трударів, проте переважно ідеоло-
гів-інструкторів – виконавців такої «братської» політики, але рівно ж і 
керівних працівників – «вождів»! – партії та держави, які не визнавали 
нашого права на нашу правду в нашій хаті; саме тоді і саме такі вбивали 
в нас волю по-людськи жити та по-українськи думати й дихати. Однак 
так само не належу до людей, які, маючи такого свого національного 
та соціального генія-учителя, генія-просвітителя, генія-«провісника 
цілого народу» (І. Франко) – такого Прометея і Мойсея! – такий ве-
личезний всенародний історичний досвід за плечима, таке багатство 
історії та культури – наперекір тому па-су-ють нехай перед немалими 
та нелегкими, проте перед все-таки тимчасовими проб лемами остаточ-
ного періоду боротьби народу за свою правду, силу й волю, за вільне 
й самостійне життя нашого народу в народів вільнім колі; і скоріше 
замовчують усього Шевченка, ніж уважно його читають, не минаючи 
«ані титло, ніже тії коми!..»

Поміж українського народу, без сумніву, переважають люди, які сві-
домі величі й неперевершеного значення життя й творчості Т. Шевченка 
для українського народу та, зокрема, для впорядкування його національ-
ного й державницького життя. Однак, оскільки ми й справді не усві-
домлюємо всієї величі й значення спадщини поета, частина суспільства 
починає набувати переконання, що активний вплив Т. Шевченка за май-
же двісті років ніби вичерпався..., і тому нам потрібно нового Вашинг-
тона..., і навіть аргументує тим, що й сам Т. Шевченко задумувався над 
питанням, «чи  діждемося Вашингтона з новим і праведним законом».

Безперечно, нам потрібні тисячі й тисячі мудрих, чесних, розваж-
ливих та витривалих працівників – навіть борців! – для кожної галу-
зі нашого життя. Проте жодного нового Месíю, Мойсея, Вашингтона 
чи Прометея нам не слід чекати. Натомість нам необхідно усвідомити 
собі, що, врешті-решт (скажу своїми словами), «таким життя народу 
буде, яким його збудують смертні люди!» 10.

Так само не належу до людей, які механічно порівнюють сучасний 
стан нашого життя з життям у колишніх імперіях, проте належу до лю-
дей, які розуміють, що сучасні нащадки імперій – царської, радянської 
та російської – гірше ляха нас надалі розпинають та планують надалі 
не дозволити виконати Заповіт нашого Тараса. 

Відомо, що форми життя часто міняються, однак зміст життя і проб-
леми людства залишаються майже без змін століттями й тисячоліттями 
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(війни, голод, хвороби, несправедливість...). Отже, багато чого зміни-
лося, багато чого зникло, проте багато чого нелюдського залишилося 
й примножилося, багато чого трансформувалося з попередніх практик 
імперій. Однак, маючи Шевченка з його точним універсальним погля-
дом на нашу волю й неволю, на нашу долю й недолю, на наше минуле 
та й на можливе наше майбутнє, ми не можемо – не сміємо! – переста-
ти боротися за остаточну перемогу нашого народу.

Якщо різного роду проімперськи налаштовані сили не можуть 
«обустроїть» Росію без України, якщо Росія може бути тільки великою 
або ніякою (а без України вона, мовляв, великою бути не може), то це 
їхня проблема! Заради такої політики «старшого брата» ми не може-
мо не вирішувати своєї долі; наш народ має свого прогностика, свого 
провідника, свою історію, культуру, а в них і свою мову, як і свої проб-
леми та свої завдання, тому ми – разом з іншими народами та з усіма 
порядними людьми – будемо співпрацювати, проте не можемо надалі 
гнутися-вигинатися перед про довжувачами отої імперської політики!

Звісно, я належно не знаю справжнього стану життя сучасної Украї-
ни, її преси, пропаганди, політичної реклами та інших засобів масо-
вого впливу на народ. Однак знаю сучасну політичну Україну так, 
щоб ясно бачити, як вона не тільки нехтує значенням Шевченка 
для українського народу та його держави, але вже навіть забуває 
про те, що в історії України взагалі колись був і діяв – карався, му-
чився, проте не каявся! – такий геніальний борець за справедли-
вість у світі, рівноправність народів та людську гідність звичайної 
людини, як Тарас Шевченко. Тому перефразую вислів українсько-
го «сумасшедшого» з роману Ліни Костенко і стверджую: В історії 
Украї ни Тарас Шевченко ще є, утім у свідомості сучасної політич-
ної України – її еліти – його вже немає! 

Навіть у популістських передвиборчих кампаніях чи в програмах 
партій не слідно – не видно і не чутно! – якогось посилання на аналізи 
та прогнози того генія нашого народу. Не краще стоїть справа з твор-
чим використанням спадщини Шевченка навіть в урядових програмах 
«більшості» чи в недолугій критиці «меншості» інколи справді незро-
зумілої та явно антиукраїнської політики сучасної «вертикалі влади» 
в Україні. І тут (в опозиційній критиці) не видно творчого (жодного!) 
використання Тарасової фундаментальної критики недоліків тогочас-
ного суспільства чи їх порівняння з недоліками та несправедливістю 
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сучасного суспільства, хоча окремі недоліки сучасного неокапіталіс-
тичного (чи вже неоімперіалістичного) життя так розрослися, що дав-
но кількакратно переросли недоліки колишнього капіталізму. 

(Понад сто років тому І. Франко, критикуючи Енгельсову народну 
державу, твердив, що саме держава «...передусім усього та всеможна 
сила держави налягла би страшенним тягарем на життя кожного по-
одинокого чоловіка... Люди виростали б і жили би в такій залежності, 
під таким доглядом держави, про який тепер у найабсолютніших по-
ліцейських державах нема й мови...» «... Керівні державні люди мали 
би в своїх руках таку величезну власть над життям і долею мільйонів 
своїх товаришів, якої ніколи не мали найбільші деспоти. Стара біда – 
нерівність, вигнана дверима, вернула би вікном, не було би визиску ро-
бітників через капіталістів, але була би всевладність керманичів – все 
одно чи родовитих, чи вибраних, – над мільйонами членів народної 
держави. А, маючи в руках таку необмежену власть хоч би лише на ко-
роткий час, як легко могли би ті керманичі захопити її на завсіди!..») 11.

Невже ж сучасним – як би їх назвати? – псевдовиразникам чи захис-
никам інтересів народу та всяким – ніби! – провідникам народу не видно 
і не чутно, що тут ідеться про класичний приклад, коли всю ту критику 
понад сторічної давності тогочасної ситуації та політики можна взяти і 
перенести її, як блок текс ту в сучасному комп’ютері, на оцінку сучасної 
ситуації та політики також сучасної України? Невже ж тим борцям за на-
род нічого не говорять вискочки мільйонери та мільярдери, які, до того 
ще, не збагатіли в результаті тяжкої  праці  бодай одної генерації їхнього 
роду, а омільярдилися маєтком народу протягом дня чи ночі, бо були в 
потрібний час на потрібному місці і мали знайомства з найвищими дер-
жавними мужами саме отої всевладної і всесильної держави, яка мала 
бути «правильною, рівною» та діяти, «як добре заведений годинник».

У сучасній «вертикальній» Україні нащадки попередніх імперій не 
дозволяють остаточно оформити її ставлення до демо кратичної Євро-
пи та виконати вимоги тої Європи суттєво підсилити та затвердити 
волю демократичної України, продемонстровану у всенародній укра-
їнській Помаранчевій революції 2004 року.

Був час і були люди, переконані в тому, що «один лише спогад про 
життя Т. Шевченка здатний (був) звеличити і облагородити нашу душу. 
Без таких людей давним-давно зачерствіло б людське серце і заглохла 
б нива  життя» 12.
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А що відбувається з нашими душами сьогодні?  Облагороджені 
вони величчю Т. Шевченка? Його боротьбою проти царату..., і ста-
новлять вони ще й сьогодні «один з провідних мотивів усієї нашої 
літературно-громадської діяльності?» Залишається необхідність 
дощенту «розгромити велетенську споруду рабства» (Ф. Сірко) й 
надалі нашим непохитним, послідовним переконанням, як то було 
в Т. Шевченка? 

Відповіді на порушені питання, як і подальша доля нашого народу 
та його / нашої держави, залежать від кожного з нас! Від того, якою мі-
рою допоможе народові в його боротьбі його інтелігенція..., – сумління 
народу! – славних прадідів великих правнуки..., – ніби про довжувачі 
традицій Т. Шевченка! 

Наш народ знає (бо пам’ятає!), якою уявляв собі Шевченко «нашу» 
Україну, знає причини й наслідки сучасного стану України, знає хто, 
чому і яку Україну будує сьогодні та планує добудувати її завтра «на 
нашій не своїй землі». Знає й способи та методи, визначені Т. Шев-
ченком, як перетворити Україну з країни «батьків отечества чужого» 
на Україну, в якій «врага не буде, супостата, а буде син, і буде мати, і 
будуть люди на землі». Залишається тільки побороти неймовірно міц-
ний тиск, величезний вплив та сконцентровані намагання залишків ім-
перій – насамперед шовіністів, комуністів, як і злодіїв-мільйонерів та 
злодіїв-мільярдерів та весь прив’язаний до них партійний і державний 
ресурс країни – на наше життя та вибороти..., реально побудувати за-
декларовану..., проголошену вільну й незалежну демократичну Україн-
ську державу, яку на основі правильного аналізу розвитку суспільства 
накреслив Тарас Шевченко! 

І розпочати розв’язувати це неймовірно складне завдання необхідно 
зараз! 

Наступне сторіччя від дня народження нашого Тараса буде тільки 
через сто років... До того часу не тільки нас не буде, але може не бути 
також нашого українського народу! 13

ПРИМІТКИ
1 Не вважаю за потрібне наводити джерело до загальновідомих висловів Тараса 

Шевченка чи Івана Франка, так як не наводимо джерело до народних прислів’їв та 
приказок чи до Закону Архімеда, Теореми Піфагора тощо.
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2 «Україна ще не усвідомила всієї величі Тараса» – виступ у Львівській філар-
монії 13 березня 2013 року на Академії з нагоди 199-річчя від дня народження 
Тараса Шевченка (Слово Просвіти. – 2013. – № 19 (708). – 16–22 травня. – С. 3).

3 Франко І. Твори : у 50 т. – К., 1980. – Т. 26. – С. 142.
4 Там само. – Т. 28. – С. 122.
5 Шабліовський Є. Тарас Шевченко і наша сучасність. – К. : Наукова думка, 

1964. – С. 88.
6 Сірко Ф. Тарас Шевченко і його думки про громадське життя // Шаб-

ліовський Є. Тарас Шевченко і наша сучасність... – С. 90.
7 Шабліовський Є. Тарас Шевченко і наша сучасність... – С. 87.
8 Там само. – С. 74.
9 І не було б потреби вигнати з рідної землі понад сім мільйонів її грома дян за 

шматком хліба, зробити з них рабів ХХІ ст. і змушувати мільйони дівчат, дружин 
та матерів тинятися попідтинню сиротами по всій Європі. А тим часом удома на 
руках бабусь та дідусів сиротами живих батьків виростають цілі покоління діток... 
А тим часом ті мільйони  вигнанців, як і всі два дцять мільйонів закордонних укра-
їнців – ціла третина українського народу! – хоч і посилають мільярди доларів у 
державний бюджет України та дальші міль ярди своїм рідним, не мають жодного 
свого представника не тільки в місцевих, але навіть у найвищих державних орга-
нах влади народу та держави..., а тим часом «ніби опозиція» піднімає Україну на 
боротьбу за здобуття недоторканості та незаслужених вигід у тих органах влади 
для себе!

10 Бача Ю. На правах рукопису. – Париж ; Л. ; Цвікау, 2002. – С. 97.
11 Франко І. Що таке поступ? Однак наведеного уривку критики Франка Ен-

гельсової народної республіки в жодному «радянському» виданні творів Івана 
Франка – ні в 20-томному, ні в 50-томному – не знайдете! Тому ми навели довшу 
цитату...

12 Грабовський П. Зібрання творів : у 3 т. – К., 1960. – Т. 3. – С. 168.
13 Один з героїв України волає: «Україна над прірвою!.. То ж захищаймося, укра-

їнці! ...не даймо зіпхнути себе до прірви» (Мушкетик Ю. М. Україна над прірвою. – 
К. : Український пріоритет, 2011. – 32 с. – Бібліотека «Слова Просвіти»; кн. 1).

Мабуть, справді сучасна політична Україна опинилася над прірвою, якщо це, 
окрім рядових громадян, стверджує також дипломований Герой України. Видно, 
він знає про що говорить!.. Але ще не так давно – за часів Довженка – Україна була 
«у вогні!», на сьогодні вона, за твердженням героя роману Ліни Костенко, «в баг-
ні». Однак, чи в такій ситуації достатньо закликати українців не дати себе зіпхну-
ти до прірви?! Чи не краще боротися, озброївшись ученням Тараса  Шевченка?
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Віталій РАДЧУК

ОСЯГТИ ШЕВЧЕНКА

На світанку хрущовської відлиги, коли мені було чотири роки, Шев-
ченко прийшов до мене у дерев’яну хату моїх діда й тітки в с. Шо-
ломки на Овруччині, де при світлі гасової лампи сусід-школяр Степан 
вечорами читав уголос «Кобзаря». Село тоді жило за традицією, піч 
стоя ла оберегом совісті і при ній не мовилося кривого слова, душі лю-
дям ще не труїла телеблювотина, оселі не замикалися, бо замки на две-
рях робилися хіба що від нечистого, а надвечір по трудах вся вулиця 
співала гуртами. Пам’ятаю, як Степан читав «Катерину» і зупинявся, 
щоб утерти рукавом сльози почуття, і як тітка Олена плакали та божка-
ли. Я не розумів тоді тонкощів дорослого сюжету, та добре бачив, яку 
силу має слово в книжці. І коли 1 вересня діти йшли в школу, я теж на-
чепив на себе торбу, поклав туди «Кобзаря» і так почимчикував босий 
попід парканом їм услід. До школи не дійшов, бо мені туди було ще 
рано. Сів на траві в затінку, розгорнув «Кобзаря» і вдав, ніби читаю, – 
щоб усі бачили. Перехожі добросердно усміхалися й запитували: «Це 
ти в школу зібрався?» А я кивав і дуже пишався з того, що мене про 
таке питають. Тоді я знав лише окремі букви, а через 15 літ вже пере-
кладав мовою Тараса з кількох мов. Та загадку тих сліз досі розгадую 
як ключову для нашої словесності. 

У кожного українця є свій Шевченко. Кожний по-своєму звіряєть-
ся з Шевченком і міряє себе ним, кожний любить свого Шевченка і 
себе в ньому, наділяючи його своїми властивими рисами, до кожного 
він приходить в особливий спосіб, щоб вести по життю. За способом 
сприйняття поета і стилем сповіді перед ним вибудовується струнка 
типологія українських характерів. При цьому є чимало загального в 
тому, як українство сприймає і носить у собі свого генія, завдяки чому 
геній і об’єднує українство. Є актуалізовані ним традиційні поняття й 
цінності, звичаєві асоціації, почування й вірування. Зрештою – спільна 
для українців мова і національна ідея: «Обніміться ж, брати мої!» Та 
постать митця такого масштабу – світового класика – має властивість 
розвиватися у свідомості свого народу і запліднювати уми всіх землян. 
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Мало того, вона дихає особистими запитами вельми специфічно на 
кожному етапі будь-чийого життя. Отож до Шевченка йдуть від колис-
ки до хати-домовини, шукаючи зустрічі з ним і тоді, коли сама доля 
не посилає нагоди. Не з примхи, а з потреби дехто вивчив «Кобзар» 
напам’ять і живе по цій книзі, як по Біблії. Феномен настільної книги 
в тім, що вона повсякчас відкрита й усотує болі та прагнення довкіл ля, 
збираючи у словах нові відтінки сенсу. Звичайно, чиясь мірка осяг-
нення Шевченка – духовна, естетична, моральна тощо – не може бути 
єдиноправильною і обов’язковою для всіх. Канонізоване тлумачення 
вбиває твір мистецтва. Так само й зіткнення множини тлумачень не 
завжди сприяє поглибленню твору. А особливо – конфлікт ідейних 
візій та нашарувань. Однак, попри всі пожиттєві перипетії (afterlife) 
поета-художника, наука про нього має стояти на тому, що фахово ви-
тлумачений Шевченко завжди будить жвавий інтерес і може бути шко-
лою зростання та самопізнання як для особистості, так і для нації й 
людства в цілому. 

Але що значить – фахово? Фахово – не конче академічно чи по-
вчительському, бо резонансні відкриття в шевченкознавсті роблять і 
письменники, художники, співаки, актори, декламатори, громадські 
діячі, люди, далекі від України, але покликані сюди генієм. Відкрити 
Шевченка світові може й перекладач, і то не лише чужомовний замо-
рянин, як-от В. Річ, а й «шевченкомовний» тутешняк, як-от… Утім, 
вгадайте, хто це написав:

Простеляться лани широкополі,
Стада рясні заграють на роздоллі,
Круті горби зведе трудящий люд,
Укриє їх узорами споруд –
І заживе в цім краї, як у раї…

Це заповіт Ґете, виголошений Фаустом у кінці трагедії, коли Фауст 
зупиняє прекрасну мить щастя стояти разом з народом вільним. Але 
ми чуємо й нашого Шевченка, його лани широкополі відлунюють алю-
зивною внутрішньою римою в цім краї, як у раї. Чому так сміливо ви-
тлумачено оригінал? Адже там зелена родюча нива (Grün das Gefi lde, 
fruchtbar) і райська земля (ein paradiesisch Land)! Поза сумнівом, слова 
Шевченка навмисне і таки віртуозно цитуються у творі Ґете, щоб під-
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креслити перегук геніїв, епох та культур. Це та нова якість твору, про 
яку писав сам Ґете як про «зближення чужого зі своїм». Такому синте-
зу стихій і завдячує феномен всесвітньої літератури (Weltliteratur), що 
його відкрив Ґете. А зважився так дерзновенно перекласти М. Лукаш 1.

Твори класика – це знаки з двоїстою прагматикою, які забезпечують 
взаємодію авторських контекстів із читацькими. Це намолений храм, 
куди після зодчого мільйони людей приносять свої світи: свої думки, 
цноти, поривання, свою віру, надію й любов. Зрозуміти Шевченка, не 
заглибившись у його мову, – неможливо. Та годі сподіватися й на зану-
рення в код поета, якщо звести його до 10 116 слів двотомного «Слов-
ника мови Шевченка» (Київ, 1964) або навіть додати морфологію із 
синтаксисом, інтонацію, музику, віршування, розмаїття проявів стилю. 
За В. Дільтеєм, людина осягає світ цілістю всього свого єства, а не 
лише глуздом. Чи й словом. Щоб почути голос поета, слід прорватися 
крізь текст до «первісної свіжості безпосереднього авторського сприй-
няття дійсності» 2. У фільмі «Сон», поставленому В. Денисенком за 
спільним з Д. Павличком сценарієм, вірші Тараса виростають просто 
із зображених подій як рефлексії-експромти очевидця. Та насправді 
припасовування матриці коду до реалій дійсності нерідко обертається 
процедурою тривалого творчого пошуку, небезболісною навіть для ге-
нія, про що свідчать чернетки й варіанти, якщо їх збережено.

Рідко хто згадує, що Шевченко й сам перекладав. А тема варта 
ширшої уваги бодай з огляду на глибоку думку В. Шлеґеля про те, що 
«будь-яка поезія є переклад..., і взагалі людський розум може тільки 
одне – перекладати» 3. Іноді кажуть: Шевченко сам писав твори не-
рідною мовою, вів нею щоденник, тобто вдавався до самоперекладу. 
Забувають при цьому, які історичні й особисті нещастя спонукали до 
цього, а основне – що поет перекладав рідною і саме рідномовні тво-
ри цінував як істинно художні. Мало того, його власну передмову до 
«Кобзаря», написану в Седневі 1847 року, досі сором’язливо ховають 
по академічних виданнях. «Кобзаря» жодного разу не видано з автор-
ським творчим маніфестом, де він обстоює своє право писати україн-
ською мовою про наболіле в Україні і заради неї самої. При цьому – 
заперечує Сковороді, Котляревському, Основ’яненку, Артемовському, 
Гоголю, а за приклад бере Бернза, Караджича і Шафарика.

Поет уболівав за свого читача і дбав про нього, а тому й «Слово про 
Ігорів похід» перекладав з давньої української мови своєю сучасною. 
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«Плач Ярославни» він спершу переспівав, а далі взявся робити ще й 
переклад. Збереглися численні чернеткові варіанти цього тлумачення, 
відомого під назвою другої редакції. Відтінюючи першотвір, один од-
ного й остаточні тексти переспіву й перекладу, усі вони засвідчують, 
що Шевченко шукав точних відповідників першоджерелу. І при цьому 
показують, як розумів поет «Слово», над чим саме думав. Зіставмо 
початок обох редакцій у «Кобзарі»:

В Путивлі-граді вранці-рано
Співає, плаче Ярославна,
Як та зозуленька кує,
Словами жалю додає.
– Полечу, – каже, – зигзицею,
Тією чайкою-вдовицею,
Та понад Доном полечу,
Рукав бобровий омочу
В ріці Каялі. І на тілі,
На княжім білім, помарнілім
Омию кров суху, отру
Глибокії, тяжкії рани...

В Путивлі-граді вранці-рано
Сумує, плаче Ярославна.
– Полечу, – рече, – зозулею,
Понад Дунаєм полечу!
Рукав бебряний омочу
В ріці Каялі... І омию
На княжому дебелім тілі
Засохлу кров його... Отру
Глибокії на любім ладо рани.

Кожне з двох прочитань Шевченко вважав самоцінним і датував 
окремо: 4 червня і 14 вересня 1860 року 4. Що характерно: перебираючи 
вервечку варіантів, поет пильно зосередився на тому образі, яким міг 
говорити в ньому художник-живописець. Уже в переспіві він експери-
ментував трьома традиційними барвами – червоною, білою й чорною:

Омию кров на білім тілі
На тяжких ранах почорнілих...

Ці кольори з українських пісень вабили Шевченка також в іншому 
уривку «Слова» – «З передсвіта до вечора…». І грали відтінками в ба-
гатьох варіантах. «Тихе поле половецьке / Неоране, несіяне», – випису-
вав поет у чернетках 5 тло з цілинного спокою. Пробував ставити «не» 
окремо. А далі зважував дії й ознаки у драматичній картині, гадаючи, 
що ж змалювати білим, чому віддати перевагу – пензлю К. Брюллова, 
безпосередній правді жахіття (полю, устеленому вбитими воями) чи 
символу з пісенної традиції:
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Копитами поритеє, Почорнене копитами,
Білим трупом укритеє А костями побілене,
І кровію политеє! А кровію червоною

Дві інші проміжні версії так само втілюють перебіг сумнівів перед 
нелегким вибором. Міниться дихання вірша, ритм, музика живопис-
них звуків і значень, морфологія, з кожною деталлю – картина цілого:

Тихе поле копитами Половецьке чорне поле
Поорано, засіяно Копитами поритеє,
Костяками, а кровію Білим трупом засіяне,
Суто-густо поливано. А кровію политеє.

Ще один варіант 6, і останній, де чуємо стогін землі:

Чорна земля копитами Земля чорна копитами
Розорана, засіяна Поорана, поритая;
Костьми була, политая Костьми земля засіяна,
Кров’ю... А кровію политая.

Працюючи над образом у «Плачі Ярославни», Шевченко залишив 
автограф кількох чорнових версій перекладу на звороті офорта «Авто-
портрет зі свічкою»:

(1) На добрім тілі обітру
 Глибокії тяжкії рани
(2) На княжім добрім білім тілі
 Засохлу кров його отру,
 Глибокії омию рани
(3) На княжім добрім міцнім тілі
 Засохлу кров його отру,
 Глибокії омию рани
(4) [На княжім] добре міцнім тілі
 Засохлу кров його отру
 Глибокії омию рани
(5) [На княжім] міцно-добрім тілі
 Засохлу кров та почорні[лу]
(6) [На княжім] міцно-добрім тілі
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 Засохлу кров зчорнілу
(7) Омию рани, обітру
 Глибокії на ладо рани.

Інші версії другої редакції 7 так само засвідчують складну техніку 
перекладу. І тут усвідомлення глибини образу завдячує дії – не просто 
перебору слів, а уявному рухові олівця, різця чи пензля:

  (8) На княжім добрім його тілі
 Засохлу кров його. Отру [було: ...та почорнілу]
 Глибокії на ладо рани
  (9) На княжім твердім тому тілі
 Засохшу кров їм обітру,
 Глибокії запеклі рани
(10) На княжім добрім, білім тілі
 Засохлу кров його... Отру 

 Глибокії на ладо рани 8.

Ще 14 квітня 1854 року Шевченко в листі до А. Козачковського про-
сив надіслати йому текст першотвору з прозовим перекладом (не аби-
яким, тут поет був розбірливим): «Давно ворушиться у мене в голові 
думка, щоб перевести на наш прекрасний український язик [як бачимо, 
тоді ще не відшліфований до норми так, як сьогодні. – В. Р.] «Слово 
о полку Игоря»... На твоїй душі буде гріх, як не буде воно, те «Слово», 
переведено на наш задушевний, прекрасний язик» 9.

Вочевидь, зайвим є спір, ким більше був Шевченко: поетом чи 
художником. Дві іпостасі митця зливалися воєдино й могли б сут-
тєво уточнити погляди автора «Лаоокона» Лесінга на межі поезії та 
живопису. 

Як і у «Фаусті» завдяки М. Лукашеві, Шевченко залишив у «Слові» 
свій яскравий слід. Це дуже добре видно на прикладі віденського ви-
дання «Слова» 1915 року, задум якого в тім і полягав, щоб показати по 
черзі різні голоси перекладачів. Твір тут поділено на 23 частини: три 
ознайомлюють із Т. Шевченком, М. Максимовичем і Панасом Мир-
ним, а решта впереміж представляє С. Руданського, (двома), В. Щу-
рата (шістьма) і Б. Лепкого (дванадцятьма). Звичайно, дослід такого 
незвичного змішування тлумачень не вдався через різнобій інтонацій, 
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віршових розмірів, стилів та ідейних настанов тлумачів. Але він гарно 
ілюструє розмаїття їхніх підходів. Порівняймо взірці 10 (орфографію 
цитат оновлено за збірником цілісних версій 11).

В. Щурат висловив своє римоване захоплення минувшиною, що 
розвиває звукову метафору і містить місцеве слівце:

Гей, Бояне, соловію
світлої доби старої!
Коб-то ти ощебетав нам
нині Ігореві вої!

Б. Лепкий дихав в інший такт і малював картину готового до бою 
війська, рішуче римуючи порівняння та вдаючись до повтору:

Меркне ніч над степом. Скоро світ –
Щити наші стоять, ніби пліт.
Щити наші стоять, ніби мур,
Мов червоний протягнений шнур.

Т. Шевченко вмить упізнаваний за лексикою, опертям на традицію 
образотворення, а особливо – за інтонацією та музикою, яку він не 
осучаснив римою:

…нестало
Крові-вина!.. Допировали
Хоробрі русичі той пир,
Сватів упоїли,
А самі простяглися
За землю Руськую. 

Свій вокал, свій тон оповіді з почерпнутим у фольклорі співзвуччям 
дієслів і у вченого поета М. Максимовича:

Відгадали сон бояри і князеві кажуть:
«Уже туга полонила твої думи, княже!
То соколи наші ясні криллям стрепенули,
І з престола золотого в поле полинули…»
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Панас Мирний перекладав стилем думи століття ХVІІ-го, що оче-
видно й само по собі, а надто – як зіставити його версію з паралелями, 
зокрема й Шевченковою:

Ой то не сива зозуленька закувала,
Не дрібні пташки защебетали, –
То Ярославна рано до схід сонця слізно ридала,
Словами промовляла:
«Ой полечу, – каже, – я зозулею,
Та помчуся по синім Дунаю...»

С. Руданський залишився вірним собі як автор співомовок, 
що заради бадьорого ритму вибирав метафори та позначав очерет 
діалектизмом:

А князь Ігор горностаєм
К трістю підбігає,
Скочив гоголем на воду,
На коня впадає…

Власне, імен перекладачів можна було б і не називати – жодного 
не сплутаєш з будь-яким іншим. Проте Шевченко в цьому пістрявому 
букеті таки найвиразніший як стиліст.

Ми ще дивуватимемося й дивуватимемося новизні, злободенності, 
багатогранності й величі Шевченка. Ми ще тільки на дрібку відкрили 
українського генія і себе в ньому. Казав колись М. Гумільов: «Щоб 
сповна осягти якого-небудь поета, треба прочитати його перекладеним 
усіма мовами» 12. Ми ще не зібрали в себе розмаїтий світ, щоб відчу-
ти потугу різномовного відголосу таланту Шевченка, та навіть «до-
машні» фестивалі пісень на його слова ще не стали в нас традицією. 
З питомої нам любові до камінних скіфських баб ми надто букваль-
но прочитуємо Тарасів «Заповіт» і ревно утримуємо рекорд у числі 
пам’ятників йому на планеті. Але Шевченка ще немає в популярних 
серіях видань поезії та живопису, що ними заставлені книгарні всього 
світу. Нові можливості тепер створює Інтернет, де вже є чимало про 
Шевченка, але має бути більше, по суті глибше й різносторонньо, а 
технічно краще, майстерніше, вигадливіше, щоб будь-хто і будь-де на 

http://www.mau-nau.org.ua



188

Землі міг порівняти не лише критичні й перекладацькі тлумачення, а й 
різні декламації, співи, відеосюжети, художні галереї, фільми, диспути 
з приводу. Одне слово, міг доступитися до місткої й ці кавої сучасної 
шевченкіани, щоб творити і зростати в полі її тяжіння.
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Василь ЗАДОРОЖНИЙ

ЗА ЩО МИ ЛЮБИМО ТАРАСА?

Мова в усьому своєму обсязі 
і кожне окреме слово відповідає мистецтву,

притому не тільки за своїми стихіями,
але й за способом їхнього поєднання.

О. Потебня

Розвиваючи далі цю думку, О. Потебня пише: «Внутрішня форма сло-
ва, вимовленого тим, хто говорить, дає напрям думки того, хто слухає, 
але вона тільки збуджує цього останнь ого, дає тільки спосіб розвитку в 
ньому значень, не визначаючи меж його розумінню слова. Слово одна-
ково належить і тому, хто говорить, і тому, хто слухає, а тому значення 
його полягає не в тому, що воно має певний зміст для того, хто говорить, 
а в тому, що воно здатне мати зміст взагалі. Тільки в силу того, що зміст 
слова здатний рости, слово може бути засобом розуміння іншого» 1.

Проблема розуміння висловленого постає перед нами часто рівно 
настільки, наскільки й нерозуміння його, та це ще, як побачимо, півбі-
ди; гірше, коли ми стикаємося з явищем уявного, ілюзорного розумін-
ня… Коли свідомість ковзає по змісту, не чіпляючись за нього, і коли 
слова не чіпляються за свідомість…

Читаємо, скажімо, багато разів чуте й читане Шевченкове з його «Кав-
казу»: «Не вмирає душа наша, / Не вмирає воля. / І неситий не вио ре / На 
дні моря поле. / Не скує душі живої / І слова живого. / Не понесе слави 
бога, / Великого бога» 2 – і проминаємо прочитане зі щирим переконан-
ням цілковитого його розуміння. Ілюзія, звичайно, – річ аж надто зви-
чайна в таких випадках. Роблячи з поезії прозу, повторимо: «Неситий не 
понесе слави Бога», – що означає сказане? Неважко помітити, що проб-
лема розуміння висловленого пов’язана з розумінням слова понесе, яке в 
контексті має значення, не цілком доступне сучасній мовній свідомості.

«Словарь української мови» у слові понести фіксує такі значення: 
1) «понести, отнести»; 2) «забеременеть»; 3) «весить, иметь вес» 3. 
Дієслово понести, як це видно з його будови, є префіксальним утво-
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ренням від кореневого нести, у якому те саме джерело відзначає такі 
значення: 1) «нести»; 2) «нести (о птицах)» 4, з чого можна зробити  
 висновок, що похідне дієслово, перейнявши від кореневого його 
основ не значення, розвинуло в собі ще низку нових, однак, на жаль, 
жодне з них не відображає згаданого Шевченкового слововжитку.

Академічний «Словник української мови» у слові понести фіксує 
значно більшу кількість значень, перераховувати тут які ми не бачимо 
особливої потреби; зробимо це вибірково, обравши для себе за під-
ставу той факт, що укладач цієї словникової статті як ілюстративний 
матеріал кілька разів використав твори того ж Т. Шевченка. Тож про-
стежимо за семантичною різноманітністю дієслова понести саме в 
Т. Шевченка. Провідним, первинним значенням дієслова понести, як 
його визначає «Словник української мови», є «піти, несучи кого-, що-
небудь» 5, на базі якого, за свідченням джерела, з’являється додатковий 
семантичний нюанс «забрати куди-небудь» 6, ілюстрацією до якого 
і є тут рядки з Шевченкового твору «І станом гнучим, і красою…»: 
«І в’янеш ти, а дні летять, / Несуть все добре за собою, / Уже й надію 
понесли, / А ти осталась на землі – / Одна-однісінька» 7.

Наступною цитатою з Т. Шевченка у словнику є слова з поеми 
«Кавказ»: «Вітер тихий з України / Понесе з росою – / Мої думи аж до 
тебе» 8, що є ілюстрацією до значення слова понести, яке джерело ви-
значає як «почати переміщати кого-, що-небудь силою свого руху (про 
течію води, вітер)» 9.

На базі попередніх значень у цьому слові розвинулося вже пере-
носне значення «почати поширювати серед людей (ідеї, знання, дос-
від і т. ін.)» 10, яке в джерелі проілюстроване такими словами Т. Шев-
ченка (поема «Неофіти»): «І слово правди понесли По всій невольничій 
землі / Твої апостоли святії» 11.

Певна річ, цікавіше простежити за розвитком тих значень дієслова 
понести, що у своїй семантиці вже досить далеко відійшли від його 
первісного значення. Зокрема, зафіксоване ще, як ми це відзначали, 
«Словарем української мови» значення «завагітніти», що його «Слов-
ник» теж фіксує 12, ілюструючи словами Т. Шевченка з поеми «Гай-
дамаки»: «Будь проклята мати, І день, і година, коли понесла, Коли 
породила, на світ привела» 13.

Найоригінальніше, як на наш погляд, значення слова знову про-
ілюстроване словами Т. Шевченка з вірша «Один у другого питаєм»: 
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«Які ж мене, мій боже милий, / Діла осудять на землі? / Коли б ті діти 
не росли, / Тебе, святого, не гнівили, / Що у неволі народились / І стид 
на тебе понесли» 14. Лексикограф у цьому контексті значення слова 
понести трактує як «почати говорити щось таке, що викликає осуд» 15, 
у якого з’являється ще точніше нюансована семантика «викликати, 
спричинити що-небудь небажане для когось; накликати» 16, що, за 
джерелом, і стосується, власне, слова понести в цитованому уривку. 
Гадаємо, тут є певне непорозуміння, оскільки, на нашу думку, виведені 
таким чином лексикографом значення не належать дієслову понести; 
вони навіяні йому, власне, усім словосполученням стид понести, пор. 
з наведеним тут же баляндраси понести «почати весело розмовляти, 
розповідати про що-небудь несерйозне, неважливе, незнач не» 17. Укла-
дачі спеціального «Словника мови Шевченка» добачають тут іншу 
семантику: «стид понести на кого – вкрити соромом кого» 18. Навряд 
чи це тлумачення, на наш погляд, може стосуватися слів І стид на 
Тебе понесли, коли сказане стосується Бога. Насамперед, гадаємо, тут 
Т. Шевченко вживає слово стид не у звичному для сучасника значенні 
«почуття сильного зніяковіння, збентеження, незручності від усвідом-
лення своєї поганої поведінки, недостойних дій, вчинків і т. ін.; со-
ром» 19, а в тому, що те саме джерело визначає як «ганьба, безчестя» 20. 
До речі, ілюстративним матеріалом для нього укладач узяв саме ті самі 
слова Т. Шевченка 21. Слова постійно розвивають свою семантику; поза 
сумнівом, що в індивідуальному мовленні Т. Шевченка, улюбленою 
лектурою якого, як відомо, була церковнослов’янська Біблія, багато з 
них були вживані в давніх, архаїчних значеннях. Вважаємо, ще точні-
ше семантичний нюанс Шевченкового стид тут буде відданий словом 
наруга, точніше, – церковнослов’янським його синонімом поруганіє: 
«студъ = стѫдъ – поругание: Студъ емоу бываетъ и поношение» 22. 
Таким чином, значення словосполучення понести стид (на кого) ми б 
визначили як «зганьбити», «зневажити», «знеславити», «вчинити на-
ругу». Припускати, що тут слово понести хоч якось пов’язане зі зна-
ченням «почати говорити щось таке, що, викликає осуд», означає, на 
нашу думку, погодитися з тим, що Т. Шевченкові забракло елементар-
ного мовно-стилістичного чуття. Однак, звичайно, це не так – цілком 
не так: гадаємо, тут дієслово понести реалізує один із семантичних 
нюансів свого основного значення «спрямувати». Вважаємо, цей се-
мантичний нюанс найлегше вловити в прикладі, наведеному в «Сло-
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варі української мови»: «Піду, де очі понесуть». – «Пойду, куда глаза 
глядят» 23. Тож слова «І стид на тебе понесли» слід, на нашу думку, 
розуміти як «зганьбили, зневажили, знеславили Тебе» або «вчинили 
наругу над Тобою»: безперечно, тут ідеться про речі високих смисло-
вих і стильових регістрів. Звернімо, до речі, увагу, що в обох цікавих 
для нас прикладах ідеться про Бога – чи ж це випадково?

Та тим часом нашу увагу привернув ще один цікавий випадок Шев-
ченкового словокористування, у якому знову в якомусь незвичному й 
незвичайному значенні вжито слово понести. Мова тут іде про рядки 
з вірша «Чого ти ходиш на могилу?» з циклу «В казематі»: «Широкії 
ріки-сльози / Тебе [калину – В. З.] полили. / Їх славою лукавою Люде 
понес ли» 24, які «Словник мови Шевченка» коментує просто дуже до-
тепно: «славою лукавою понести що» 25. Від такого тлумачення, зви-
чайно, нічого відняти, як, зрештою, до нього й не додаси нічого. Зви-
чайно, зрозуміло, тут синтаксично інша конструкція, пор.: понести 
(що?) стид (на кого?) на Тебе і понести (що?) їх (чим?) славою (якою?) 
лукавою. Певна річ, тут слово слава вжите у значенні «загальна дум-
ка про кого-, що-небудь; репутація» 26; більше того, мова тут іде про 
лукаву славу, тому загальне значення цієї словосполуки буде «пога-
на думка про чиїсь дії, вчинки і т. ін.» 27. Недобра, лукава слава була 
лише засобом, інструментом, що ним люди понесли дівочі ріки-сльо-
зи... Про що, власне, мова? Поет продовжує монолог дівчини: «Зне-
важають подруженьки / Подругу свою, / Зневажають червоную / Ка-
лину мою» 28. Нам уже доводилося згадувати тут церковнослов’янське 
слово поруганіє (наруга) у зв’язку з архаїчними нині значеннями 
церковнослов’янського слова студ (стид) – і вже в самій наведеній 
цитаті нам трапилося слово поношеніє (див. вище). Уявлення про зна-
чення цих слів, близькі, схожі й відмінні, можна скласти, порівнявши 
їх, скажімо, за словником І. Срезневського, пор.: поношениє 29 і поруга-
ниє 30; див. також: поносити 31 і поругати 32.

Аж тепер ми звертаємо увагу на рідковживане нині одновидове 
дієслово понjсити – понjшу, понjсиш «Лаяти, судити кого-небудь» 33, 
значення якого проілюстроване такими прикладами з української лі-
тератури XIX ст.: «То ж поносили сусіди ту саму сусідку, якій ще не-
давнечко й стежку до свого двору промітали… 34; – Що ми – послідні 
які, що вона поносить нас, увесь рід?» 35. Ми, однак, сформулювали б 
його значення узагальненіше як «ображати лайкою, чорнити, порочи-
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ти, ганьбити, обмовляти» тощо – те, що в сучасному розмовному нес-
ти повторюється як, кажучи теж узагальнено, «говорити що-небудь 
нерозумне». Однак між словами нести і поносити існує очевидна ве-
личезна словотвірна відстань – не менша, ніж семантична, як виявить-
ся. Відновимо той словотвірний ланцюжок, що привів колись до утво-
рення дієслова понjсити. Схематично його можна представити так: 
нестb (дієслово недоконаного виду 1-го ступеня) – від-..., за-..., по-... 
нестb (дієслова доконаного виду, утворені від кореневого за допомо-
гою префіксів) – від-..., за-..., по-... нjсити (дієслова недоконаного виду 
2-го ступеня). Це схема видо- і словотвірна, якщо про останнє говори-
ти з формально-граматичного погляду, однак жива мова – це завж ди 
певний, кожного разу конкретний у своїх результатах компроміс між 
вимогами граматики й можливостями словника. Скажімо, дієслова 
віднjсити, занjсити, будучи дієсловами недоконаного виду, вступа-
ють у видові зв’язки з дієсловами доконаного виду віднестb, занестb, 
щоб творити разом одну видову пару, беручи таким чином участь у 
процесі моворозвитку. Однак у випадку зі словом понjсити сталося 
інакше: його семантика так віддалилася від значення кореневого сло-
ва, що воно втратило здатність творити видові відношення; воно, так 
би мовити, є остаточним продуктом моворозвитку, оскільки виведене 
з гри системних граматичних закономірностей. Задля більшої зрозумі-
лості явища і щоб переконатися, що відбулося воно в рамках широкого 
мовотвірного процесу, наведемо ще такий приклад з тотожної слово-
твірної лінії словорозвитку. Похідне дієслово недоконаного виду 2-го 
ступеня завjдити вступає у видові відношення з дієсловом доконаного 
виду завестb (завjдити / завестb двигун), однак у випадку його зна-
чення (за «Словарем української мови») «голосить, плакать» 36 воно 
залишається одновидовим, наприклад, «Не чує, як заводить сироти-
на» 37. Або й такий ще приклад. Дієслово недоконаного виду захjдити 
має видовий відповідник у дієслові доконаного виду зайтb; тотожно: 
відхjдити / відійтb, надхjдити / надійтb, підхjдити / підійтb тощо. 
Однак дієслово походити зі значенням «вести свій рід або існування» 
випадає з цього ряду, залишаючись одновидовим, напр.: «Цей хлопець 
походить зі славного роду». Те саме стосується і значення «мати щось 
за підставу», напр.: «Дієприкметник походить від дієслова» тощо.

Поза сумнівом, слово понjсити має тотожну генеалогію в мові, є 
одновидовим дієсловом недоконаного виду, що не має відповідника у 
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вигляді дієслова доконаного виду, з яким воно могло б утворити видо-
ву пару. Та не так думав Т. Шевченко, пишучи й у поемі «Кавказ»: «Не 
вмирає душа наша, / Не вмирає воля. / І неситий не виоре / На дні моря 
поле. / Не скує душі живої / І слова живого, / Не понесе слави Бога, / 
Великого Бога»: тут він явно в дієслово доконаного виду понестb 
(теж, до речі, одновидове) вкладає значення одновидового дієслова 
понjсити, що мало б означати: «І неситий не опорочить (не очорнить, 
не зганьбить) слави Бога, великого Бога»: поетові потрібно було за-
вершити період пружною, енергійною фразою з дієсловом доконаного 
виду, що виражає завершену, результативну, радше навіть результуючу 
дію.

Цікаво, що автори «Словника мови Шевченка» навіть ніяким чи-
ном не коментують цього випадку його словокористування, указавши, 
утім, що слово понесе тут ужите в переносному значенні 38. Звичайно, 
це не так – цілком не так, щоб сказати коротко.

Так сталося, що своєрідним камертоном для роздумів над Шевчен-
ковим словом для нас були міркування про слово О. Потебні. Тож і 
завершимо ще однією цитатою з нього ж: «Символізм мови, очевидно, 
можна назвати її поетичністю; навпаки, забуття внутрішньої форми 
здається нам прозаїчністю слова» 39. За це й любимо. Поезію. І слово.
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 Лідія ГАЙДУЧЕНКО 

ТАРАС ШЕВЧЕНКО В РЕЦЕПЦІЇ 
НІМЕЦЬКОМОВНИХ СЛАВІСТІВ

Життєвий та творчий шлях національного українського поета Та-
раса Шевченка перебуває під прискіпливою увагою науковців не лише 
України, але і Європи. Німецькомовні славісти не є винятком. Твори 
поета зацікавили німецькомовний науковий світ ще з часу виходу його 
першої збірки поезій 1840 року. Утім, прижиттєве видання «Кобзаря» 
Т. Шевченка німецькою мовою так і не було здійснене, одначе німці 
мали змогу читати твори славетного Українця в поодиноких перекла-
дах, які час від часу з’являлися на сторінках німецькомовних часопи-
сів без належного наукового опрацювання та коментування. 

Одне з перших ґрунтовних німецькомовних досліджень життєвого 
і творчого шляху Т. Шевченка з’явилося в 1916 році. Належить воно 
славісту Альфреду Єнсену, який у Відні видав друком працю під на-
звою «Тарас Шевченко. Життя українського поета» 1. Це дослідження 
відкривається оглядом становлення й розвитку шевченко знавства в ні-
мецькомовному науковому світі і є, власне, першою науковою розвід-
кою, присвяченою цій проблемі. Як зазначає А. Єнсен, твори Т. Шев-
ченка стали відомими німецькомовній Європі з 70-х років ХІХ ст. на-
самперед завдяки перекладам, здійсненим Георгом Обрістом. Перші 
німецькомовні переклади творів Кобзаря були зроблені Г. Обрістом у 
вільній формі й побачили світ в Чернівцях в 1870 році 2. Саме ці перші 
переспіви німецькою мовою поезій Т. Шевченка стали в подальшому 
об’єктом шквальної критики як з боку сучасників, так і наступних по-
колінь дослідників за досить довільну передачу тексту творів, втрату 
ритміки й мелодики вірша оригіналу. 

Пожвавлення інтересу до постаті Т. Шевченка, як указує А. Єнсен, 
спричинив сторічний ювілей від дня народження Кобзаря, який свят-
кувався в 1914 році. Саме із цієї нагоди у Відні побачив світ святковий 
номер часопису «Ukrainischer Rundschau» / «Український огляд» під 
редакцією Володимира Кушніра та Александра Поповіца 3, у якому 
були вміщені чи не найкращі на той час переклади поетичних творів 
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українського Кобзаря, виконані Іваном Франком, Артуром Бошем та 
Александром Поповіцем. 

У своїй розвідці А. Єнсен наводить повний тогочасний огляд ви-
дань творів Т. Шевченка, указуючи, що його вірші перекладені німець-
кою мовою в повному обсязі, натомість прозові твори лише починають 
зацікавлювати перекладачів. Так, відома німецька поетеса та художни-
ця початку ХХ ст. Юлія Віргінія взялася перекладати поетичні твори 
Шевченка, а також його російськомовну повість «Художник» 4. 

Намагаючись проаналізувати творчість Т. Шевченка в чітко зада-
них часовому та локальному контекстах, у яких вона формувалася, 
А. Єнсен подає короткий історичний нарис, визначає географічне 
положення та вказує на регіональну специфіку українських земель, 
особливості релігійного життя. Після того А. Єнсен подає детальну, 
наскільки він мав змогу її вивчити, біографію Т. Шевченка. У своїй 
праці він неодноразово звертається до щоденника митця, зіставляючи 
його життєві епізоди з творами, які виходили з-під пера поета. Таким 
чином, аналізуючи біографію Шевченка, А. Єнсен чи не вперше по-
дає німецькомовній науковій спільноті творчість Кобзаря як складний 
феномен, на формування якого вплинули непростий життєвий шлях та 
історичний час, у якому йому судилося жити. 

Принагідно А. Єнсен вдається до цитувань уривків листів та щоден-
ників друзів, колег та вчителів Т. Шевченка, з якими його звела доля. 
Кожен вагомий епізод з життя Кобзаря знаходить відповідне опрацю-
вання в роботі А. Єнсена. Не обходить автор стороною й тему любов-
них стосунків Т. Шевченка, згадуючи зі сторінок «Щоденника» коханих 
великого митця: Дуню Гошовську, Катерину Піунову, наймичку Хари-
тю, Лукерію Полусмак 5. Принагідно науковець аналізує також жіночі 
образи з «Кобзаря» та поезію Т. Шевченка про жінок, порівнюючи силу 
його таланту з творчим генієм російського лірика Івана Тургенєва 6.

Аналізуючи творчий доробок Кобзаря, А. Єнсен указує на той факт, 
що Т. Шевченко почав творити саме українською мовою, хоча його 
оточення в Петербурзі, уже після викупу з кріпацтва, було майже 
 повністю російськомовним. Водночас науковець звертає увагу на те, 
що Т. Шевченко знав напам’ять чи не всього Пушкіна, і об’єднували 
двох митців романтичні настрої епохи, у якій вони жили 7. Загалом 
А. Єнсену вдалося чітко й об’єктивно сформулювати роль Т. Шев-
ченка в українській літературі та в житті пересічного селянина того 
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часу: доля Т. Шевченка була і типовою, і символічною для України. 
У своїх творах він спромігся дати своєму народові «благородний при-
клад справедливості та самозречення», утілюючи тим самим загально-
людські принципи старого братерства. Саме йому вдалося зробити 
українську літературу національною та соціальною. Завдяки тому, що 
він був сином свого народу, «звільненим з кріпацтва сином», про яке 
писав, він не співчував поневоленим, як Некрасов та Кольцов, його 
поезія стала народною, а він, за влучним висловлюванням російського 
літературного критика та поета Аполлона Григор’єва, став «останнім 
кобзарем і першим великим поетом нової великої літератури» 8. 

Не залишає А. Єнсен осторонь і Шевченка-художника, указуючи на 
надзвичайну мальовничість поезій «Кобзаря», зокрема в змалюванні 
українського села, побуту селян, природи. Поряд із цим А. Єнсен ана-
лізує фольклорні витоки, символи та образи у творчості Т. Шевченка: 
увагу науковця привертають образи відьом, русалок, калини, клена.

З особливим пієтетом аналізує А. Єнсен патріотичну тематику у 
творах Т. Шевченка. Свою увагу дослідник звертає насамперед на зма-
лювання козаків, їхньої бойової слави та звитяги. Для німецькомов-
ного читача, який, найімовірніше, був мало ознайомлений з історією 
визвольних змагань в Україні, А. Єнсен наводить коротку історичну 
довідку про козаків, чого вони домагалися і як, зрештою, склалася 
їхня історична доля. Аналізуючи твори «Кобзаря» про історичні по-
дії, пов’язані з козаками та гайдамаками, А. Єнсен ретельно досліджує 
сучасні Шевченкові літературні твори, темами яких також виступа-
ють реальні історичні події. Так, австрійський науковець проводить 
паралелі між «Гайдамаками» та творами польських політичних дія-
чів М. Чайковського «Вернигора», С. Гощинського «Замок у Каневі», 
стверджуючи, одначе, що Т. Шевченко під час написання керувався 
передусім народнопоетичним відтворенням не надто віддалених у часі 
історичних подій, зафіксованих, зокрема, у думах, піснях, переказах. 
Особливе захоплення критика викликають поетика «Гамалії» та філо-
софські настрої «Кавказу», у якому Т. Шевченко демонструє відмову 
від романтичних цінностей, які ще продовжували сповідувати у своїх 
однойменних творах О. Пушкін та М. Лермонтов.

Водночас А. Єнсен аналізує філософські теми у творчості Т. Шев-
ченка, його релігійні переконання, морально-етичну позицію, озвучує 
німецькомовному загалу ідею єднання слов’ян 9. Наприкінці свого до-
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слідження науковець чітко формулює роль Шевченка-поета в тогочас-
них українській та російській літературах: якщо для України Кобзар 
став національним поетом, то в російській літературі, незважаючи на 
те що низку своїх творів Т. Шевченко писав саме російською мовою, 
творчість видатного Українця відома мало. Одначе саме Т. Шевченку, 
як абсолютно точно відзначив дослідник, вдалося остаточно розмежу-
вати українську та російську літератури. 

Серед подальших напрацювань на ниві німецькомовного шевченко-
знавства міжвоєнного періоду слід назвати, приміром, видання німець-
ких науковців К. Мейра, Г. Шпеха та Ц. Куцієла під назвою «Тарас 
Шевченко. Український національний поет (1814–1861)» 1937 року 10. 
Поряд із загальною оцінкою творчості українського поета, який спро-
мігся «сформулювати національну ідею українців», у виданні містять-
ся нові німецькомовні переклади творів Кобзаря, виконані Вуцьким, 
Орліком, Мірчуком.

Певне пожвавлення інтересу до постаті українського Кобзаря спо-
стерігається в німецькомовному науковому світі в період після Другої 
світової війни. Не в останню чергу Т. Шевченко як митець і філософ, 
відомий німецькомовному загалу у світлі рецепції вихідців з України, 
котрі після війни опинилися в німецькомовній Європі. 

Одним з найпомітніших представників німецького наукового світу, 
який активно пропагував творчість Кобзаря, став виходець з Миколає-
ва Юрій Гаврилович Бойко-Блохін. Як доктор наук, професор Уні-
верситету імені Людвіга Максиміліана в Мюнхені з 1962 року, Юрій 
Бойко читав курси з української та слов’янської літератури студентам 
цього вишу, відводячи вагоме місце творчості великого Митця. Як 
 авторитетний науковець з українським корінням, Ю. Бойко не оминав 
можливості згадати про Т. Шевченка та його вплив на формування 
української літератури, проводячи численні симпозіуми, конференції, 
семінари, розпалюючи інтерес німецькомовної наукової спільноти до 
її детального вивчення та наукового осмислення 11. Одним з найбіль-
ших таких наукових заходів стали симпозіуми Світового об’єднання 
«Слово» і Дому зустрічей чужинців Східної Європи в Німфенбурзь-
кому замку, які проводилися щодва роки в Мюнхені. Не без зусиль з 
боку Ю. Бойка-Блохіна творчий доробок Т. Шевченка став предметом 
досліджень славістів з Німеччини та Австрії. Так, німецький професор 
Ф. Шольц узяв участь у такому симпозіумі, проведеному в 1983 році, з 
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доповіддю на тему «Поет як співець. Літературне і фольклорне в “Коб-
зарі” Т. Шевченка», а професор з Австрії Ф. Карлінгер взявся за вивчен-
ня образів з «Кобзаря», запропонувавши на симпозіум доповідь на тему 
«Міфологія і культ Марії в Шевченковій прозі “Марія” і в романтичній 
поезії»; магістр Мирослав Антохій запропонував на симпозіумі тему 
«Шевченко і його праця в галузі культу і досліду». Слід зазначити, що 
у 2003 році він захистив дисертацію в Українському вільному універ-
ситеті в Мюнхені на тему «Політичні погляди Тараса Шевченка». До-
повіді учасників симпозіуму побачили світ у колективній монографії 12.

Особливо плідно на ниві шевченкознавства працювало Наукове то-
вариство ім. Шевченка, що, як відомо, після Другої світової війни від-
новило свою діяльність у Мюнхені. Науковці Товариства, до якого вхо-
дило багато вихідців з України, плідно працювали на ниві зарубіжного 
шевченкознавства. Їхня робота увінчалася відомим виданням про жит-
тєвий і творчий шлях Кобзаря, одним з укладачів якого став уже згаду-
ваний Юрій Бойко, а також Ервін Кошмідер «Тарас Шевченко: життя і 
твори» 13. Окрім наукових розвідок на матеріалі Шевченкових поезій та 
аналізу його біографії, у виданні було вміщено також переклади творів 
Т. Шевченка німецькою мовою, дещо з його переписки. До ювілею з дня 
народження та до роковин смерті українського поета німецька наукова 
громадськість видала ювілейний збірник 14, куди увійшли шевченко-
знавчі праці Ю. Бойка, А. Шмавса, О. Кульчицького та С. Гординського. 
Неодноразово в повоєнний період переважно в Німеччині виходили дру-
ком переклади творів Т. Шевченка німецькою мовою. Показовою стала 
чотиримовна збірка віршів українського Кобзаря 15 в перекладах Ганса 
Коха, який у невеликій вступній статті аналізує становлення Т. Шевчен-
ка як поета та еволюцію проблематики його творів.

Постать великого Українця продовжує привертати до себе увагу 
світової наукової спільноти і в наш час. Так, нещодавно в Німеччи-
ні закінчився великий проект, присвячений сучасним рецепціям ідей 
Т. Шевченка під назвою «Український поет Тарас Шевченко як привід 
згадати з 1960 і до сьогодні / Der ukrainische Dichter Taras Ševčenko als 
lieu de mémoire von 1960 bis heute». Проект, що проводився впродовж 
2009 – 2011 років, фінансувався Державною агенцією з досліджень 
(DFG). Очолював проект професор Штефан Трьобст. Доктор наук, 
професор, заступник директора та провідний науковець з вивчення 
культур в Центральній та Східній Європі при Гуманітарному центрі 
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з вивчення культури та історії Центральної та Східної Європи універ-
ситету міста Лейпцига, Штефан Трьобст мав на меті на матеріалі лі-
тературних та публіцистичних текстів, а також наукових розвідок про 
життя Т. Шевченка вивчити ті зміни, які відбулися в усвідомленні сус-
пільством постаті Кобзаря після 1991 року, та зафіксувати ті констан-
ти, які визначають розуміння й оцінку поета в суспільній свідомості 
протягом кількох поколінь читачів його творів.

В обґрунтуванні свого проекту автори зазначають, що постать 
Т. Шевченка є унікальною для культурного та політичного становлен-
ня українського народу 16. Автори проекту вказують також на те, що 
постать Тараса по-різному була інтерпретована представниками різ-
них політичних сил: для радянських політиків Т. Шевченко як «рево-
люціонер-соціал-демократ» був символом культурного сусідства Ро-
сії та України, саме тому після розпаду Радянського Союзу він став 
культовою фігурою під час здобуття незалежності. Предметом до-
слідження німецьких науковців в межах цього проекту стали власне 
трансформації в осмисленні постаті Т. Шевченка, починаючи з епохи 
Радянського Союзу й до Шевченка національного, яким він сприйма-
ється нині. Спадкоємність Т. Шевченка радянського простежується, 
за оцінками дослідників, у майже повній ідентичності текстів видань 
Т. Шевченка до і після 1991 року. Окрім того, Т. Шевченко національ-
ний був давно відомий і в радянську епоху, насамперед завдяки про-
читанням шістдесятників, які повсякчас виділяли саме патріотичні та 
національні мотиви у творах Кобзаря з метою запобігання русифікації 
української мови та культури. Новим для 1990-х років, як показали 
результати дослідження, стали плюралістичні розуміння Т. Шевчен-
ка. Нині ж Кобзар сприймається в українському суспільстві як «геній 
українського народу», «хрещений батько українського націоналізму», 
а подекуди навіть як «диктатор» 17. 

Іншим великим науковим проектом, який був присвячений постаті 
Великого Кобзаря та його ролі в сучасному українському суспільстві, 
став проект Німецької спілки з вивчення Східної Європи та Дослід-
ницького центру з проблем Східної Європи при Університеті міста 
Бремена, за підтримки державної Східної комісії-представника Ні-
мецької економіки, проведений у 2010 році. Науковий проект включав 
низку досліджень економічних, політичних, соціальних та культурних 
засад розвитку сучасної України. Результати дослідження вміщено в 
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окремому номері видання «Ukraine-Analyse» («Україна-аналіз») 18. По-
статі Т. Шевченка автори проекту присвятили окреме дослідження, яке 
мало на меті вивчити вплив творчого доробку великого Митця на су-
часні суспільні та культурні трансформації в Україні. Дослідження має 
міждисциплінарний характер, у ньому враховано як соціально-психо-
логічні, так і культурологічні підходи. Розвідка виконана фахівцями 
провідного центру Німеччини з вивчення Східної Європи – Німецької 
спілки з вивчення Східної Європи і присвячена вивченню трансформа-
цій поняття «національний герой» в аспекті аналізу сучасних культур-
них контроверсій щодо сприйняття постаті Т. Шевченка. 

Автором цього дослідження є молодий науковець з Лейпцизького 
університету Єнні Марієтта Альварт, яка нещодавно захистила дисер-
таційне дослідження, присвячене аналізу ролі Т. Шевченка в сучасно-
му українському суспільстві. У своєму новому дослідженні 19, яке є 
продовженням теми її дисертаційної розвідки, авторка зупиняється на 
подекуди кардинальній зміні розумінь постаті українського Пророка 
в українському суспільстві, зокрема, протягом останніх двох десятків 
років. Авторка передусім оперує відкрито постульованими трансфор-
маціями у сприйнятті поета та живописця, які активно декламуються 
чинною політичною владою 20.

Дисертаційний проект амбіційної німкені Єнні Марієтти Альварт 
на обкладинці якого стоїть дещо риторична назва «Робити державу з 
Шевченком? Пам’ятні і культурні протиріччя навколо постаті поета в 
літературі і мистецтві пізньорадянської та пострадянської України», 
присвячений історичній пам’яті, власне, політичній пам’яті, як ви-
значає предмет свого дослідження сама авторка. Слід зауважити, що 
науковим керівником цієї роботи був уже згадуваний проф. Штефан 
Трьобст. Як зазначає пані Альварт, постать Т. Шевченка є маловідо-
мою в Німеччині: його не знають ні як літератора, ні як художника, ні 
тим паче як об’єкт пам’яті. У своїй дисертації авторка аналізує постать 
Тараса в аспекті її рецепції в сучасному українському суспільстві. Так, 
науковець указує, що особливість Т. Шевченка полягає в тому, що він 
не роз’єднує, а об’єднує цілу націю, попри те, що в суспільстві часто-
густо домінують контроверсійні підходи до його розуміння та тлума-
чення, тобто загалом «існує консенсус щодо нього, навіть попри су-
перечки» 21. У своїй дисертаційній роботі німецький науковець досить 
ретельно вивчила розвідки як радянських, так і сучасних науковців,  
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присвячені творчості та біографії Т. Шевченка. Ознайомившись з 
його життєвим шляхом, Альварт указує на деякі неточності з приво-
ду певних біографічних моментів, зокрема щодо обставин зустрічі із 
Сошенком. Окрім того, завдяки погляду свого незаангажованого ока, 
дослідниця вказує на той факт, що в радянському шевченкознавстві 
60–80-х років минулого століття спостерігався певний застій у його 
сприйнятті та осмисленні, незважаючи на те, що постать Кобзаря й 
фігурувала в дискусіях дисидентів та шестидесятників. Разом з тим, 
як пише Є. Альварт, постать Т. Шевченка була культовою й для радян-
ської влади, починаючи ще з 30-х років, про що свідчить уже той факт, 
що всі ювілеї Т. Шевченка святкувалися на найвищому державному 
рівні. І нинішня об’єднавча роль поета, як убачає німецька дослідниця, 
переросла саме з тієї активної радянської пропаганди культу митця. 

Постать Т. Шевченка приваблює не лише сучасних німецькомов-
них соціологів та культурологів, а й літературних критиків. Літера-
турний аналіз творів Т. Шевченка подано в окремих наукових розвід-
ках сучасних славістів з Німеччини, Австрії, Швейцарії. Так, доктор 
наук, професор Міхаель Дюрінг з кафедри слов’янського культуро- та 
літературо знавства Інституту славістики Університету ім. К. Альбрех-
та м. Кіля детально аналізує поему Т. Шевченка «Сон» 22. Власне, 
предметом дослідження австрійського науковця стає сатира в поемі 
Т. Шевченка. М. Дюрінг оперує структуралістським протиставленням 
превалюючими в різних частинах поеми уявленнями про норму, роз-
робляючи таким чином різноманітні сатиричні прийоми, через які на-
ціональний український поет спрямовував свої інвективи проти імпе-
ріалістичного Петербурга і культури столиці 23.

Не стоять осторонь від проблем сучасного шевченкознавства й 
швейцарські науковці. Провідний швейцарський славіст Ульріх Шмід, 
який видає свої розвідки переважно німецькою мовою, звертається 
до постаті Т. Шевченка не в одному зі своїх досліджень, незважаючи 
на той факт, що професор університету з м. Галлені займається пере-
важно сучасною українською, російською і польською літературами. 
Так, в одній зі своїх розвідок професор Школи гуманітарних та со-
ціальних наук Університету в м. Галлені (Швейцарія), Ульріх Шмід, 
вивчає постать українського Кобзаря в аспекті деконструкції міфу про 
українського національного поета. Це дослідження є спробою рецепції 
творчості Т. Шевченка крізь призму скандальної культурно-філософ-
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ської праці Оксани Забужко «Шевченків міф України» (1998). Загалом 
науковцю імпонує сміливість української філософині, котра кинула 
виклик суспільній іконі, якою стала постать Т. Шевченка впродовж 
останніх 150 років. Зауважуючи на в цілому несхвальну оцінку укра-
їнськими критиками праці О. Забужко, професор У. Шмід пояснює це 
банально просто: українське суспільство ще не готове отримати кон-
структивно-критичну оцінку власним національним міфам, частиною 
якого, безперечно, став і Т. Шевченко 24. 

До постаті Т. Шевченка як ікони у свідомості українців швейцар-
ський славіст звертається і в пізнішій своїй розвідці, яка загалом при-
свячена творчості сучасного українського російськомовного письмен-
ника Андрія Куркова, перекладені романи котрого мають широку при-
хильність німецькомовних читачів 25. У своїй статті науковець указує 
на дещо ідеалізований образ Т. Шевченка, який тривалий час форму-
вався у свідомості українців. Саме через це деякі зі сторінок його біо-
графії замовчуються, як наприклад, той факт, що Т. Шевченко писав і 
російською мовою 26. Професор У. Шмід зазначає також, що українська 
література впродовж останніх півтораста років активно намагається 
вийти з-під його тіні, причому кожний із сучасних митців українського 
слова робить це по-своєму. Зокрема, відомий український російсько-
мовний письменник А. Курков у своєму романі «Петрович» (в Україні 
цей роман видавався під назвою «Добрый ангел смерти», 1997 р.) від-
правляє героя на пошуки Шевченкового документа, при цьому най-
вагомішою для сучасного українського суспільства, на думку славіста, 
стає постулювала автором ідея: герой роману зіштовхується з україн-
ською ментальністю і стає українцем без прийняття міфічної постаті 
Т. Шевченка 27. 

Отже, постать українського Кобзаря залишається актуальною для 
науковців німецькомовної Європи. Нині ним цікавляться переважно не 
лише як літератором, його роль як національного українського поета, 
котрий заклав українську літературу, була охарактеризована в працях 
німецькомовних славістів ще на початку минулого століття. Сьогодні 
постать Т. Шевченка приваблює все більше соціологів та культуроло-
гів німецькомовного наукового світу, які звертають увагу на сприйнят-
тя суспільством доробку й постаті українського Кобзаря, намагаючись 
виявити трансформації та константи в рецепції Т. Шевченка в суспіль-
ній свідомості українців. 
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ШЕВЧЕНКІВ КРАЙ У ПОЛЬОВИХ 
ДОСЛІДЖЕННЯХ 1960–1970-х РОКІВ

На початку 60-х років ХХ ст. Інститутом мистецтвознавства, 
фольклору та етнографії Академії наук УРСР була започаткована се-
рія видань «Українська народна творчість». Джерельну базу томів, 
присвячених різним жанрам народної творчості, склали польові до-
слідження науковців. Черкащина – батьківщина Кобзаря, край, тісно 
пов’язаний з історією козацтва, став центром зі збирання матеріалів 
до тому «Козацький фольклор». Відбулося дві експедиції – у 1963 
та 1968 роках – до Київської та Черкаської областей, здійснені ра-
зом зі студентами-філологами Київського державного університету 
ім. Т. Г. Шевченка. Їхнім керівником був співробітник відділу фольк-
лористики ІМФЕ, відомий дослідник народної творчості кандидат 
філологічних наук Андрій Мефодійович Кінько. У його матеріалах 
«Подорож на Звенигородщину та Богуславщину», що зберігаються в 
Архівних наукових фондах рукописів та фонозаписів Інституту мис-
тецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського 
НАН України (АНФРФ ІМФЕ) 1, зазначено: «Мета подорожі – зби-
рання козацьких пісень до чергового тому “Української народної 
творчості”, 50 томів» 2. На сторінках польового щоденника дослід-
ника окреслено концептуальні засади майбутнього видання – перед-
бачалося детальне висвітлення ідейно-естетичного впливу кожного 
твору на те чи інше середовище його побутування, простеження зво-
ротного зв’язку. Із цією метою після кожної записаної пісні вчений 
фіксував відповідь її виконавця на запитання «Чому вам подобаються 
козацькі пісні?». Таким чином, було отримано оригінальні оцінки на-
родної творчості представниками народу, роздуми про значення пісні 
в їхньому житті. Учасники експедиції записали оригінальні зразки 
козацьких пісень, у тому числі й такі, що виконувалися лише чоло-
віками, історичні легенди, перекази, обряди. У рідному селі Тараса 
Григоровича Шевченка – Моринцях Звенигородського району Чер-
каської області – від В. Х. Шкільного фольклорист записав пісню 
«Ой гай, мати!». У ній ідеться про від’їзд з України молодого козака, 
який, збираючись, можливо, і на смерть, за народним звичаєм, про-
сив у громади прощення:
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Виїзджавши, шапку зняв,
Низенько вклонився:
– Ой прощайте, добрі люди,
Може з ким сварився.
Хоч сварився, не сварився 
Аби помирився 3.

Розмірковуючи про цю саму пісню, що побутувала і в с. Дешки 
Богуславського району Київської області, мешканець села Явдоким 
Селіверстович Науменко каже: «Цю пісню вся Україна знає. Кожен 
від’їзджав, кожен прощався. А жили люди громадами» 4. Надзвичай-
но цікавими є етнографічні деталі, що їх знаходимо в коментарях до 
окремих пісень. Сюжет пісні «Ой у лузі та ще й при березі», запи-
саної А. Кіньком у селах Моринці, Вільшана та Шевченкове (колиш-
ня Керелівка), її виконавиці М. І. Маломуж-Олійник та В. Т. Олійник 
(с. Шевченкове), які були родичками Кобзаря, уважали відображенням 
давнього звичаю, що зобов’язував покритку народжувати дитину поза 
домом – «в зеленій діброві». Експедиційні записи фіксують також іс-
торико-краєзнавчі відомості, що відображають глибину історичної 
пам’яті народу. 

Зафіксовані соціально-побутові пісні, балади допомагають зрозумі-
ти джерела поетичної творчості Т. Шевченка. Польові записи містять 
також чимало оповідей про самого Тараса Григоровича, окремі епізоди 
його життя. А. Кінько зібрав відомості про багатьох родичів Т. Шев-
ченка, котрі на той час проживали в Шевченковому, Моринцях. 

Серед двадцяти п’яти томів, що вийшли в серії «Українська народ-
на творчість», виданню «Козацький фольклор» не судилося побачити 
світ. Польові матеріали експедиції А. Кінька також ще чекають на сво-
їх дослідників. Нижче подаємо світлини родичів Т. Шевченка з експе-
диційного щоденника дослідника. 
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Світлина Андрія Мефодійовича Кінька. 1968 р. 
(Архівні наукові фонди рукописів та фонозаписів 

Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології 
ім. М. Т. Рильського НАН України. – Ф. 14-5, од. зб. 412, арк. 63)
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СУЧАСНА ЕТНОКУЛЬТУРА 
ШЕВЧЕНКОВОГО КРАЮ

(за матеріалами експедиційних досліджень)

Записала Л. Боса 3 липня 2013 р. в с. Будище
від Івана Олександровича Трохименка, 1929 р. н.

Будище
– Народився я в Будищах. Мої батьки, і дід, і прадіди жили тіль-

ки не тут, а там дальше наше старе дворище. Ну, шо… дід мали коні, 
скотину, мали три гектари землі (мало це, але ж що. Так вони помалу 
трудилися – і так собі жили). То це тоді до революції.

– А чому село так називається: Будище?
– Будище таке… Ну, різні розмови. Тут колись… колись ліси були. 

Сійчас трохи менше їх, хотя і той… сійчас чимало. А тоді це лісне… 
лісне місце було таке. От. І вроді, шо будували буди. І отако будували 
ці буди – пішли Будище. Друге, говорять так, шо вони займалися, ви-
палювали вугіль, ну, вугілля дерев’яне. От. Бо лісу багато було. Тро-
хи людей, небагато було, а їх питали: «А чо’ вас так мало?» Кажуть, 
що будуть ще – та так і получилося «Будище». Ну, це не точно. Ніхто 
не знає цього. Так просто не знає, бо Будищ таких у нас тільки тут, 
у Черкаській області, троє: Лисянське Будища і Черкаські Будища, і 
наші Будища… Оце так. […] Дід мій, я не знаю, як воно, ну так воно 
було побудовано в цьому селі, ну жили тут Задорожні – вони там, на 
тій стороні яру, от. Чумакували вони. Вони чумаки були. Вродє, хтось 
дід чи прадід, з наших тоже їздив із ними. То оце таке. Оці Задорожні 
хвактично заснували село. Ну, це не родичі, це чумаки ті. Хвактично, 
тут була чумачка. Чим вона була? Тим, шо тут ліси кругом, і поля були, 
було де випасать воли.

Гупалівщина
– Оце ж і Гупалівщина по Шевченку «Гайдамаки». То це ж тут Гу-

палівщина в нас, біля озера (правда, вже озеро висохло). Тож зробили 
так його: загатили так, шо вода взагалі втікла. Ну, діло не в том – діло в 
том, шо там, на тому місці, був ліс. Він той ліс, пізніше був вирубаний, 
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а тоді колгосп посадив там садок – там вишневий садок був. Гарний 
садок був. І там таке місце – ми називаємо Гупалеве його. Так воно 
єсть: Гупалеве. І там открився льох, провалився: з тих льохів, про які 
пише Шевченко, шо скарби були там. Ну, десь там проходять два яри, 
близько, ну, метрів сто чи ближче, і вони між оцими ярами прокопали. 
Ну, вродє, він там не один був – декілька було. Ну, одкрився один. Ну, 
там трохи подивились, походили хлопці десь метрів піїсят – залазили 
туди. Але ж воно вже пообвалювалося, то опасно туди лізти. А так нія-
кої не було в нас експедиції, шоб шось дивиться – знаєте, воно нікому 
не було потрібно, це діло. І так воно його засипало, і це так осталося. 
Був я там, ну, там тоже лазив у той льох, ну я тіки в першім був, а там 
він викопаний, таки видно, шо копалося ше дерев’яними лопатами, за-
ступи такі були, шо на дерев’яній лопаті металічна була напайка, вроді 
…

– Мешканці знають про льох?
– Ви знаєте, ніхто й не знав про той льох. Вобщето, знали, шо льох – 

потому шо Шевченко написав, але ніхто не знав, шо він є. Аж коли 
провалився, то взнали. А він провалився десь оце, ну, років двадцять-
тридцать тому. Недавно, ше при радянській владі. Але ж тоді воно так, 
це діло не …

Енгельгардти
– З Шевченком так пов’язане це діло. Ну, Шевченкове те село ста-

ріше, і більше воно, велике й Моринці. А Будище – воно менше село 
було. Але воно так на окраїні, жили і в лісах, і такі ліси, поляни – ну, 
красиве дуже мєсто! Ви шоб весною приїхали(!), подивилися – воно 
все біле, в цвіту… садки, дуже гарні садки тут, дуже гарно цвіте. Але 
Енгельгард, як Енгельгарду була наділена ця територія, то Енгельгард 
поїздив, подивився і побачив, шо тут гарне місце… От ви як їхали, 
бачили парк? Ото парк і будинок – то все Енгельгарда.

Там ше Енгельгардівський будинок залишився, він був згорів, але 
його після революції відбудували, і була там агрошкола. А потом техні-
кум агрономічний побудували, і там вони були. А тут було гарне госпо-
дарство: Енгельгард сюди приїжджав (ну, Енгельгард мало приїжджав, 
бо Енгельгард, сам же він був у Вільнюсі, Вільно, був генералом, а син 
його був воєнним, був у Харкові). Але він дуже рано вмер – епілепсія 
в нього, отаке. А жінка в нього була із Терещенків (сестра чи шо тих 
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Терещенків). І в їх був учитель – Масаков. Вродє, руський, ну звали 
його Масаковський (тоді ж усіх на польський такий манер). Масаков – 
і він учителював тут, учив дітей, їх було син і дві дочки. От. І як цей 
Енгельгард умер, то він женився на Енгельгардші, став хазяїном.

– Масаков цей?
– Да, Масаковський. Ну, кажуть так: Масаков… То так і залишився 

оце тут хазяйнувать. Ну, справа в тому, шо він тоже… ну, я знаю, як 
воно од жиру люди казяться. Ця Енгельгардша була стара вже, а дочка 
підросла – стало їй вже років шістнадцять, чи шо… І він її забрав – і 
поїхали вони за границю…. Утекли. Приїхали вже через два роки з 
дитинкою. І він сюди приїхав, і та стара була тут. Бо тут була жінка 
(розповідала) – вже її немає, ну вона довгенько: їй більше дев’яносто 
років було. Її немає, вона була горничною у Енгельгардші. То вони гар-
но ставилися до людей.

– А як же звали цю жінку?
– Я вже Вам не скажу, як звали. Внук її єсть. Живуть вони напроти 

цеї… Чоловік її Павло був, він… тут робив у них, у Масаковського тут 
от, дворніком. А вона горничною була. То… вони ж було ж їжу, одежу 
оддавали їм, а гроші не платили... А той Масаковський узяв – та й ки-
нув золотого на пол.. той прибирав – найшов, а жінка каже: «Не бери – 
положи на стіл: нехай лежить на столі». Він узяв положив на стіл туди. 
Той прийшов, подивився: «А ето шо?» – «Та ось я найшов.» – «Ну, 
ничего». Потім ше так: він ловив його, чи він чесний чоловік. […]

– То він приїхав, коли Енгальгардша вже померла?
– Нє, нє, вона ше була тут, жива. Вони жили разом. Канєчно, спо-

рили там. Але це, знаєте, вони люди культурні. Як то уже мєжду ними 
було, то хто його знає, ну, шоб такі спори були, то вродє, ні. Якби 
це була ця бабушка, то вона б сказала – вона весь час із нею була… 
Оце така получилася історія. Докажу вже про цього, Масаковського. 
Як його судили, то він тут жив, уже з тою жінкою молодою, й стара 
була. Ну, таке… А в Києві його було три будинки. Вони наймали там 
квартири, десь по двадцять квартир було. І його були. То вона, бувало, 
виїжджає в Київ або тут приїжджають, а він тут жив. І шо чим воно 
все кінчилося. Кінчилося тим, шо як началась революція, то він же як 
член якогось оцього Собранія їхнього дворянського, він виїхав у Київ. 
У Київ він виїхав, і в Києві він там… ну, я знаю, собраніє було там 
їхнє (по-руськи говорю це…). Ну, якась рада була чи шо… збори якісь 
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були. Вони там собі засідали. А ЧК якраз наскочила – і їх у підвалі роз-
стріляли всіх. То пріглашали цю молоду Енгельгардшу, шоб упізнала. 
Отак кінчилось з цим Енгельгардами. Дальше шо вже з Енгельгардами 
було, то я вам не буду казать нічого. Я тільки скажу так, шо ці дівчата 
були тут, до революції. І в революцію вони були. І був у них ше син 
Павлуша. А у того Павлуші (він учився у консерваторії) на третьому 
курсі йому шось стало погано (ну, припадки почались). Воно, видно, 
ше й од батька таке… Ну, отаке дєло. І він приїхав, і тут він жив. Ну, 
він ходив там, рівчечки спускав, таке. А другий раз нормально стає – 
то він сідав – та грав на роялі. Такий він був. Таке… А потім уже, як не 
стали вони хазяйни, то він просто по селу ходив, до людей назначали 
та люди кормили його.

Ну як чули? Ви знаєте, я ж цікавився цим ділом. Люди були, старуш-
ка це мені розказувала. Старушка (Поліна її чи шо). То вона розказува-
ла. То таке воно получилося. От. Да. А як вони ж оце ж Павло із цею 
жінкою там робили, та гроші ж їм не платили. Ну, а він знявся, а тоді 
пішов до пана, до цього ж Масаковського, та й каже: «Ну, я ж, – каже, – 
сім’я в мене, жінка, дитина є. А Ви ж грошей мені ж не даєте. Може, 
ж якісь. Я ж може якісь і заробив…» – «А зачем тебе деньги?» «Твои 
денежки лежат у банку. Я все деньги: твои и жены ложу в банк. И, – 
говорит, – когда тебе будет надо, візьмете полностью». Ну, – каже, – я 
вірив і не вірив. А потом уже як це все закрилося, то, – каже, – положив 
він стільки, шо можна було купить маленьке імєніє. Скільки він гарно 
їм заплатив… усе. Але ж гроші золоті він получив тоді – тоді отобрали 
їх, тоді вже не було, шо будувати, шо робить? То він дуже сердитий був 
на радянську владу. Конечно, жив гарно. Такий був Павло цей Присіч. 
Оце така історія з оцими Енгельгардами.

Дуби Шевченка
– А про Шевченка?
– А про Шевченка – я розкажу вам дальше. Значить, Шевченко був 

хлопчик, і такий розумненький хлопчик, а мати його робила тут, в Ен-
гельгардта. І той побачив, шо хлопчик такий толковий – і він його взяв 
собі … козачок такий. Він там йому помогав, ходив, все робив. І малю-
вав. Він дуже любив малювать. От. Там дуби стояли, він там у дубі... 
Там був дуб такий, шо у дубі дупло таке, і стояв столик і три стільчики.

– Зараз є ті дуби?
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– Там є два дуби, три дуби – але то не ті, то молодші. То старий дуб 
був. Це от як алєя йде, то ізлєва цей дуб стоїть, а ісправа то там кусок 
пенька був. В той дуб попала блискавка, і загорівся, й згорів – і тільки 
кусок пенька осталося. То це, казали, шо це старий. А дід мій казав, бо 
він робив там (там садовники були, а він садовником був, так собі трош-
ки вчився). То казав, шо вони сиділи там, у тому дуплі видовбано так, 
вирубано так вхід. І там, – каже, – столик, і три стільчики було в самому 
дуплі – такий великий дуб був. Ну, він, щитають, десь шістсот-п’ятсот 
років (а скільки там було – хто його знає…). Оце така справа із цим, 
да. От він узяв його, цього Шевченка собі у козачки. Ну, він способний 
хлопчик був , і так він у його весь час крутився. А коли помагав йому, 
усе таке. Ну, там описується все про Шевченка, шо там він… нічого, він 
дуже гарно ставився, він, ну , як сказать, ну, вони були розумні, культур-
ні люди, вони глупості не робили. От, ну, шо такий лад був. Така влада 
була… Значить, люди наші, будищани, робили у… тут у Масаковського 
і в Енгельгарда. Тут же і конюшні були, і воєнні коні, виїзні, конюшня 
була для воєнних коней, там де оце алєя йде од одного дуба до друго-
го двоповерхова: внизу – коні, а вверху – кладова, шоб так, і дверці. 
Потягне за шворку – і ті дверці одкривались. Там зерно знаходилось. 
Спеціально головки були і трубопроводи дерев’яні, у жолоб, і зерно си-
палося коням у жолоб. Така була… Воловня була – воли. Конюшня була, 
майстерні дуже хороші. Все робили російські спеціалісти – тут руські 
були, робили меблі тут. Ну, все шо потрібне, то тут було, тут робилося. 
Хазяйство було дуже хороше і, як би сказать, потужне хазяйство.

Стосунки власників маєтку з селянами
– Якої національності був Енгельгардт?
– Німець. А канєшно, німець. І отак воно і жилося. То шо характер-

но? Шо всі ті, хто постійно працював у їх, і гарно працював. А тоді не 
можна було погано працювати, бо виженуть. Всім побудував хати зі 
свого матеріалу і желізом покрив, шоб не спалили. Чоловік, мабуть, 
з десять, десять хат було побудовано. Вже й Масаковський, і Енгель-
гардт будував оце цим людям. Ну і шо… Ну, і користувалися. Каждому 
давали гектар землі, панської землі, кромє того, що в його було, у кого 
там робив, а то ше гектар давав. Такі ше анекдоти ходять, один я роз-
кажу. Значить, вони гарно так… може, й не треба дуже хвалить, але я 
шо хочу сказать. Я хочу сказать, шо це були культурні грамотні люди, 
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вони робили своє діло. У них, хвактично, влада була, у їхніх руках усе. 
І вони розпоряжалися своїми грошима чи доходом своїм… як вони 
хотіли, так вони і робили. Ну, з Масаковським. Був тут у нас Мусій, 
помощнік садовніка. А садовником був Волкодав. Хороший садовник, 
сади тут хароші були і в лісі сади були, і там аж у цьому… двадцять 
три сади були, і там же ж воно поопадало, тепер же воно старе. І він же 
мав тоже десятину землі. Тут оця, як ми їдемо, як ми їдемо, то од поля, 
од дороги була оце людям земля. Ну, а він, Мусій, – такий нахальний 
дядько був. У нього корова була, і ото він коли жене було, то в панське 
і зажене. А Олекса Задорожний був…

– Це з тих Задорожних?
– З тих, з тих. Тільки це вже внуки там… він каже: «Мусій, ти жє 

дивися: не паси – це ж панське – а то займу» – «Та нє, я більш туди…» 
той пішов – а він знов загнав, а той взяв – та й загнав цю корову туди, 
у воловню, закрив її, замкнув. Той походив-походив, нема як одкрить, 
шоб забрать корову. Ну, шо треба йти до пана. Пішов до пана. Ну, 
таке, – знаєте, корова, ну шо ж ти зробиш. Я прив’язав її – а вона одір-
валася й пішла. А Олекса зайняв корову. «Та прошу пана: ви, – каже, – 
ви це… одпустіть її мені. Я більше не буду» – «Ну, харашо, – гово-
рить, – Мусєй, бери корову – только корову в панське не гони!» Той же 
Мусій взяв корову, звідти вигнав – та й знову погнав туди, в панське 
оте. А той Олекса побачив – та й знову закрив. От горе! Знову треба 
йти до… «Ну шо ж, – говорит Мусєй, я, – говорит, – тебе говорил – а ты 
обратно. Нужно штраф платить» – «А скільки ж, – каже, – штраф?» – 
«Пиисят копєєк». А піїсят копійок тоді – це сутки треба було робить в 
пана, шоб п’ятдесят копійок заробить. Ну шо, прийшлося заплатить, 
куди він там заплатив ті п’ятдесят копійок. От. І забрав корову. Вже 
більше він не гнав, бо не можна було. А Масаковський любив пере-
пелиці бить, стрілять. В нього було ружжо. А дом же так стояв, вікна 
там, шо видно було туда на площу, туди на паляц. Ну, він ружжо на 
плечі – і пішов, пішов полями. А на тих же ж полянках та було просо. 
Та він… перепелиць багато було. І він собі стріляв їх там. Ага. Той Му-
сій на своїй полянці ліг, лежить. Той заходить на його поле (це ж поле 
не панське). А той встає та: «Прошу пана» – «А что, Мусєй?» – «А що 
в мене корова походила – а це ж ви ходите по полю, мені толочите». 
«Ага, а сколько ж ты мне штрафу готов предложить?» – вийняв: «На, – 
говорит. – Ну, Мусей, ты меня тут обскакал…»
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Був тут різник, робив тут у цему, у майстерні, у пана. Ну, а він жив 
тут біля дороги за ставком там. Узяв дошку – та й несе. А пан їде якраз 
із Шевченкового. Став. «Шо ты, Семен, вот ето… воруеш доски?» – 
«Та прошу пана, у мене ето дітки, та я хочу зробить стільчика дітям.» – 
«Ну, хорошо, бери, только дєлай стільчика. От. И я провєрю». І вже 
таке. Він зробив стільця – де діться. Та й поставив на дорозі, шоб пан 
їхав, побачив: «Ну, Семен, видел, молодец. Пусть детки садятся». Ота-
ке… єму просто інтересно. Люди роблять – він приходить. Молотять 
там, він приходе, сідає там із людьми говорить тако. Не такі… ото го-
ворять, розказують. Були, конєшно, й такі, особливо, в Росії, там помі-
щики були грубі. А це були люди зовсім інші. Це люди були культурні, 
це люди зовсім іншого характеру. Отак вони ж із Шевченком. Отак 
якось виїхали вони у Лєнінград, у той… Пєтєрбург. І так познайомився 
з Сошенком, і так він же хвактично, він же, кажуть, шо там… шо наче 
по-варварські він (пан) однісся. Ні. Він способстував тоже. Нарисова-
ний же був портрет Жуковського, от. І купила цей портрет сестра царя. 
Жуковський же виховував. Так шо було спеціально підроблено, так 
шоб викупить Шевченка. І він викупив. Ну, як він пішов проти царя, 
то й буде… Ше й так добре, шо не… оце така історія, історія цього на-
шого панства, як воно було. Багато всяких різних нюансів є, шо воно 
цікаве і не цікаве. Але, ну, жили люди якось помалу…

Про суперечки довкола Шевченкової спадщини
– …Ну, Шевченко був, як Шевченко був, то Шевченка взагалі поніма-

ли тут. Розумієте? І його любили. Шевченко ж був, все-таки, ну, наший, 
з українців, український поет, то люди гарно ставилися до Шевченка. 
Шевченко сюди пізніше не приїжжав, а в Шевченкове (Кирилівка) він 
приїжжав. Може, й був (хіба його знаєш…). А в Шевченкове він при-
їжжав. Особливо, в Шевченкове. Моринці. От тільки так получилося, 
шо… ну, так склалося, шо він там народився. Народився він як? Ну, вро-
дє, кажуть, вони виїжали, вродє, кажуть, шо в гостях були у Моринцях 
у родичів, і він там народився. Отакого діло. Ну, це все історія, і вона...

– А є конкуренція між селами щодо збереження пам’яті про 
Шевченка?

– Ви знаєте, сійчас нема ніякої ні конкуренції, нічого. Сійчас ніхто 
нічого не робить. А ви ж подивіться в Шевченковому й у Моринцях та 
і Будищах, Шевченкове й Моринці відбудовано як! Це ж будувалося 
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при радянській владі. От останній час (це вже при мені), бо то раніше 
побудовано було, а останній час (це до стоп’ятдесятиріччя) виділи-
ли шість мільйонів рублів… карбованців… отут навести порядок. То 
школі дали – я добудував школу, перекрив школу, ремонт зробив, от те 
мало. І кришу – криша там стара ше була, панська (залізо, то воно ста-
ре вже було, то перекрили). Я, правда, там і полаявся, але… не хотіли ж 
давати. Виділили, виділили дві тони цинкового заліза – а його забрали 
десь. А я… а тут каждий понеділок була нарада така. Приїжжали ці, 
шо робили. Бо в Шевченковому і будинки робили, і в Моринцях роби-
ли тоже ж таке, колгоспу помагали. І в нас тут дещо робилося.

– Моринцям більше грошей виділялося?
– Та в Моринцях школу харашо одремонтували. … А потім же ж дали 

гроші на будівництво нової школи. А проект якийсь трьохкорпусний, 
три корпуси в селі школу… та шось вони робили-робили, а тоді розваля-
ли все. Ну, не получилося… Вобщем. Можна сказать, шо при радянській 
владі хоть і то, а Шевченко, Шевченка краще шанували, як ми сійчас.

[…] Шевченкове таки претендує на те, шо Шевченкове – таки є 
Шевченкове. Моряни, у морянів же була секретар ЦК ця… Ольга Іллі-
нічна… як же ж її… Іващенкова, любимая подруга цього… Хрущова. 
То все хотіли зробить у Шевченковім. Шевченкове хотіли зробить та-
ким селом, як тоді були гроші, і шось там приїжджали туди архітекто-
ри туди, дивилися. Але ж Ольга Іллінічна це все діло повернула – та 
зробили у Моринцях.

– А вона сама звідки?
– А вона – моринська! На Моринці все перевели. Там зробили Бу-

динок культури… і в Шевченковому Будинок культури зробили… Воб-
щем, допомогли морянам добре.

[…] У Шевченковому була ветлікарня, у Шевченковому була лікар-
ня, у Шевченковому була школа-інтернат. У Шевченковому був техні-
кум сільськогосподарський, середня і початкова школа. Це мало? Ба-
гато! І багато вчителів було, і, знаєте, і керівники хороші були, добрі, 
добрі керівники були. І вони робили.

– А Будище претендує на ім’я Шевченка?
– Нічого не претендує. Шевченко – це просто як метеор пролетів 

у нас, понімаєте? Ну, назви залишилися: Енгельгардове приміщення, 
парк… І практично, і Шевченкове, і Моринці до нас їздять у парк… ну, 
харашо. Ми нічого не претендуємо, ми тільки кажемо: «Ну шо, давай-
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те робіть: робіть і в Моринцях, робіть і в Шевченковому, і в Будищах 
зробіть хоть шо…»

Сучасне село
– Я… я сам не віруючий – ми так виросли. Ми про ту релігію не 

знали нічого, я й сійчас про її не знаю, я осьо.. в мене сусід, та він ста-
ростою в церкві – в Будищах така церква є в хаті, а він там… ну, така 
квартирка невеличка, купили її, та там жінка та оддала під церкву, бо в 
хаті тій, де церква, уже не можна – тече вода і все таке… то сусід цей 
та старостою в цій церкві. Та він майстер, та він ремонт робить, хотять 
ремонт робить. Та батюшка шевченківський до нас приїжжає, і видно: 
толковий такий чоловік, красивий, гарний дядько такий, ну, молодий 
ше… Але, ну, я чогось на нього дивлюся – мені приємно дивиться – 
хороша людина. Вони вирішили зробити тут хату… церкву. Та я не 
знаю, чи іменини були, чи шось таке… Та він попросив його в гості, 
цього батюшку. А він з жінкою приїхав, і дочка. То я… то я йому казав: 
«Я, – кажу, – перший раз у житті з батюшкою сиджу за столом. А то 
я взагалі не знав і не бачив нічого…» ну, я релігію не сприймаю як… 
двояко. Перш за все, я релігію сприймаю так, як вона поганого нічого 
не робе – вона виховує людей, все рівно виховує. То хай би лучче церк-
ва була, хай би молодь пішла в церкву, ніж вона іде в ті чайні…

– […] Кажуть, школу в Будищах можуть закрити…
– Справа в тому, шо дали автобус, і більша половина дітей їздить у 

Шевченкове.
– Давно так?
– Та вже років чотири.
– Що означає відсутність школи в селі?
– Нема школи – це нема села. Село хвактично вимирає.
– А скільки мешкає зараз в селі?
– Якщо триста є, то й добре.
– […] А які кутки у вас?
– Ну, Півнівський куток, Козлівський куток. Люди такі жили там. 

А так дражнилися з них. А Півнівський – бо там Півень жив. Там після 
війни, після революції, та одділили. Планували і там… там десь хат 
з п’ятдесят а, може, й немає – Новоселиця. […] Новоселиця – ми на-
зивали. Там будували хати. … там хат п’ятдесят побудували … Бо там 
Лейба жив, корчма.
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Спогади про голод
– А голод був тут у 1933-му?
– Голод такий… було таке, шо приїжджає підвода така… там ви-

возили, ну, яма викопана така, накидали туди в яму. Приїхав – а вона, 
баба Гапка така, осталася жива. Токо приїхав – а вона куняє вже геть. 
А він: шо ти будеш? Давай на віз – та повезли. А вона: «Підождіть же! 
Я хоч умру, та тоді відвезете!» – «Та шо, я буду ше за тобою їхати?» – 
«Ну шо ти, – їздовий каже, – з ума зійшов – живу людину везти?» – 
«Ми, – каже, – пока її довезем до кладовища, вона вмре…» Бо воно ж 
там таки так було. Але ж як та баба – не взяли її, а вона помалу-помалу, 
та й вижила. То вона до цього діда Каганця, їздового, вечерю носила, 
батьком хрещеним… шо я жива осталася. А то був би ідіот, забрав – і 
в яму кинув живу. Отаке ше було. Було і людоїдство, людей їли. Мати 
дітей поїла. Їх забрали. Було, було таке. Горе таке…

– А в 47-му?
– А в сорок сьомому – мерли люди, але не так. Шось трошки таки, 

хоч якусь похльобку, та таки там давали… А так наче масово не мерли. 
[…]

Столярування
– А столяруванню ви навчилися від батька, чи як?
– Воно, видно, шо трошки є… Ну, діло в тому, шо до 36-го… 40-го 

року [1936-го… 1940-го. – Л. Б.] батько робив у майстерні столяром. 
Батько був дуже хороший столяр. Він учився в австрійця (тут був ав-
стрієць плєнний). І австрієць мав дванадцять спеціальностей. Він учив-
ся в інтернаті якомусь чи шо… ну, діло в тому, шо батько… він недале-
ко од нас жив, то два роки вчився. Перший рік то була якраз самочинна 
порізка (це в революцію), та різали дуби, та робили діжки, бочки, таке. 
То вони робили це, а тоді вже на другий рік він столярну роботу: двері, 
вікна, таке. І взагалі, батько був, ну, такий невеличкий ростом, ну, завзя-
тий дядечко. І він робив. І його роботи ше в мене позоставались (отам 
інструмент), то видно ж таки, шо столяр. Ну, то двері… двері – то то 
батькові, це ше з батькової хати, тоже вони із поганого матеріалу, але 
гарно зроблені, да. А це вже все: тут одинадцять дверей – то це вже я сам 
зробив (та й тринадцять, та й в підвалі і все таке). От. То така справа. То 
як воно… значить, я його бачив с дєтства. Я казав (тут Іван Антонович 
був тоже столяр), то каже: «Він виріс у стружках». Він, – каже, – виріс, 
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справді. Я дивився за батьком. А я любітєль був дуже отаке спостері-
гать. Було це.. наймали портних. То в нас був портний, тут недалеко 
жив (Лагода Іван Кирилович), то він з машинкою було прийде, а він по-
лотно таке, шо накупляли (ну, там костюмчики, шось таке), то я коло тої 
машинки сидів день і ніч. Як він шиє, то я дивився. … І я за батьковою 
роботою спостерігав. Але я був ше малий. Малий (шо тих п’ять років?!) 
Я ж кінчив п’ять класів у сорок першому році, а батька в сороковому 
році на Донбас завербували. Тут так воно, знаєте… село слабе ж… тут 
хата була дядькова, то він зробив хату, впєрєді тут була. Я тоді вже все 
розкидав, нове побудував… то на нього почали так, почали… А голо-
ва новий з Моренець. Він не в курсі діла був. А батько уже як поїхав, 
а треба було шось робить, щекотліве таке шось робить. А дід тут був, 
Павло Гордійович, він (батько його поваром був в Енгельгардта), то він 
столяр був. Хароший столяр, руські тут були столяра, учився у столяра, 
тут у Енгельгарда. Батько – поваром, а він учився. То він каже: «Нашо 
ж Ви Сашка, такого спеціаліста?..». Та я не знав, – мені підказали, таке. 
Ну, вобщим, таке діло. А потім я вже ж сокиру з рук не випускав, я вже 
шось робив: таке, то те, то друге. А інструмент тут остався, інструмент 
остався: єсть і рубаночок, і пилочка, і шось таке…

– А яку першу річ ви зробили?
– Ну, таку першу річ я зробив мисника. Мисник. Як у мене був по-

ганий, то я зробив. Він сійчас там лежить (уже я його викинув). А тоді 
і двері, і все це, таке інше. А то табуретки робив. Потом уже двері.

***

Записала Л. Боса 3 липня 2013 р. в с. Будище
від Олени Артемівни Мазур, 1941 р. н.

Рідний край
– Для мене Шевченко – це, де я живу. Це мій рідний край, моя земля. 

[…] А так, звичайно, з Шевченком зв’язано все. Як ми ходили у цю 
школу – це ж будинок пана Енгельгардта, то ми ж цього не розуміли. 
А коли вже почали підростать, … то зрозуміли, то до дуба обов’язково 
йдемо... У дуплі цього дуба (коли ж це було!..) Шевченко ховав свої ма-
люнки, вірші. То ми це знали… Дуже поважають. По-перше, кажуть: 
«Спасибі Тарасу – побудували нам трасу».
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Дід у тридцять третьому році, як пішов – він сам із Югославії. Пі-
шов в Югославію до своїх родичів за допомогою – та так і не вернувся. 
А дід по материній лінії був у церкві дяком – він дуже гарно співав. 
А баба по батьковій лінії, як сільські люди, а ми шо? Ми підростали, як 
могли, хапалися за життя… то я і в Узбекистані була. Я об’їздила весь 
Радянський Союз, чесно кажучи. Ну, я на роботі брала… тоді ж турис-
тичні путівки були. А вони ж дешеві були – за вісімнадцять гривень 
могла об’їхати пів-Радянського Союзу. […] Чого мене тяне сюда, де б я 
не була? Бо тут закопано мій пуп... І в прямому, і в переносному. Тут 
тільки одна була повитуха, і всі до неї бігли і … Баба Густя. … і до неї 
всі бігали. І вона всім приймала роди (і в мене теж ). Закопували пупа. 
Вона мені сказала: «Отут ямку викопай і тут». А я прийшла, висипала, 
загорнула. «А в яку ти ямку висипала?» А кажу: «В перву.» – «А, то 
буде жить». А як уже в другу, то не буде. Вона була як лікар, діток 
приймала.

Спогад про 1947 рік
– […] Ми жили і в Звенигородці, я пам’ятаю. Батько прийшов з ві-

йни, у нього не було частини ноги, і йому дали квартиру в Звенигород-
ці. І ми жили в Звенигородці, я дуже запам’ятала, як я… меншенька 
сестра (була 47 року), шо мама мене посилала за манною кашею по-
лучать стакан манної каші. І це вона спеціально. Бо я оце як іду, дер-
жу цей стаканчик, і пальчиком, пальчиком – я ж пробую. І приходжу: 
«Мамо, мамо!» І вона ж знає, шо вона мені не може дать… я дуже 
просила їсти… Мама вела якось з базару і якась жінка викинула луш-
пайки. І мама: «Біжи – бігом забери!» Я бігом побігла, збираю ті. А та 
жіночка стоїть та каже: «Ану зайди, жінко, до нас». І вона нам насипа-
ла пшоняного супу із зажареним... […]

Домогосподарство
– Перше веретено в руки бабуся давала, і тьотя коло неї, і вчила… 

ці всі були у хаті в них (прядки, ткацький верстат). Прядка стояла і 
ці всі…

Значить, коли коноплі чи льон достигали, коноплю вибирали, як 
тільки пожовтіє, не зразу. А льон вибирали зразу в в’язачі – і несли до 
до води. І там мочили. Прикопували.. ну, такими… шоб завжди у воді 
було. А тоді це все гарно вимокало, тоді забирали додому, висушували, 
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а потім сухе, гарне, били на бетельні. Били на цих бительнях, а потім 
м’яли ногами. От. А потім пряли, вже нитки з них пряли, із льону дуже 
тонкі одержували нитки, а з коноплі – такі грубіші. В мене є і на сьо-
годнішній день єсть і рядно, і… скатерть така, самотканна, даже мішок 
єсть... […] Я дуже любила в’язать… Я кожної неділі ходила в церкву з 
бабою, з бабусею. Вона сама з Тарасівки…

– А бабуся щось розповідала?
– …в основному були даже не казки, а з свого життя… […] Як їх 

розкуркулювали… і їх хотіли забрать, а вони взяли та вночі зарізали 
того бичка, шоб було шо їсти. Бо в бабусі було сімнадцять дітей. Вижи-
ло, правда, не всі виживали… був єстєствєнний отбор. Так їх судили, 
маму даже не пустили до школи. Вона должна… повинна була йти в 
школу – а її не взяли в школу, бо твої батьки наказані.

Я дуже любила до одного діда ходить. В них дітей не було, а була 
пасіка. І це як заберуть нас… в них була дуже проста їжа: борщ, 
каша з молоком і меду він наллє в блюдечко, а мені ще ліщини по-
ложе. Мене любили, бо я завжди тихесенька була. І така послушна 
була. […]

– А яке господарство тримали батьки?
– В господарстві зажди була корова. Завжди. Без корови – наче, счи-

талося, це не подвір’я. А свині, корови, гуси, качки – це обов’язково. 
Кури. Пізніше начались гуси. Спочатку качки були.

– Які були звичаї, пов’язані з першим вигоном корови на пашу?
– Ну, завжди проводжала нас сусідка. Я і сусідську корову пасла. То 

вони шось шепталися з мамою, от. І мені давали палицю, і казали, шо 
ти обов’язково принеси її додому. І не вздумай її ніде не побить, ні... 
Перша палиця.

– А на другий день не брали цю паличку?
– Ні, це тільки на перший день. А так, як всі завжди.
[…] Тоді ж за кожне дерево гроші платили – податок платили. То в 

нас саду не було, а в сусідів було. А потім батько посадив сад. І це ж 
з яру треба принести воду – і полить. А одного вечора я не поливала 
(я ж запам’ятала). А не полила чого? Приїхали – якраз були навчання 
військові, і біля цього пана Енгельгарда показували фільм, та ше й без-
платно, та ше й кольоровий. Як зараз пам’ятаю: «Лис Микита». Зви-
чайно, шо кинула тут і побігла. А на другий день батько встав, вийшов: 
«Чого не полита? Чого не полита?» – і мене дубцем […]
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Бабуся Гапка
– Я знаю, в нас тут була бабуся – вона сама жила (ну, наскільки я 

пам’ятаю). А в неї на покуті висів портрет Тараса Шевченка. От. І був у 
неї «Кобзар»: старий-старий «Кобзар». … Чогось така… вона була си-
рота, і її чоловік був сиротою, їх пан одружив, і в селі дуже гарно співа-
ли, і вони у себе у яру посадили калину. І там викопали криницю, і там 
завжди співали. У них народилися чотири сини. І началась війна. Ні – 
началась колективізація, і було ж таке за радянську владу, і були проти 
радянської влади, тільки ж вони були підпільні. І раптом один син їхній 
старший утопився. Потім виявилося, шо його просто утопили, другого 
повісили... І от тридцять третій рік – і помирає чоловік. А вона лежить 
же дома (ну, жінки трошки ж виносливіші, іще жива), а приїжджає по-
возка – забирають його. А вона до цих дітей: «Ідіть, діти, в люди – то 
ви виживете. А дома ви не виживете». І ці дітки просто пішли, пішли 
десь просить. А вона лежить дома, ше ж жива. А цей же каже: «Грузіть 
її – я другий раз за нею їздить не буду. (Одного сина втопив, другого – 
повісив), а за нею їздить багато не буду». Кидають її живу на цей віз, і 
візе уже… хоронить. А вони по дорозі так рукою махають, шо вона ще 
жива. А люди побачили і стянули її. А вона ж прожила дуже довго.

І оцей «Кобзарь» вона завжди до нас приносила – у нас велика сім’я, 
читать вміли. І ми цей «Кобзар» перечитували по сто разів, а особливо, 
«Катерину». Читаємо – та плачемо, читаємо – та плачемо. Цей «Коб-
зар» ми читали, ну… скільки я пам’ятаю себе. Ше з п’яти років я вже 
знала, шо ми читаємо «Кобзаря». Ми його напам’ять знали всього: 
«Коліївщину» оце, «Гайдамаки»… «Світає. Край неба палає…» Це ж 
про нас. Шевченко для нас був святий.

Вечорниці
– Вечорниці. Дівчата могли брать з особою прядиво. Не прядиво – а 

мнять оці коноплі. Мняли ці коноплі ногами – і так гуляли. Калиту ха-
пали на Андрія… Так цікаво було. Збиралися хлопці, дівчата. Дівчата 
пекли калиту. Хлопці приходили, калиту вішали там до сволока… Ну – 
калита: бублик великий такий. І це ж під’їжжає на рогачі (на кочерзі) 
це так цікаво було… А цей же стоїть, рядом і кусає цю калиту, шоб не 
засміявся. Як тільки засміється – мажуть сажею… Гадали. Робили ба-
лабушки, приводили собаку. І собака хапав ту балабушку – і черевика 
кидали чи сапога кидали через хату. А хати ж високі були, із соломи – 
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та попробуй ту через хату перекинуть. Та вже якось перекидали. А вже 
як підросла – то вже цього не ставало…

Весілля
– А на весіллі у суботу гуляли у молодого. А в неділю вже весілля 

у молодої. Тут і викупи, і не можна проїхать – викуп. За стіл не мож-
на сісти – викуп. Вобщем, одні викупи. А потім я знаю, шо даже в 
мене старша дружка… мати старшої дружки должна була дружкі ви-
ставить – це обов’язково. Вона вже готовила шось дома. І приносила 
сюди, бо старша дружка повинна дружчини виставить. Знаю, шо… як 
виходила заміж, то вареників наварила. Ну, в нас же вареники – це от…

[…] Перш чим зайти до хати, до воріт даже не пускали. Хлопці стави-
ли стола, обов’язково викуп. Це за нєвєсту викуп. Потім уже, коли він по-
падав на подвір’я, на порозі стояли другі вже на вулиці стояли хлопці, які 
її хотіли взять цю дівчину. На порозі стояли якісь родичі з старших. Коло 
молодої обов’язково сидів хлопчик або братік, або плємяннік. Ну, хтось, 
шо він не давав сісти молодому, пока той не дасть викуп. Обов’язково.

– Щось казали при цьому?
– Ну да. Там співали. Ці, шо дають викуп за молоду. Обов’язково як 

ідуть, житом сиплять там…
– А гільце несли?
– Обов’язково, обов’язково. У нас, наприклад, ялиночку. Десь імен-

но ялиночку. Уквітчували це у п’ятницю ввечері – і вже вона стояла го-
това. А як ішли до молодого, то обов’язково з хлібом ішли впереді і оце 
гільце так називаєме, дівчата уквітчували. А от я в його селі (це Ржи-
щівський район) – так там вишня, обикновенна вишня, така невеличка 
уквітчується. А потом із цим гільцем, так сказать, боярин должен ви-
танцювати і туди, і назад. А боярин должен – це його обов’язок. Він 
должен витанцювать із цим гільцем. І шоб гільце не вкрали. А потім. 
А наверху гільця прив’язували квітку з калини… овес і калина. А по-
тім зрізали цю квітку – і пришивали молодому до картуза чи до шапки. 
І сідали на кожух, до речі…

– А що молодій не можна робити?
– Нєвєсті крутиться не можна. Зв’язані ложки, бакали, лєнтой 

зв’язані чи там… тоді ше бокалів не було. А ложки обов’язково 
зв’язані. Коровай ділить мали, коли мали вже вставать із-за стола, за-
бирать нєвєсту додому. Та вже грузиться придане.
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– Що в придане дають?
– Тоді старалися, як могли. …шоб були сорочки нашиті. Придане, 

до речі, тоже викуплялося, до приданого обов’язково давалася скриня. 
На скрині сиділа яка-небудь з швашок, тоже требувала викуп. І там уже 
грузилося на віз…

– Перевеслом підперезався,
До караваю прив’язався».
– Застороги були при робленні короваю?
– То вже закривалися двері – і ніхто не виходив, поки коровай не 

посадиться в піч. 
– А це вже в свекрухи, це як привозили, то свекрухи, то свекруха 

знімала… тоді ж не було фати – а вся голова була заквітчана квітками. 
До голови чіпляли зразу такий вінок, потім менший , а потім посеред-
ині. І він робився із парафіну, ну, тоді цвітна бумага, дуже красіво ро-
били. Ну, спеціально люди, які цим занімались, так вони цим робили. 
[…] У понеділок везуть снідать, уже рідні нєвєсти везуть… і там цілий 
поїзд їде. Їх там тоже перестрічають – і… вобщем. У вівторок – циган-
щина. В середу – пупи. Кури ріжуть – і їмо ці пупи. А в четвер уже по-
хмеляються. А в суботу чи в неділю (ну, там уже домовляються) їдуть 
на борщ. Уже нєвєста зварила борщ – і їдуть на борщ. Ну, то вже дуже 
рідко. А то до четверга гуляють всі. […] Яка б сім’я не була, а як шия 
поверне – так голова і повернеться.

Господарські прикмети
– Просить мене одна людина. Каже: «В тебе квочка єсть?» – 

«Єсть». – «Ти не принесеш мені?» Кажу: «Чо’? принесу». Прийшла, 
взяла її (вона ж сидить) взяла – та й понесла. Отако. Вона: «Ну шо ти 
мені її принесла? Принеси ввечері, та закутай! Шоб вона не бачила.» 
Ну, я ж як послушна. Прийшла додому, прийшов вечір – я закутала – 
та й однесла. А мені якраз треба було їхати на Київ. Поїхала я на 
другий день. Коли дзвоне чоловік та каже: «Кому ти давала квочку?» 
Я кажу: «Та треба було – та дала.» – «Та мені осьо принесли назад». 
Я кажу: «Як назад? Та я ж тільки дала вчора.» – «Ну, принесли на-
зад.» – «Ну, я, – кажу, – посади її. Я приїду – та розберусь». Але 
після того в мене квочки нема. Шо ж же проізошло. А потім як дру-
гим розказала… ну, помогала людям, на кухні помогала готовить. 
Та й кажу: «Оце немає квочки, і не знаю, шо мені робить…» оце 
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таке й таке. «Шо ж ти, – каже, – наробила? У неї будуть квочки – у 
тебе не будуть. У тебе не будуть». То я вже так обережно з усім, так 
обережно!

– А з городиною пов’язані якісь прикмети?
– От. Ви на грядці. Ніколи з городу не можна давати.
– А коли грім?
– Це було, це завжди. Свячена верба завжди була, і коли дуже ве-

ликий грім, а особливо – град, то ми викидували на вулицю рогача і 
кочергу навхрест. І вєточку цієї верби свяченої навхрест.

***

Записала Л. Боса 3 липня 2013 р. 
в с. Будище

від Віктора Андрійовича Павлика, 1958 р. н.

Тут мій пуп заритий
– (Шевченко) рідний батько наш. Він мені, як батько рідний.
[…] Я був ше пацаном. А там дуб. У дупло залазив сам лічно, аж 

донизу залазив. Як побачите – то ой…! Блискавка його трошки про-
громила, блискавка – та трошки спалила там дуба. А там здоровий, там 
два дуба їх. Тарас Шевченко їх посадив, ці дуби, і… Він був козачком 
у пана Енгельгардта. І він посадив ті дуби. Оце Тараса Шевченка два 
дуба. Там вони зараз і стоять.

– Знають про дуб?
– Екскурсій скільки тут приїжджають. […] Тут вісім у нас класів 

кінчається, а в Шевченкове я ходив там… дев’ятий і десятий класи. 
Потом мене забрав воєнкомат… учився на теле графіста…

Я жив… приїхав з Росії. Cам я будизький. Там я після армії в сімде-
сят шостому році як остався у Росії, так і там і остався. А батько в мене 
помер, мати померла – та я і приїхав, хата оно стоїть... А тут багато 
роботи. Треба городи копать.

– А в Росію не хочете повернутися?
– Ні. Тут моя батьківщина. Тут мій пуп заритий.
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***

Записала Л. Боса 3 липня 2013 р. 
в с. Будище

від Надії, 1968 р. н.
– Приказка така у нас в селі ходить: «Спасібо дєду Тарасу за шифер 

і трасу».

***

Записала Л. Боса 4 липня 2013 р.
в с. Шевченкове Звенигородського р-ну

від Василя Стефановича Денисенка 1940 р. н.

Із Канева у Шевченкове
– Я шісдесятий – шістдесят четвертий рік навчався у Канівському 

училищі культури… Але шо… Шо після закінчення нас… ше при на-
вчанні попередили, шо 1964 рік – це рік від дня народження Тараса 
Григоровича Шевченка. А тому вам пропонуємо села: Шевченкове, 
Будище, Мори(е)нці із наданням квартири. От. Ну, а потрібно ж від-
працювати три роки. Ну, я погодився. Приїхав, подивився. Знаєте, коли 
на цю землю став, воно мені якось таке пробігло… не то морозець, не 
то… шо це ж свята земля, розумієте. Якось мене той… це в шістдесят 
четвертому році. Це я там, де він похований був, а прислали там, де 
він жив, дитинство все те…[…] І плюс до цього, в шістдесят третьому 
році я знімався в кінофільмі «Сон». Нас запросили туди. Я грав, з Ми-
колайчуком поряд були. Є в мене фотографії, ну, саму кращу я віддав у 
музей. Бо приніс – думаю, буде як якась чи експозиція, чи шось таке… 
Я підписав, хто є … І це вже протягом сорок дев’ять років я тут…

– А як ви до фільму потрапили?
– Ну, видно з адміністрації чи кіностудії Довженка, от. Прийшли, 

перевіряли нас, перевіряли, давали маленькі ролі. Я ж чи можу той… 
підготовляли кілька. А тоді написали до директора училища прохання, 
шоб давали, на скільки там… на кілька днів. […] В Каневі. Так ми і в 
Будище їздили… Приїхали, макети стоять, хати. Вози несли по Дніпру, 
на оцей віз зброї отакої […]
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Брат сказав: «Я коли, – каже, – приїду, тут у село Шевченкове, хожу 
й, – каже, – не віриться, шо по цих же… стежках, шо я зараз хожу, ходив 
Тарас, – каже. – Ну, – каже, – наче звідси Україна починається, зі мною 
шось, як кажуть, робиться – отако я щасливий, що я на цій землі». І він 
каже: «Я покинув би районний центр і тут оселився». І я ж, дивіться, 
ніде, мав можливість де жить, а в селі вже сорок дев’ять років.

Про народження Шевченка
– Батько мій (покійний), вже скоро йому сто десять років (він 

дев’ятсот четвертого), уже сто десятий рік пішов в березні-місяці. Він 
ше розказував теж, шо каже: «Їхали з Кирилівки, проїхали хутір Шам-
пань, і між Шампанню і Моринцями пологи почались. І в першу по-
павшу хату в Моринці приїхали. Ця бабця-повитуха все це обробила, 
все це… Каже: “Ну, я попробую…” А вона ворожила. Розтопила піч, 
там затопила дровця, і дивиться, як чи рівно дим стелиться. Та каже: 
“О, з цієї дитини буде велика людина”. А ця ж Катерина Якимівна 
каже: “Ой божечко! Ви ж нікому не скажіть, бо ше вб’ють”. Вона каже: 
“Я нікому не скажу, та й ти ж не моринська…”».

Батько мені розказував. Шістдесят п’ять років назад. То він мені 
хлопчиком, – знаєте, як ми Шевченка… якось раніше воно було і на… 
якийсь портретик там, рушничок, квіточки ставили. А я у вісімдесят 
дев’ятому і в дев’яностому… ні – в дев’яностому і дев’яносто першо-
му на Івано-Франківщину їздили (на батьківщину Катерини Якимів-
ни). Їздили тако делегацією, тако свої. Та ті по магазинах, всьо… А я – 
нє-є. А я старих людей шукав. Десь попитатися, як. Це ж становлення 
було незалежної держави…

У К(е)ирилівці. Тут похований і батько, і мати його. Ви розумієте, 
оце коли центр той, де коледж (технікум будем казать) чи зараз він 
коледж, та територія: майстерні, і перша вуличка, оці хати… – ото все 
було кладовище. Все було кладовище. І батько Тараса Шевченка був 
похований оце саме… оце в самому вуглі, де триповерховий гуртожи-
ток. А отак стоїть п’ятиповерховий. В самому центрі […]
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***

Записала Л. Боса 4 липня 2013 р.
 в с. Шевченкове Звенигородського р-ну

від Вікторії Вікторівни Проценко, 2000 р. н.

«Тут всі діти хочуть малювати як Тарас Шевченко»
– Я взяла участь і перемогла у Всеукраїнському конкурсі учнівської 

творчості «Обіймаймося ж, брати мої». Я викладала із шкаралуп яєць 
роботу… Ця техніка називається «краклє» – одна з видів декоратив-
но-прикладного мистецтва. Вона називається «Оксаночка». А чому 
«Оксаночка»? Тому що Тарас Григорович Шевченко якось закохався в 
Оксану, і я хотіла її особливу намалювать… Моя наставниця Галичен-
ко Тетяна Василівна, вона предложила мені це зробити […]

Тут збирають нові й нові всі пам’ятки про нього. Він тут із двох 
років почав жить із своїми батьками. Тут його перше кохання було – це 
Оксана Коваленко. Знаю, що він ходив босими ніжками по цій землі, 
шо він іще познакомився з чумаками, які його привезли сюди, що він із 
дитинства ходив шукати дивиться ці… стовпи, які небо держать. І його 
підвезли ж сюди до хати цієї, до батьків. А в Будищах він там у пана 
Енгельгардта був, що він ховався у дуба, писав свої твори, вірші. Що 
там дуби його ще й досі є… Про Моринці знаю, шо він там народився, 
у кріпаків…. І ще є суперечки, де важливіша територія. Дуже люблю 
малювати. Тут всі діти хочуть малювати, як Тарас Шевченко. Кажуть: 
«Жити на його Батьківщині і не вміти малювати!?»

***

Записала Л. Боса 5 липня 2013 р.
в с. Моринці Звенигородського р-ну
від Віктора Терещенка 1961 р. н.

Шевченко і село Моринці
– Я живу на такому місці, шо я не можу буть од цього десь в сто-

ронкі. Хоча я ж кажу, шо я сам механік, мені лучче біля трактора…
У нас, на Україні, знищено село і селян, немає селян, немає в нас 

села, в нас зараз вмісто села – населений пункт. От нам так установку 
дали…

http://www.mau-nau.org.ua



233

Мори(е)нці знаходяться на самій вищій точкі… точці Черкаської 
області, де проходить вододіл. Це дуже унікальна, ну, унікальна така 
територія, і звідси починається річка Гнилий Тікич. Тоді води, з тої 
сторони води впадають в річку Рось. На цю сторону, можна сказать, 
сторону Шевченкового, пішла річка Вільшанка – може, ви зна… Оце 
тоже розділяється. В нас нема в селі річок, немає. От в всіх селах – 
кругом, де є які села, є якісь річки, в нас – немає. В нас тільки ставки. 
Але ті ставки находяться на такому рівні високому, шо, наприклад, По-
чапинці (село) – воно набагато нижче, люди живуть, і на якому рівні в 
нас находиться ставок. Це тоже унікальне значення. Іменно оця енер-
гія, енергія оцего вододілу чи оцьої нашої землі могла б родить тако-
го геніального поета, українця – першого націоналіста. Я як з людь-
ми – кажу: «Це перший націоналіст». Бо буває, що нас звинувачують в 
націоналізмі. Колись на нас казали «націоналісти», як ми з армянами 
вою… «Ми не з армянами, – кажу, – воюємо. Ми воюємо за село». 
А націоналіст – то чо’ ж націоналіст? Да, Шевченко був самий перший, 
самий більший націоналіст. Чого ж я його должен цураться? Я його не 
должен цураться. І от він… чось, чось так Богом було, наче Богом це 
роздано, шо сім’я Шевченка приїхала іменно на три роки сюди – у це 
село Моринці, і тут Шевченко народився. Остальні діти всі родилися у 
Шевченковому, вони не… ну, не… пішли так високо, як пішов їх брат. 
Чо’сь це воно заложено десь там…[…]

– У Вас вдома є портрет Шевченка?
– В мене це обов’язково: кстаті, і Шевченка, і Висоцького. Я дуже 

поважаю Висоцького. От я, наприклад, поважаю Висоцького: для мене 
Висоцький, як Шевченко для України, так Висоцький – для Росії, я 
щитаю. Я був на його могилі, я в Москві служив, я був даже на по-
хороні – бачив, як його ховали… Я його поважаю. […] Значить, я Вам 
скажу: немає ніякої суперечки… ніякої суперечки між селами немає. 
Значить, суперечка в тому, шо Шевченко – це українець, який не лю-
бив декого, не любив – ви самі знаєте, шо декого він не любив. Так він 
і писав. А зараз Ви знаєте, шо при владі в основном, мало українців 
[…]. Оця влада – вона сштовхує ці два села, шоб зробить Шевченка… 
ну, спаплюжить його… шоб принизить його значення.

Я із цими людьми, із Шевченкового (бо я в Вільшані робив інжене-
ром по охороні праці), я з цими людьми там жив нормально – ніяких там 
суперечок не було. Це суперечки нагнітаються зверху. Тому шо неви-
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гідно, коли у селі люди об’єднані, вони можуть шось добиться, от вони 
кидають у село, отако колотять людей, шоб люди розбори робили, шоб 
не займались селом, а між собою. Так само і цього, шоб не відстоювали 
загальне питання Шевченка два села, а щоб між собою ворогували. От.

Людина повинна бути вільною
– [… ] Україна і Шевченко – це одне ціле. Зато я щитаю, шо Шев-

ченко і влада – вони поняття несумісні. Якшо Ви… Ви ж знаєте Шев-
ченка – значить, він не признавав влади ніякої. У прикладі царя він не 
признавав влади. І влада все врем’я буде робить те, шо… ну да. Вони 
будуть, наче, як Ющенко зробив – він, як це називається… для себе 
зробив кандидатську програму…

Тут цього року таке було, шо заборонили читати вірш Шевченка з 
«Розритої могили» – такий вірш, сказали, шо він дуже революційний. 
Його не можна читать. І даже людям не дали провести святкування….
Шо тут… тут все ясно. Хто розуміється на його віршах, то… можна в 
каждому вірші єсть … містичні його відчуття, чи містичні… містичні 
вирази, які, наприклад, люди і по цей час каждий можеть трактувать 
по-своєму. Але все направлене на те, шо людина повинна буть вільною. 
А сама… сама ця… хвороба оця зарита в самих нас, потому шо ми сами 
себе робим, пристосовуємся до оцього, такого… ну, як можна сказать, 
антиукраїнського життя. Самі себе пристосовуєм. А оце пристосування – 
це… я чув, якийсь політик виступав, він сказав: «Пристосованість – це 
самий тяжкий комплекс рабства, який є в світі». Пристосованість. І от ми 
самі себе зробили рабами, і такими бездушними, без… національними. 
І от треба в собі оце перебороть. І от як ми зрозуміємо, ми зможемо шось, 
шось трошки… Хоч ми дехто – ви самі ж бачите, шо дехто вже начинає 
це питання розуміть, і… От наші ці дії такі, можна сказать: примітивні, 
можна сказать. Але ж вони таки дають поштовх і… […] Нічого. Даже хоч 
оцю землю зрівняють із цим, однак енергія, яка тут породила… вона ж 
нікуди не дінеться. Нікуди. Землю ж… нічого не зміниш. […]

Старе Море(и)нське
– Отут ставок такий є, море(и)ний. Значить, легенда є, чому Мо-

ринці почали називати. Ставок такий… От із того ставка річечка така 
маленька текла, текла-текла оце по цьому яру, туда дальше, і це вона 
витікала оце аж у Гнилий Тікич.

http://www.mau-nau.org.ua



235

Да. Перші ж поселенці ж всігда селилися унизу, коло води, шоб було 
заховано, значить, і… Да. І шоб не так було… шоб яри не так видно 
було… будівель від ворогів: від татарів там ховались… І оце ж цей 
яр – він так і називається – я із… скільки… можна сказать, із молоком 
матері воно до мене прийшло – Старе Море(и)нське. Яр оцей-го, оце ці 
горіхи, шо це їх оддали в оренду, оцей старий яр… Оце люди живуть – 
оці люди вже були за межами населеного пункту, шоб оддать.

…Оце ж ці старі Моринці…, шо усіх, хто зараз живе в Моринцях, 
у цьому яру родився. Оце воно називається Старі Моринці або Старе 
Море(и)нське, як у нас там кажуть так… Так. Я тоді ще, ще будучи 
школяром, я ще зразу не розумів: чого це Старе Море(и)нське – там ліс 
росте, там ставок є, і людей почти немає. Чого воно … А тоді, рань-
ше воно, значить, історія доказує, шо… а це вже сто процентів дока-
зує, шо – да, тут було село. І всі ті, шо… шо всі пішли із оцього, із 
оцього яру, який тоді взяли так… ну, так, я не знаю, – це оддали його 
армянам. Ви представляєте, люди, які отуто живуть, які городи туди! 
Оце виходять – стоїть табличка, одна – написано: «Не прахади! Часна 
собственность», а другий… друга табличка: «Осторожно, сабаки!» (бо 
вони, армяни так писали). І армяни ходили в нас з отакими ножами, 
із дубінками – ну, без зброї, такої вогнепальної, ходили, охраняли ці 
горіхи. Хоч вони їх не собірали – їм треба було документ, шо вони тут 
мають… мають цього… І це вони зараз так і осталися. Оце все, воно за 
межами населеного пункту.

***

Записала Л. Боса 5 липня 2013 р.
в с. Моринці Звенигородського р-ну

від Надії Олексіївни Терещенко, 1963 р. н.

Про сучасне весілля у Моринцях
– Із дружкою, помню, рушником підв’язувалися. Вишиті рушники 

брали, що мати вишивала. Я тільки пам’ятаю, що люди ставали, фото-
графірували. Нє, дуже мало тоді так ходило. Откриточку тоді слали і 
всьо, а ми ще так рішили позвати людей. Так, так як це було раніше. 
Весілля в мене було, в нього було. В суботу дівич-вечір у молодого 
гуляєм весілля, а у неділю у молодої вже гуляли.
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– А щось із приданого готували?
– Подушка обов’язково щоб була. Одіяло обов’язково щоб було. Ви-

шивать так трошки вишивала. Моя мати дуже любить крючком в’язать, 
свекруха дуже багато вишивала. Сватання у нас було таке, як вам ска-
зать, скромне. Чоловік прийшов, пам’ятаю, із батьком, з матір’ю і 
ще хтось був, як сват привів… брат його двоюрідний. Щось не дуже 
помню. Так посиділи, побалакали. Вітя ж сказав, що вони прийдуть 
свататься…

Я пам’ятаю, на свадьбі шишечку носили на руці всю дорогу. Спе-
ціальна маленька шишечка печеться, і треба з тою шишечкою ходити. 
У платочку на руці прив’язували.. Так сказала мати.

– Чому вона біля нареченої має бути?
– Це давній звичай. […] І пам’ятаю, що на весіллі старі баби казали, 

що не можна, щоб між молодою і молодим ніхто не пробіг. Треба весь 
час держаться вкупі.

– Дощ не йшов у вас на весіллі?
Ні, не йшов. Кажуть, якщо йде дощ, то це путь стелиться. Це ніби 

погано…більшість не дуже добре ставиться. Я була на заробітках, і 
там дуже багато людей із Закарпаття і тоже так говорять. Вони гово-
рили, що ви, Центральна Україна, якісь безбожні. […] Знімають фату, 
і це сама перша прикмета. Якщо знімає фату молодий, і нас обично 
свекруха запина. Ні в якому разі не можна перепинать платок. Кажуть, 
що не можна, бо дуже погана прикмета. Це точно розійдуться. І у нас 
точно було весілля, гуляли, шалаш величезний був, а тут музика на 
всю. 180 осіб у нас гуляло.

Коли у молодої вже зняли фату, син наче зняв, зав’язав, а вона: 
«ти мене так погано зав’язав, я така негарна, дивись, на мене ж 
люди дивляться». Бере, знімає з голови і перев’язує, перепинається. 
Через два роки вони розійшлись. Кажу, це, мабуть, таки правда. Але 
пам’ятаю, як вона сідала. Ото ж беруть, ставлять стілець, стелять 
кожух, і молоду садять ж, розвінчують наче. Знімають їй квіточки, 
все їй хороше кажуть, щоб запнути платок. І оце тільки постелили. 
І вона оце тільки зняли ту фату, вона встає і зразу хлопчик сідає. Це 
вона вагітна була і сина народила. І зразу люди кажуть: «о, хлоп-
чика народить». Такі дві прикмети єсть. […] Після вінчання у нас 
зразу прив’язують.

– А водили за рушник?
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– Водили, вводили. Ми наче не дуже таких обичаїв дотримуємося. 
Було, прив’язали, я пам’ятаю, що нам сказали, значить треба йти.

З качалкою стояли, не пускали, у молодого викуп требували на каж-
дому повороті. І гільце було. Приходив із гільцем чоловік. Ялинка була 
із стрічками з канфєтами. Поки свадьба була, на столі стояло. А на 
вершку, пам’ятаю, калина. Квітка калини. А при закінченні весілля 
зламується калина. Обов’язково, я не знаю, чому горілка стояла. Не 
графин, а четвертина. І ше й пробка, качан. І це ж там була шишка, і 
туди прив’язали цю калину із гільця. А я ще помню на вінці на цьому 
бабка, та шо хліб пекла, мала буть така бабка, яка добре живе, не роз-
ведена. Вона коровай нам пекла на весілля. Вдома пекли ж короваї, бо-
рони пекли, кужелі пекли. Ще моя мати знає це все. […] Музикантам 
підошву з коровая давали. Коровай зрізають, кусочки, нижній корж. 
А я ще пам’ятаю, дівчата в магазині робили, сусідка моя, і каже, якщо 
довго товар лежить, не продається, оце ж обов’язково треба піти десь 
на весілля, дадуть коровая кусочок, і оце ж треба тим короваєм поси-
пати, зразу все продамо. І кажуть, ми вже так багато товару продали. 
Воно там по три годи лежить у магазині, не продається, і то ходять, а 
що, продамо чи нє. Хтось іде на цю свадьбу, ти ж коровая кусочок при-
неси. […] Два-три дні, і вже немає того. […]

– У вас це останні вже такі весілля були?
– У вісімдесятих були, у дев’яностих були. А сина ми вже женили 

дома. Тоже додержувалися тих обичаїв. Це в дев’яностих. Та нє, вісім 
років назад. […]

– Молода має танцювати чи ні?
– У нас нє, не танцює. В Івано-Франківську я бачила, що молода 

танцює з усіма, а у нас нє. Хоча зараз теж у нас вводиться. Це вже нові 
звичаї. […]

Про Шевченка на чужині
– Я як була на заробітках, то від Шевченка в мене аж крила 

виростають. Я гордилася, що я з цього села. Мені чоловік дав такий 
листок, що Шевченко оддрукований і віршичок його, і я там залишила, 
на стіні причепила, на квартирі, де жила. Вони зацікавилися, тільки 
десь щось почують, там і чехи, і українці, то саме перше шукають, 
звідки я. А між іншим, у Чехії відкрили пам’ятник Тарасу Шевченку і 
якби знають.
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***

Записала Л. Боса 5 липня 2013 р.
в с. Моринці Звенигородського р-ну

від Любові Миколаївни Лебеденко, 1969 р. н.

Розписана хата
– Хто навчив хату розписувати?
– В мене тато художник був.…Я не вчилася, він тоже не вчився, він 

самоучка – ну, він тоже хороший художнік.
– Коли хату почали розмальовувати?
– Ну, вже може, годів чотири-п’ять.
…Шевченко? Ну, він як батько щитається, він наший учитель… 

Ше с дєтства знаю. Як я ж тут родилася.
– Любите поезію Шевченка?
– Канєшно, я і рисую. Даже його рисувала, в мене там дома єсть. 

Я ше була маленькою, ще у мами зложені ті рисунки, шо я малювала. 
Я даже малювала Тараса Шевченка. А от була така думка: «Він малю-
вав – і мені хочеться…» Да. Ше с дєтства. То я так і начала. Просто. От, 
напрімєр, літєратура. Я сидю [на уроці. – Л. Б.] по літєратурі. Вчитель-
ка… я, правда, так, не дуже харашо вчилася. Вчителька розказує ото про 
Шевченка – а мені вже думається вже зовсім друге. От якби я малювала 
так, як Шевченко. І я сидю, беру листочка – й малюю. Вона собі роз-
казує – вона ше й мені зауваження ставе. А я на уроках сидю – і малюю.

***

Записала Л. Боса 6 липня 2013 р.
в с. Моринці Звенигородського р-ну

від Надії Лаврентіївни Журбенко, 1932 р. н.
– А де діди народилися?
– Тут. І прадіди тут.

Про голод
– Був голод, і мене… мати варила їсти в тракторній бригаді, а я в 

бабушки була, і пішла в мак (тоді сіяли багато маку). Я пішла в той мак, 
та там нанюхалась – та там і спать лягала. А баба прийшла та каже: 
«Нема Наді». А там переказали матері на поле, шо нема Наді. Та мати 

http://www.mau-nau.org.ua



239

прибігає – вже скрізь обходили. А там у яру жили Гризуни, і вони… 
Ну, казали. Шо їли людей. Це вже з’їли її. Там вже бабушка йде через 
город і натрапила на мене, шо я в тому макові сплю.

Після тридцятих вже стало легше, потом війна началась. Змалечку 
пам’ятаю. Бо я найстарша була в сім’ї – то я дітей гляділа. А мати хо-
дила на роботу.

– Скільки Ви класів закінчували?
– Сім. Тоді ж називалася неповна середня школа.
– А коли сюди почали приїжджати люди з інших місць?
– Уже почалося із шістдесят четвертого року. […] Я жила на тій 

горі, на другій це ж я заміж вийшла?

Про весілля у 1950-х роках
– А як коровай, то вони ж співають пісні:

Ніхто не вгадає,
хто в нас коло гаю:
чи з Києва києвляночки,
чи з города городяночки,
чи з села селяниці –
хорошії молодиці.
Наша піч регоче –
Короваю хоче.
А припічок сподівається ,
Короваю посміхається.

Да, дверей не одкривали, поки в печі горить там, то шоб там не 
ходили. […]

[Весільне деревце. – Л. Б.] із ялинки. Все уквітчували. І конфетки 
чіпляли. І стружки тоді ж, шо квітки робили разні. А наверху пучок ка-
лини клали. Як молодий їде по молоду, то він везе гильце. Ну, забирає 
молоду. А вони остаються там дома в молодої. Да, поїзд. Ну, приїхали 
ж, стоять – а їх не пускають. А там викуп требують. Ворітне. Дадуть 
викуп та грошей – тоді вже пустять.

Да, з молодим світилка йде і це… свашки. І співають: «Ой світи-
лочко, чорнобривочко, не стій за плечима, не світи очима. А засвіти 
свічечками перед нами, дружечками». Ну, вона і каже: «Не стою я за 
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плечима, не світю очима – засвітила свічечки перед вами, дружечки». 
Зайшли. «На добридень тому дому, старому й малому», – це до моло-
дого приходять ввечері, дякують. Та кажуть «князь» молодому. Потім 
зайшли… Зайшли, посідали. І п’ють. «Ой спасибі, тату, – горілки ба-
гато. Ой спасибі, ненько, – угощали гарненько». Та і все. Потім вихо-
дять… Відкрили ворота, і люди заходять… Уже як косу розплітають, 
то тоді кажуть: «Узяв та на мій посаг, всі дівчата туто сидять в косах. 
А на мою роса впала, бо я її розчесала». Косу розплітають і розчісу-
ють. Як він привезе молоду до себе додому, то вже ввечері розчісують 
косу і запинають. Да. Запинають платком – тим, шо як сватався, та 
дала. Тим платком запинають. Та кажуть: «Ой що ж ви зробили: з хлі-
ба – паляницю, з дівки – молодицю». А вони кажуть: «А ми ходили по 
току, по току, постелили осоку, осоку. Посипали сочевицею та зробили 
молодицею».

Дружок уже немає. Дружки побули в молодої – і розійшлися.
– А придане коли везли?
– Як молоду везуть. Мене везли на конях (тоді ж ні автобусу. Нині 

машинами). А на конях, ще й дощ ішов.
– А це добра чи погана прикмета?
– Погана.
– А другий день як починався?
– А приходили. Там молода вмиває всіх, хто приходе на свадьбу. 

Вмиває, втирає рушником. А дальші шо – сідають за стіл та п’ють го-
рілку. А тоді йдуть уже… поснідають та ідуть дякувать. Од молодого 
уже знов до молодої йдуть люди і дякувать уже йдуть. А то вже на дру-
гий, на третій день, циганщина називається. Кури збіраються.

– А як наступні дні називаються?
– «А п’ятниця – шишкобгайниця, а субота – коровайниця, а неділя – 

розмай-коса, понеділок – загуби-коса. А в вівторок – перекинь-бочка, 
а в середу розсхідочка. А ми будем до четверга – поки не розжене ко-
черга. А в п’ятницю оддихнемо, а в суботу борщу їсти прийдемо». От 
і цілий тиждень. І кілок забивали, і останнього, як невістку приводили, 
і за першим забивали кілка, шоби не втікла невістка. І за останнього. 
У дворі. До кілка прив’язують молодого й молоду. Кладуть сіно – і 
кажуть: «Їжте!»

– Це в який день?
– Ну, понеділок, як уже подякують […]
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Про Шевченка
– [Хата в Шевченковому. – Л. Б.] Ну, то вже хата та, шо він ізсюда 

переїхав. Йому було три роки, як вони переїхали в Кирилівку… Шев-
ченкове претендує. А ми знаєм, шо він тут родився – та і все. Тарас 
Шевченко об’єднує всю Україну. А тут була жіночка, яка для села бага-
то зробила. Ольга Іващенко. Ну, скажем, зробила вона чимало для села. 
Тому шо був побудований торговий центр. Були відновлені, от ска-
жем… не відновлені, а як… відбудовані там: Будинок культури (ось так 
воно було красиво оформлено, але ж Шевченкове ж ніхто не обіжав).

***

Записала Л. Боса 6 липня 2013 р.
в с. Моринці Звенигородського р-ну

від Ніни Олексіївни Дудник, 1940 р. н.

Про бабу Жарчиху
– Було. А таке ж за старе время було. У нас тут баба була Жарчиха.
Да, в Мори(е)нцях. Нє, недалека сусіда – їй уже років около із ві-

сімнадцяти немає. А може, років двадцять її вже немає живої. То вона, 
було, розказує, шо їй. Було розказує… вона така була баба дуже гра-
мотна. Дуже гарно співала, дуже все знала. І вона, було, розказує. 
Я була до неї вхожа завжди. Розказує про свого діда, про Шевченка 
вона любить розказувать, бо Шевченко родився з її дідом в одну ніч. 
А вона ж недалеко ж там і жила. Де Шевченко, вони ж на одному кутку 
ж… щитайте.

[Розказувала. – Л. Б.] Ну, шо дід родився її разом із Шевченком в 
одну ніч. Одна баба приймала пологи, і один батюшка їх і хрестив. 
А так дитина як народиться, то на другий день і хрестять уже ж, так 
один батюшка їх і хрестив. Того назвав Тарасом (Тараса Шевченка), а 
як її діда було звати – от я вже і забула. І ім’я давав батюшка. То це вона 
було цим гордиться, шо це мій дід родився разом із Тарасом Шевчен-
ком. Було ж, і «Катери…» читала, а «Кобзар» – напам’ять знала. Вона 
так знала «Кобзар». Шо співала гарно, а як декламує, було, – то ж… 
то «Сон», то «Причинну», то «Катерину». Як «Катерину» декламує, то 
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можна плакать. Вона була вучасник художньої самодіяльності в моло-
дості ж, раньше ж у клубах сільські митці всі ж… Хто мав здібність, 
той… і всі йшли в клуб – це ж було художні самодільності разні: то 
танцювальний, то співочий, то хореографія, то читання – оце ж усе 
сільські мі(и)тці…

Сільське життя
– Трудились люди, чарку любили – ну, трудилися. Трудилися, ха-

зяйство держали. Люди працювали. Ледачих… треба було трудиться.. 
Вже великі ферми були, комплекси були такі построєні, шо…

Шо ж Почапинський завод – два кілометри нам до остановки їхати, 
нехай три од… од села. Близько було. Буряки возити. Буряки брали ба-
гато, буряки сіяли дуже багато. Урожай був гарний. І триста п’ятдесят, 
і чотириста було центнерів. Двісті п’ятдесят – ну, це самий нищій був 
урожай. Цукру ми получали по багато. Я, було, получу, ну, мішків чо-
тирнадцять цукру – він мені не нужен. Оставлю собі мішків декілька – 
а то здаю. І то була якась копійка. Гроші гарні заробляли тоді на бу-
ряках. На тому самому кончилось, почали приватизовувавать, почали 
орендарі вже брать землю вже в колгоспах. Ферми розвалили, майно 
наше розпаювали – нам майна опойки попали, майно розібрали. І все: 
на цьому кончилось. За майно нам вернули: тому – двісті гривнів, тому 
триста, тому – сто. Оце на цьому. А де майно ділося наше – хто його 
зна. Була в нас і пасіка, були в нас і хверми. Були і вівці. Де вони його 
подівали, де вони його шо діли: корови, бички, свині… всьо. Сійчас 
воно де орендує вже воно його, уже його… Оце воно так у нас в селі 
рбиться, і кругом воно таке ж саме.

– А «Кобзар» у кожній хаті є?
– В мене був «Кобзарь» – дочка забрала. В дочки «Кобзарь»… Є, є, 

але «Кобзарі» не в всіх.
– А портрети Шевченка тримають у хаті, рушники біля Шевченка?
– У мене, к прімєру, немає: ні портретів, ні Шевченка, нічого. В до-

чки. Ну, в мене портрет вишитий – вона забрала з собою у квартиру, 
собі забрала Шевченка. А так… Моя сестра вишиває. Сама вона, було, 
ікони вишиває, і портрети. Я кажу їй, було: «Ти, – кажу, – не должна 
вишивать ікон!» – «Чого?» ось… «Бо треба, шоб тобі дав хтось якесь 
посвящення до ікони, шоб ікони вишивать». Вона каже: «Я тоді висвя-
тю. Я вишию та висвятю». Лаю її – а вона вишиває.
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– То Ви вважаєте, шо вишивати ікони звичайним людям не можна?
– А нє. Треба, шоб така людина його вишивала, шоб… вона, Ну, 

шоб десь її хтось чи висвятив до цього, чи шо…
– А Ви вишивали?
– Колись вишивала. Тепер кончилась уже, давним-давно.
– А лишились рушники?
– Нема. Нема. Були рушники – то я то туди дала, то туди. То колись 

було в церкву зносимо та даємо. В церкві вішаємо рушники. Ше дома 
там. То я їх пороздавала, ше вишивала дівчиною як була, то в церкву 
пооддавала. В церкву. В церкву треба було то рушники… Рушники як 
голосування. А я всігда була в комісії виборчій. То, було, як голосуван-
ня, то це ж зносимо і скатерки з дому, і рушники, і картини. Було ви-
борчу дільницю уберем у квіти, у рушники, і в скатерки – позастеляєм 
столи. Шо б усе ж було гарно. Ше й музика грає, й танцюють, гуляють. 
Таке було. Як вибори – так це було свято. […]

Історія з горішником
– [Вірмени. – Л. Б.] Ну, вони ж в оренду у нас взяли горішник, го-

рішник. Але ж держава не повинна була його віддавати, оцей горішник 
в оренду. Бо його Ольга Іващенко, наша ж землячка моринська... Вона 
цікава. Вона у Києві робила. Бо я з нею зустрілася. … А з нею була 
зустрілася в Каневі. Як будували Канівську ГЕС, і приїхала вона на за-
ложення первого кубометру того… роствор ж наче, того… бетону. Це 
будували десь або в п’ятдесят другому році, або в п’ятдесят первому – 
це почали будувати Канівську ГЕС. То мався приїхати Хрущов, і Хру-
щов був. Але ж приїхала Ольга Іващенко (дуже в тісних відношеннях 
була з Хрущовим). У нас даже для Хрущова у Моринцях сушили сливу 
(угорку), і нагнічували бочки, і везли на Москву. Бо дуже ж добре, це 
слива мічена угорка, вона дуже добра. І це робили для Хрущова, і мав-
ся Хрущов приїхати сюди ж…

…Ну, так вона собі вчилася, поїхала в Київ. Вона була комсомолка, 
поїхала в Київ, і так якось вона добилась до того, шо вона… попала в ЦК.

І оцей горішник, я ж говорю. Це ж Оля Іващенко такий зробила по-
дарок. Шо оце посадить оці горіхи – це все її ініціатива була. І вона… 
позавозили кизил тут. Кизил і горіхи. Завозили десь, чи з Узбекистану, 
чи з Казахстану, чи откудась із тих країв, завозили кизил і садили ки-
зил. Ну, це ж вона подарок такий морянам зробила, своїм землякам. 
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А горішник – це ж хороше діло. Ну, та тоді ж за нього стали бороть-
ся – ото ж армянам оддали. Та район його армянам в аренду, та так со-
баками охраняли: ні люди нічого там не назбирали. Школярів послали 
разів стільки, а батьки наробили крику: а шо ж діти ходитимуть в чис-
тій одежі якимся армянам збирать горіхи. Дитина йде в школу – батьки 
посилають дитину йти в школу вдіту, взуту, чистеньку. А ходить по 
смітниках, по бур’янах, по… по шпичаках по разних. Та діти пішли, та 
так вони походили з тими собаками одну осінь, та нічого не впарили. 
Але шось за нього і досі, шо воно, мол, державне. А воно не державне. 
Воно не за селом, воно в селі. Воно немає права держава до нього, бо 
воно сільське. Воно… і часть Ольги Іващенко, вона це подарок своїм 
землякам робила, шо посадила горішник. То чимало ж горіхів їх по-
садила, правда.

– А люди в селі активні?
– Нє, не годяться. Так, декілька осіб є таких, шо турбуються трохи 

за село. А так…

Як будувалися хати для заповідника
– Ми їх самі мазали ці хатки. Їх строїли, і ми зимою, в березні-міся-

ці, гріли воду і мазали глиною, місили глину. Мазали стіни. Чоловіки 
мазали в димарях, шоб… так як раньш(ч)е ж було. Чоловіки – в дима-
рях, а ми стіни мазали, піч топили, картоплю пекли в пічі. Піч топили. 
Мазали стіни, мазали лежанку, піч, дрів наложували, так, як колись 
було. Це в якому році? Це ж так, дві хаті ці ми збудували, будували це 
зімою, в березні-місяці, місили глину. І білили, й морозів не боялися, й 
побілили до весни усередині. Аж літом уже… це ж надумали строїть… 
уже кузню зробили. Ну кузні ми не мазали, кузня робилась так. А це 
дві хати діда того ж Копія і хата, де Тарас народився. То це… бо ж бо-
ролися довго за це, шо ті кажуть, шо в Шевченковому родився, а як він 
родився в Мори(е)нцях. Жив то в Шевченковому. Бо там батьки жили. 
Але ж родився в Моринцях, і дитячі роки маленьким ж він трошки 
був і в Моринцях. А там уже перебрався туди з батьками в Шевченко-
ве – то жив там. Але ж тут, тут його пуп захований, тут родився Тарас 
Шевченко.

– Села сперечалися між собою, де народився Шевченко?
– Трохи… так бували. Але мирно. Мирно. Мирно. Кожен хоче, щоб 

там вшановували… Там могили батьків, там хата дяка ж під стіклом 
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є. Тут це є ше в центрі села старобитна. Біля почти. Там є старобитна 
хата така, шо ше колись жили люди, ше воно считалось, шо ше там, 
ма’ть, куркулі жили. То є та хатка, піддержують її. Бо хата не такого з 
роду, як ця ж… Ну, подобіє те саме, шо…

Народний календар
– А як тут Великдень святкують?
– Ну, як… готувалися. І мазали, і стірали, і білили… ну, піст же, піст 

же був, до самого Великодня постили. Хто постив, хто не видержував – 
та не постив. Хворі люди не постили, малі діти не постили. У вербну 
суботу святили вербу. Це ж вербний тиждень, субота – верба. У чистий 
четвер нада скупаться в вербі. Купалися. Вербу ж проварили ж, шоб його 
голову помить, і помиться, і все… Вот, нада ж цим облиться цим же, вер-
бичкою. В чистий четвер передівалися, купалися. Це таке було раньше. 
Та й тепер уже. А в чистий четвер купаємося, а в суботу знов переодягає-
мося, бо треба на ніч іти на всюношьну паску святить. Бо в нас і в чотири 
години святять, і в п’ять, і в три… в двох місцях святять. Батюшка даже 
в трьох. То цілу ніч святять. Бо на троє сіл, наче: на Гнилець, Моринці 
і в нас ше один участок, церква є така, з хати зробили церквочку, туди 
в кінці села в честь святого Миколая – то там тоже святять паску. А то 
було коло школи, я, було, ше хожу, а в нас там батюшка є… У Тарасівці 
є другий, в нашому селі живе, а батюшкою він в селі Тарасівці (сусіднє 
село). Ну, то, було, подзвонила до його, кажу: «Ви нам посвятите паску 
коло школи, коло цього… каплички?» тут же капличка є. «Да.» – «На 
скіки годин?» кажу: «На скіки Ви будете там?» обдзвонюйте людей та 
мені близько, шо ж мені до школи ось пройти?.. Посвятили тут на місці, 
не треба до церкви, туди мені далеко йти, до лікарні. Та тут посвятять, 
приїде батюшка. Свою пєвчу з Тарасівки привезе. Посвятить. Гарно спі-
вають пєвчі: ці на українській мові, тарасівці і цей батюшка – на укра-
їнській. А вже батюшка наший – на руській пєвчі, на руській співає це 
наший, шо в селі. То тут дві разниці. Але ж гарно. По-українськи гарно, 
й по-російськи гарно. Аби тихо-мирно, й добре було…

Додому йдем. Додому. Снідаєм. Обязатєльно, шоб сало було на сто-
лі (чи хочуть, чи не хочуть його…) сало, яйця, крашанки ж… краша-
ночки ж самі перед пасочкою, кусочок сала. Потом уже пасочку, то то 
вже шо є… шо готовили наперед, бо в п’ятницю не готовим нічого – в 
п’ятницю уже страсний день. В п’ятницю розпинали Ісуса ж Хре(и)
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ста. А вже в суботу приготовляєм уже усе, шоб було готовим на неді-
лю, шоб уже… Бо, було, мама моя каже. … було ж раньше топимо в 
плитах, в печі, ше ж дома як… то вона каже: «Не нада, шоб в неділю 
до обід дим ніде не пішов». Не надо топить у печі, шоб дим нікуди не 
пішов, шоб усе було готове звечора. Прийшов, посвятили, сіли-поїли. 
І отдихать. А тоді вже після обід, хто як хоче, собі вже затопляє піч, бо 
було ж раньше в печах топлять, там піч, о… в плиті: чи шось нагріть, 
чи шось… ну, було готовимо все звечора – і хвата на три дня. Їжі хва-
тає, бо все готовимо – та й обходимося тако.

– А в понеділок що робили?
– А в понеділок – то вже другий день Великодня, тоже свято.
– А як Трійцю святкують?
– Клечення. Осику... саме більше клечання чіпляють на воротях 

отам, коло скотини, коло хати… коло хати треба, шоб був. В углі хати 
дверей стояв. Було, кажуть баби: «Шоб осиковий ду(п)бчик стояв!» Він 
одгонить нечисту силу... Нє, ставиться у куточку надворі за дверима. 
Ставиться осиковий прутик. Осиковий… а так клечання скрізь були на 
воротях, і попід хатами – раньше ж були солом’яні криші, тай попід 
стріхами понапихують було ше раньше, давно (в піїсятих ото). То це ж 
таке було, шо той… А в хаті застеляєм, було, осокором, татарське зілля 
рвемо. Бо в нас в селі – та там багато було дуже татарського зілля – аір. 
Це татарське зілля, десь татари його завезли. То вони ним спасалися. 
То то татарським зіллям, було, понариваємо корзини татарського зілля. 
Лопухи. Лопухи. Великі листки лопухів розстелем попід столами. Це, 
було, баби кажуть, шо треба було попід стіл лопухи – і нашось його ви-
користовували. А для чого – я його не знаю. Долівки, було, помажемо, 
бо глиняні долівки були. Помажемо долівки. Оце таке то було раньше 
ж то…

На Спаса то це… Маковея. Маковея ж то уперед. Маковея – то це 
там святять мак, квіти святять на Маковея, зілля і мак. Оце таке все. 
І хто хоче, водичку святить, і все. А на Спаса – то вже святиться фрукта. 
Це ж до Спаса, було, раньше старі люди то не їдять же ж: ні яблук, ні 
груш, нічого, ждуть же Спаса. А це ж на Спаса вже посвятилось, тоді 
вже після Спаса можна їсти все. То це, було, старі люди так відмічають. 
А тепер їдять і зелень цю, зелене. Та й цей год немає ні яблук, ні груш…

Вже механізація, все. То там випроводжання механізаторів на жни-
ва. То трошки свято там, та угощєніє якесь. Це випровадили. А потім 
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обжинки, як кончать усе. Колгосп. Ну, тоді обжинки. Механізаторів, 
хто працював при обробці, хто шо… – таких ззивають та справляють 
обжинки.

– Сніп останній залишають?
– Да, да, да. Ну, як же?.. Тоді, було, це ж в’яжуть ото ж квітку таку, 

дідухи раньше називали чи як воно... таке це в’яжуть. В’яжуть… бе-
руться колосочки в пучечок – в’яжеться, в’яжеться, в’яжеться… Тако 
узєлок, узєлок осюда. Уже готовий один. Другий і третій по пучечку 
колосочки, колосочки… а потім встеляється. Ох, як квіткою робиться, 
встеляється, в’яжеться. І готовий уже… дідух. А в нас всігда, було, в 
агронома стоїть в кабінеті.

Осінній в нас це перший Івана Богослова. Це в нас Храмовий день. 
Дев’ятого жовтня.

– Як Храм тут проводять?
– Ну, як?.. раньше, було, як Храм, то люду – одне село до другого 

йде, одні люди рідня до рідні. А тепер цього немає. Тепер як Храм, 
то, може, хтось до когось на храм явиться, а можеть ні до кого не 
явиться. А то ж, було, цілий день музика, танці, співи, гульня – це ж 
Храм. Ото там осіб з двадцять на Храму. То люди ж готуються, було. 
І я, було, готуюсь – до мене, було, приїжджають багато на Храм. Було 
ж і на роботу та йти, і саме копка буряків на полі – нам же ж треба 
на полі буть. І цілу ніч готовишся – а той уже день один останешся – 
тоді вже одробляєш. На когось береш… Треба ж готовиться. І разно-
го всього понаготовлять же, бо гості приїдуть! Бо треба ж і собі буде 
їхати. Бо будуть сердиться, як не поїдеш в гості. Оце таке. То сестра, 
то брат, то їхні там друзі… Поназ’їжджаються, було, тих машин – і 
угощай же їх! Бо… То кури жариш, то все ж готовиться, шоб люди 
ж… То пироги треба.

В нас на Івана Богослова – це дев’ятого жовтня. То до мене, 
бува, їдуть і на Храм, і на іменини. Бо я сьомого родилась жовтня, а 
дев’ятого – Івана Богослова. Вони ж не будуть два рази до мене йти, 
їхать! Або їдуть сьомого до мене всі – готовсь на сьоме. Або їдуть на 
дев’яте – це до мене на іменини їдуть… А наступні свята – це вже ве-
сінні: Варвари, Сави і Миколая.

А тоді Андре… Вперед – Андрея і Катерини. Катерини в самий пе-
ред, тоді – Андрея. Ну, Катерини як Катерини. А Андрея – було, ми 
всігда молодьож гуляєм, як Андрея. Ото збираємось, зносимось в одну 
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хату. Готуємо там кушання усе. Печем ті балабушки. Заводим соба-
ку, розложуєм балабушки – і чию балабушку… Ну, ігрища… Я його 
таке не вірила. Оце гуляємо, було (дівчата, хлопці), ну, це шо за що, а 
п’яниць тоді не було.

– А калиту як готували?
– А пекли теж, так само.
– Називалась калита?
– Калита. Пекли…Да, да. Коцюбинський. Да. Той маже, той кусає, 

той на кочерзі їде. Ну, вобщем, ігри були такі харошіі. Тепер за них за-
були. Тепер цього немає. 

– Миколая святкують?
– Святкують люди. Миколай дуже грішний, він дуже мстітєль-

ний… В нас один хлопець прийшов з армії: гарний хлопець, здоро-
вий, гарний – і він поїхав на Донбас на заробітки після армії (це в 
п’ятдесятих роках). Поїхав – пішов на шахту робить. На шахту ро-
бить, гарно заробляв гроші, дали там йому квартиру, він забрав туди 
дівчину з нашого села. Поженились і зустрічають циганку на база-
рі. А вона: «Давай я тобі погадаю…» та простягає руку. А та каже: 
«Тобі за місяць смерть». А як же там кожен день… це шахта. Там 
кожен день випадки такі, шо… шо ж, рощитується він отсюда – всьо. 
Приїжджає в село, купляє гарну хату (в нього були гроші) – і пішов 
попід хатами копать криниці. І на оцього ж Миколая осіннього, ну, 
тоді ж снігу не було – це він уже зіму, тоді раньше і морози бували, 
і все… Пішов копать криницю до одного чоловіка – і його засипало 
на чотирнадцятому метрі на Миколая. На цього осіннього. І його Ми-
колай і звуть, було. І його засипало. Перед порогом пісок. Суниться. 
П’яниці там коло нього тягнуть ту землю. …

– Водохрещу як святкували?
– Було раньше, вирубують хреста на ставку, окрашують його…
– А в Моринцях таке робили?
– Робили раніше. А тепер – біля церкви. Святять там воду, а на 

ставок уже не йдуть. Стріляють на ставку. Стріляють. Не знаю, чого 
вони. Чи шось прогонять, чи шо… бува, стріляють. І бува, як кутю 
їдять. Вже як голодна кутя, вже як друга кутя, перед Водохрещям, 
це ж тоді. Да, це ж як голодна кутя, то вже поїли кутю – і прогонять, 
стріляють виходять. Такого нема. Старі люди (я добре запомнила) 
нема, чим стрілять, ружа в хаті нема. То то йдуть – і по причілку 
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б’ють чим-небудь по вуглі хати. Увечері, як поїли кутю, то йдуть. Чи 
макогоном яким десь стукають по вуглі хати – це прогонять кутю. 
А у кого ружжо є – то то стріляють обізатєльно, тоді раньше. А тепер, 
ма’ть, і не прогонять…

– Як Колодія святкували?
– А як? Вареники варили в сметані… гуляли ж. Це ж піст починав-

ся… чи той: піст кінчався після Масляної. Да ж, піст.
– А колодку тягали?
– Було, було таке. Це там або хлопець, або дівчина – то це ж хотять 

сусіди погулять, занесуть колодку там якусь цюрочку, шось привя-
жуть. А там подарка несуть. Та вже там почеплять цьому для годиться 
колодку. А там… А хазяйни вже знають, шо прийдуть гості, та вже 
наготовились. Пригощають гостей. Та оце вам така колодка. Де дівчи-
на, де хлопець – то це було всігда йдуть. «Ми прийдем на Колодія.» – 
«Прийдіть.» Раз сказано, треба готовиться, бо прийдуть гості. Та оце 
таке. Було таке. […] було оце Масляна. А там уже прощена неділя. 
А там уже піст до самого Великодня. Мені Великдень – гарне свято. 
Мені гарно, і Тройця свято гарне.

***

Записала Л. Боса 5 липня 2013 р. в с. Моринці
від Міли Тимофіївни Бондаренко, 1941 р. н.

Про скульптури на садибі Шевченка
– …Ви знаєте, як забрали у нас Шевченка, і поставили матір, так 

боляче було на серці, що вам не передати. От мати ця Шевченкова не 
відповідає дійсності. Мати була з Бойківних, а ті Бойківни були гарні 
молодиці, цупкенькі, товстенькі… І зараз рід не перевівся. […] Вона 
повинна буть у чорній спідниці. Це закон, це свято було, в неділю кож-
на жінка була вдягнена у білу кофту та чорну спідницю і білий про-
стенький платочок. У кого батистовий, у кого простенький. І підв’язані 
ці жінки завжди ходили. Ще мені 73 роки, то я знаю всих тих своїх лю-
дей і бабів же знаю, якими вони були. Було по 70, по 80, по 90 років, а 
оця жінка ніяк не вписується у матір Шевченка. А тоді ж завезли цього 
Шевченка до клубу. Поставили його біля Будинку культури, і подив-
люся, що немає, і боляче на душі. А коли поставили його, наче рідна 
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людина якась. Забрали ж до Будинку культури і поставили під клубом 
десь. […] А це вже перевезли, поставили біля школи, коло дверей. То 
вже наче аж душа радується, як ідеш, то вже думаєш, що повернувся 
до садиби Шевченко. А Шевченкова мати не для Моринців, не сільська 
жінка. Нема кому її стягти.

***

Записала Л. Боса 6 липня 2013 р. 
в с. Моринці Звенигородського р-ну

від Михайла Теофановича Лавреги, 1954 р. н.
[Зустріч біля моринського музею. – Л. Б.] Говорять так: «Бережись 

Медвинського лісу, Монастирської гори, почапинських людей, комарів 
з тих містків, моринських поворотів».

– […] А Моринці… от мій дід розмовляв… в шістдесятих роках 
ше було десятка три-чотири ровесників його, які розмовляли на осо-
бливій мові. Ну, місцеве населення називало «тарабарщина», що це 
були «тарабарщики». Вона була дещо і схожа з українською мовою, 
ну, так, як дід мені, коли я діда запитував, чого корова – корова? Чого 
коромисло коромисло, чого вудка – вудка. Ото дід казав: «Ото бачиш, 
я хотів тебе вчить своєї мови, значить, то батько сказав, шо тобі вона 
не треба. А бачиш, вона цікава така…» І дід мені починав розповіда-
ти. Ну, наприклад, та сама корова: кор рога – криворога. Кор – кри-
вий, рога – криворога. Кора, коріння, коромисло. Коромисло – криве 
носило […]

– Пишете вірші?
– Пишу. [Розповідає, що цей вірш присвячено колишнім майстрам 

із c. Гнилець. – Л. Б.]

Старі полив’яні миски
У миснику, мов карі очі.
Здається, майстер крізь роки
На сьогодення глянуть хоче.
Ступа нечутно за поріг,
Скрипить дубовими дверима
І хоч уже десятки літ
Лежать, немов межа незрима.
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Та очі світяться теплом,
Напоєні цвітінням світу,
Прислухайтесь, воркує вітер,
Погляньте: з майстрових долонь
Життя напившись чорнобривці
Цвітуть у дідовій світлиці, мов діти.

Ну, це з дитинства такі спогади. Заходжу в хату отакого типу. Я на-
родився в хаті, яку забрали в Пирогів.

***

Записала Л. Боса 5 липня 2013 р.
від Уляни Вікторівни Каламацької (Бондар), 1932 р. н.

та Лідії Федорівни Суржко, 1928 р. н.
1) Каламацька (Бондар) Уляна Вікторівна
2) Суржко Ліда Федорівна

Гнилець – село горшколіпів
1) – Батько був гончаром. Ну, тільки ж раньше із горшків і жили.
– Все село займалося?
– Кажуть «горшколіпи» на нас.
– І зараз оце називають?
– Да. Та назва осталася до сіх пор. Та ніхто вже й не робить.
– А яка ж глина була, де її діставали?
– У мене там город, то тамечка оця ж Оксана Паснючка миски ро-

била з глеї. А глину купляли. А ми ходили, як ще був батько, ходили 
аж в кінець ліса, і там на Пединівському така синювата глина була на 
горкі, і цей глей мішали. І батько горшколіп був. Глей і ту глину батько 
заставляє нас місить, камінчики викидать, і тоді він, бува, сіда за круг 
такий і робе горшки. А ми йому помогаємо. […]

2) – Був батько в мене, оцего. Тоді ж года були трудні… І дід, і 
батьків батько робив горшки. Потом були чотири брати, і мій бать-
ко навчився робити горшки. І ті брати поженилися, і він ходив до 
братів горшки робить. І це ж він глину вимісює. Круг такий, і на 
тім крузі робе горшки, тоді випалюють. Горен такий викопаний, де 
зразу вони потроху (дрова туди ложать) потроху, потроху. А на ко-
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нєць уже під вечір аж страшно, шо аж полум’я, як ці горшки йшли. 
Випалили – і тоді продають. І багато-багато тутого, в селі робили ті 
горшки. О. А потом же ж (в якім, сорок первім почалась война?) – 
а нас четверо дітей було… Батька забрали на фронт. О, а ці брати 
його робили ж оті горшки і продавали. А вже ж було жить погано: 
не було ж ні їсти нічого, ні пить, ні вдіться, ні взуться… нас четверо 
осталось… Він 1913 р. н. І так забрали його на війну. Стала мати... 
Отакіго вже стали наче хлопці невеликі. А вчилися ж тоже в своїх 
батьків робить ті горшки. І, було, ми з матер’ю нанесемо тої гли-
ни, глею. Місимо. І наймає мати, роблять ці горшки, пале. Набіраєм 
тоді в мішки. І несемо в Вільшану (це п’ятнадцять кілометрів). На 
плечах оці горшки продать, шоб шось купить з продуктів їсти. І так 
ми жили-жили, поросли. Батько не повернувся з хронту. Осталась 
мати з нами. […]

Потом же ж, не забувай, з того гончар отако місять і всі камінчики 
повикида, бо де як буде останеться – горщик буде… камінчик буде. 
Страшно довго місять! Страшно довго. Нє, була ж, ма’ть, тут і артіль. 
Та робили черепицю. Кажен, кажен дом робив. Оце Василь у батька 
дома то… горн був. І в каждого горн. Оце де ми хату купили нище, та 
ми вже построїла другу, бо та була стара в голодовку купили, в трид-
цять третьому. То та… то горни були в тих людей, шо купляли. Шо в 
нас вже весь город на черепках. Там були і миски, і оце копаєш, стільки 
тих черепків!.. бо горни були. А вже останній раз дров треба ж багато 
спалить, спалить, поки їх випалить. І мати палила сама. Ну, знала вже, 
як палить – батько до війни…Така піч і треба зразу помалу, помалу… 
гріть, гріть, бо полопають. Треба вміть. Називається гараґулиця. Кида-
ють, як вони випалюються, то кидаються туди маленькі ці дровішки. 
І вже лучче допалюється, як там у печі горить. Бо як не вмітимеш ви-
палить, то всі пропадуть. … Як вона того ж… вона нанімала собі того 
гончаря. Мати робила вже, як батько вмер. Даже й мати робила. Мати 
менш(ч)і горшки, макітрики, і великі вже макітри – мати робила. Бать-
ко навчив – та мати робила горшки. Ну, людський був заробіток. Бо 
треба ж було, голода, голода.

– В якому році перестали активно купувати глиняні вироби?
– Вже після сорок сьомого году. Нє, ше в шістдесятих роках було.
– А кого вважали найкращими гончарями?
– Ну, їх тут пошти все село.

http://www.mau-nau.org.ua



253

***

Записала Л. Боса 5 липня 2013 р. в с. Гнилець
від Василя Дем’яновича Косяченка, 1929 р. н.
та Ганни Костянтинівни Косяченко,1936 р. н.

Родичі Шевченка
[…] – Я знаю, шо його родич (Шевченка) Микола – він художник 

сам. По Шевченкових стопах пішов… Лихошва Микола – це родич тіт-
ки Шевченка. Він, було, прийде і розказує про Шевченка.

Гончарний рід Косяченків
[Дружина. – Л. Б.] – … А батько його – Косяченко Дем’ян Оверко-

вич. Його даже експонати його глиняні даже в Америці ето…. Дід його, 
дід Оверко робив горшки, глечики ці для корів, для молока. Все робив.

[Косяченко В. Д. – Л. Б.] – А тоді і батько почав робить, а потом 
я… інтєрєсуюся батьком, та дивлюся, та і я сів за круг. Та і робив уже 
такі свистики такі, шо то… і ліпить. Коники всякі такі, і свистить, як 
сопілка ото… А так. Робив, і батько випалював, і у Вільшані на база-
рі купувал’и в мене – я радів. І почав уже сідать за круг – і робить, і 
робить миски, горшки маленькі. А потом почав робить тикви – така, 
якшо ви знаєте, така вона… о, для води. І мені легко їх так стало ро-
бить, шо не розширяє і на крузі, як миска – вона ма’ть упасти, а тиква 
угорі звузюю – вона лежить, не розіб’ється. А тут робиться така шийка 
вгорі, шоб палець проліз. І тоді я вже її зробив… брали воду в тикву 
на поле. Тиква ж довго сохранялася, під копною стояла та тиква, і в 
ній довго гончар… той в глиняній посуді довго сохранялася вода. То… 
не то... не текла вода. Ну, вобщем, батько добре робив. І ось з Києва 
приїжджали там... Батькова посуда. Він розмальовував всякими тими 
отими. Ну, і я вже почав малювати, батькові помагать, бо батькові бул’о 
трудно. … Були миски такі з півнем. Я робив. Батько робив, і я вже 
перехватив у нього тоже. Всякі смужки були. Він же круг крутиться, а 
він ото держить таку лінію, отако накрутиться, а він у ріг коров’ячий 
налива туди краски, а тут пір’їнка така, помаленьку туди капає.

– Із чого він виготовляв фарбу?
– Шукав таку краску, десь їздив шукав. Червінка називається. Оце 

ж вона осьо червінка. Багацько олива палив, а потом сушив у печі, в 
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мисках. Мука з олива. Ви знаєте, це метал олово. А він палив і туди на 
жорнах, ох роботи тут ше й роботи. І в печі він сох, а потом молов у 
жорнах, а потом оцего як не можу відтворить скіко я знаю, але ж його 
все тут уже не запишеш. […] Як оце краска робилася. Коли писалося, 
у ріг наливалося коров’ячий. Як ріжуть, було, корови, а вони брали ті 
роги, кому нада. Батько занімався, брав роги, а вони порожні – порож-
нина всередині. Вони наливають туди краски і потом малювали туто. 
А потом у горнах випалювали його. […]

– Що за глина була?
– Ну, вона називалася синя глина. Синя. Як то чорнильна. А вона і в 

Гнильці є, тілько там я із батьком її викопував, то метрів п’ять копал’и 
ми яму. А потом батько залазить туди. А яма копається така, шоб людина 
влізла – і по боках такі крючки під ногами замість лєстніци. І влазить 
туди, дістає вже ту глину. І коли вже він копа – синя, пласт. Потом він 
викопує вже той пласт і я витягую в мішечки. І берем в оті мішечки 
глину із піском на плечі, і оце ліс отамо є недалеко (ви біля їдете) біля 
акацій, а там тако багацько ям. Бо почали вже гончарі копать. Багацько. 
І батько вже накопає – і ми в мішки, й додому несемо. А важко, важко. 
А ми несем. Нема чим везти … Потом уже убік батько копає, підкопує. 
Там у ямці тоже наносить. Ідем копаєм. І так ми принесем додому, і 
тут батько вже його помісить. Знає того… вже добавляє туди глея (так є 
земля: глей),  ізмішує його – і місить. Вимісює, вимісює його. А тоді вже 
готово, сідає за круг. А круг такий, як би сказать… колесо внизу, ви не 
можете помнити, крутять? Не бачили? Ну от. Сідаєш, отако ногами кру-
тиш. А тут отако го та кругленька, і ти на ту кругленьку ногами крутиш, 
як вертольот – це така та желізна така та кругляця, шо воно крутиться. 
І тут уже береш водички – і… І зробили на тій кругляці, вивели горш-
ка чи там шо-небудь. А потом струна отака єсть, де набирається, отака 
струна. Котра вона тоді ізрізає: тако раз – зрізали, і потом помаленьку 
батько приймає її. Хай помаленьку стоїть висушується. І так на доску 
поставить нєсколько штук (заготовка така йшла). [Це були миски…. – 
Л. Б.] Глечик, миски, макітри оці для хліба, де хліб місить (здорові такі 
були, на відер четверо-на п’ятеро). [Дружина принесла глечика. – Л. Б.].

– Як батько навчав?
– Ну, тут немає шо багацько розказувать… він сказав, він показав 

мені – а я сам уже ламав, робив – ламав…[дружина. – Л. Б.] бо й я 
помагала оце. Він, бува, зі мною сушили. Ну, в хатах сушили. Його 
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такі сте… стелажі. Оце він робе то… Василь же розказував, шо синя 
глина (там її в лісі копали), а ідуть далеко – глей далі, глей копали. Глей 
брали ми брали даже на церковному, де ос(ц)ьо медпункт. Оце город 
Романів, ото він на краї.

Сільські оповідки
– Чи давнє село?
– Коли ж бул’и Мори(е)нці, то був і Гнилець. Але це село. Воно ж 

чимале. Немале було. Вобщем, якийсь був пан, і… один чоловік в ньо-
го служив, ну, служив гарно, воєнним був. І він йому подарував степок 
(те я таке чула од людей: від матері чула…) подарував степок ото. Ну, 
полє таке, тепер воно Моринці. Моринці і наше. О. І подарував той 
степок. То дід умер, та мав він молотарку (мені розказувала Марина), 
він був такий, такий скупий, шо люди коло молотарки робили – і не да-
вав їсти. [Дружина. – Л. Б.] Ні, ти розкажи, шо отуто ж десь якийсь пан 
жив, шо від нього ж оце… чо ж той Гнилець. Це ж пішло ж, ма’ть від 
того пана, шо він… шо це він був якийсь то… І там десь протікала така 
річка, шо Гни…Гнилий Тікич. Яром. Отут коноплі мочили, де оцего… 
А отудою ж за горою ж була річка. Ше ж там...

– А що це за криниця була?
– Воду… ну, ходили баби, молилися там, щоб дощ ішов.
– А розкажіть, як це було?
– Коли дощу не було – баби збиралися. Оце ж і січас нагадували 

моряни: «Де ті, – каже, – баби?! Тепер уже вони померли – а другі не 
навчилися».

– Так як це відбувалося?
– Ну, як? На цю тему, Марія знає, бо Марію… Марія отам живе – і 

мені розказувала. Каже: «Та криничка сійчас коло якогось провалля 
(я знаю, де). Але ж вона туди не дійде.» Марія двадцять якого? З двад-
цять тр… двадцять четвертого году.

– То підемо до неї?
– То розкаже вона за криничку, як святились, шо як молились. 

І каже… каже: «Тіки кончаємо – а це дощ!»
– …А дід Оверко якого року народження?
– О, та він старий. [Косяченко В. Д. – Л. Б.] Значить, батько мій 

гуляв, молодий. Очеви…, десь він був на випивці чи шо… Ішов бере-
гом туда, де ми балакали річка. Ішов пізно-пізно додому. Ранок, уже 
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ж ранок, а воно так… удосвіта – можна так сказать. І так сам собі ви-
думав – і «ку-ку-рі-ку!» крикнув. А це йому сіла на голову – і почало 
клювать. Це він розказував.

– Відьма?
– Якась відьма – почало клювати його. І він мені розказував це точ-

но, як у світі ото таке бул’о, то це я заповнив, як він розказував. А як 
уже я став парубкувать, тут тоже, то і у мене було таке діло…

Іду я. В людей почав робить трошки ці груби, люди мене то в село 
Кири(е)лівка, було, звуть. Я йду зарані… Летить така верьовка, летить. 
Я дивлюсь, став – нема нікого. Коло лісу, на повороті, де ви ото повер-
таєте, коли… Дивлюсь, шо ж воно таке… І нема ж нікого, шоб кому 
сказать. А воно таке: метрів два, так. Воно ж то летить – я не можу 
опрєдєлить. Воно метрів два летить верьовка червона-червона. І по-
летіла вона до… у(в) ту хату, де під лісом вона, там жили тоже гончарі. 
Вони повимирали – і воно: раз туди – і влетіло. Оце я бачив на свої очі, 
і нікого в свідків не бул’о.

– А що ж то було?
– Та, мабуть, якийсь перелесник.

Голод 1933-го
Виміняли холодцю. А холодець дехто й варили. Тоді ж була голо-

довка. Може, дитина того... То вони зварили холодцю – і продали. То ж 
було таке – люди ж не знають, а я те шо в мене є, це сказав… Вони ж 
бачать… вони ж бачать… Дєтский пальчик… Не помню, чи я його їв. 
Ну я помню: ручка ця пальчики…[плаче. – Л. Б.] [Дружина. – Л. Б.] Та 
скільки можна… все життя оце згадує, нєрвнічає….

Ну, шукали гнилу картошку на… на городі. І мати млинці пекла – то 
я знаю тоже. Добрі млинці, гнилої картошки таке-то, як холодець. Це 
було. Шо було – то…

– Гончарям було легше?
– Повезли в Вільшану ув сорок сьомому – та ніхто нічого не дає, та 

дають лупу з проса. А ту лупу у жорнах мелем – та зелені добавляєм, 
та млинці печем. Називали ми їх куги. Куги. Не дуже гончарям давали, 
не було в людей, чого.

– Чи всі в колгосп вступили одразу?
– Можу розказати. Не хотіли... Ну, як трохи людина заможна й мала 

якусь свою землю, якусь там пару волів чи там шось таке – то, канєш-
но, не хотіла. Оцю Паращину матір, Левковича оцього…
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Левкович… Володимир Левкович. Та розказували ж це (уже я чула 
по їх словах), та мати водили ото босих зимою, прийдуть – іди до сіль-
ради. А нема в шо взуться. «То йди босий!» та ходили босі. Та ця… 
А треба ж піти. Витягували в колгосп, та прийшли до неї, Савка Ци-
кун – а він же був виконавцем. Ну, його посилають – він іде. Прийшов 
до тої Параски – а вона: «Нема в шо взуться.» – «То йди боса!» І боса 
ж ішла ж, а потом, потом десь бул’а у Вільшані там якась адміністрація 
трохи. Хтось заявило, шо босі ходять та визвали ту Параску. А вона 
ше ж і боіться того Цикуна Савки. Та каже: «Вас він босу водив, гнав 
до сільради?» – «Да такі були поганенькі шкарбанці – та й… була, 
я, – каже, – боса…»

То як почали вже втягувать у комсомол, вже тоді почало. Тоді вірші 
пішли:

Дід і баба ходе в школу,
всім показує пример.
Баба буде комсомол’ка,
дід буде піонер.

***

Записала Л. Боса
в с. Гнилець Звенигородського р-ну Черкаської обл.

від Марії Порфирівни Копаснянської, 1923 р. н.

Чи приїжджав Шевченко у Гнилець?

– Батьки тут народилися?
– Тут(у), тут(у).
– А діди?
– Тут, у селі Гнильці.
Раньше тут була пустеля – не було нічого. А тоді приїхав пан який-то 

і купив оце село за собак. Виміняв землю, виміняв землю оце(ю) за со-
бак обміняв. І Гнильцов була його фамілія – того пана. А тепер вже 
воно Гнилець називається.

– А про Шевченка щось розказували?
– Він же ж ховався, його все орестовували, оце Шевченка, то він же 

той… Отут була його рідна тітка в Гнильці. То він до неї приїжджав.
– Як тітку звали?
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– Уляна (Олена). То він приїжджав до неї. То було оце їде побритий 
геть, побритий. А другий раз їде зарощуй, зарощуй – борода така. Ну, 
він скривався. То він такицька робив, шоб його не найшли.

– Що про нього казали? Цінували люди?
– Ну, да, хвалили той… шо він дуже хороший, цей Шевченко…

Викликання дощу
– У нас голова колгоспу був Білик Василь, то він даже цих бабок 

посилав на празник Вознесеніє. На Вознесеніє всєгда дощ іде. А бу-
ває такий год, шо немає. А він: «чого ті мироносиці сидять, не йдуть 
молиться Богу за гору, щоб дощ ішов?». Бо було посилає цих бабок, 
бігає, іззиває і посила, щоб ішли за гору. Було джерело таке, як відро. 
Джерело і такий жолобок уставляний. Ну, глибокий, метрів три. Бо це 
Тетяна Гаджина, я, потомичка Параска,… та й багато було. …Потом 
ми збиралися і брали з собою їсти, хто шо мали. Брали, і вперед вичис-
тили, а потомечка помолилися Богу «Отче наш» вперед помолилися. 
А потом «Вєрую», може ви знаєте, за це помолилися. А потом хмарка 
набігає, така невеличка хмарка, а тоді дівчата кажуть: «давайте бігом 
сядемо та поїмо». Оце поки нема дощу. Поки ми розстелили рядно, по-
сідали, а воно як лине, лине той дощ, то я змокла до рубця, поки я аж 
з-за гори додому прийшла.

– Скільки разів ви ходили?
– Один тільки раз в жизні.
– А ті дівчата ходили весь час?
– А ті дівчата ходили, ну, вже ж, як то кажуть, ті вже старі вимі-

рають, а ті молоді поки нє. От моя мати покойна, вони скільки жили, 
стільки й ходили.

– Хто це ходив? Будь-хто міг ходити, чи якісь певні люди?
– Хто молиться Богу, той хто віруючий, ті ходили. Це ще до револю-

ції таке було і після.
– І аж до яких років це робили?
– Це вже, наверно, годів десять не йдуть. То це всьо время ходили 

до тої кринички. Ну, як дощ піде, то ні. Да, саме в день Вознесіння, бо 
це ж у Вознесіння всігда дощ іде, а інколи й нема дощу.

– Не було такого повір’я, щоб ішли туди саме дівчата, які неодру-
жені, а не жінки?

– Ну, не було у нас такого. Самі старенькі ходили.
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– А спочатку ходили й молоді?
– Може, бо я не знаю. Може й молоді ходили. А це старі ходили. 
– Де знаходиться це джерело? Воно висохло зараз?
– Воно і зараз є, замулилося, а розчищать його нема кому.
– Чи далеко воно звідси?
– Далеко, за горою. На гору треба йти, а тоді з гори.
– Чи всі люди знають де воно?
– Та не всі. Я, наприклад, знаю. Понімаєте, вже мені скільки год, це 

вже дев’яносто первий пішов. І я все забуваюсь. […]

Про церкву
– Та я жила при дідові, а вони старі були, вони у Бога вірували, всіг-

да у церкву ходили. Хоть у нас уже церкви й не було, бо розкидали, як 
оце стала совецька власть. То церкву розкидали. Тоді у Звенигородку 
до церкви ходили. Год уже я й не помню.

– А то комсомольці розкидали, чи хто?
– Комсомольці. Бо ще одна розкидала, їх дві було: Яринушчиха роз-

кидала і Санька. Вони комсомольці були і вони скинули дзвін. Як ски-
дали того дзвона, то він так ревів тоді. А потом розказували, бачите, 
люди добрі, ну, старі кажуть: «Їх Бог накаже». Поздирали ікони, топ-
тались, по іконах танцювали. Отако кругом покидають і танцюють по 
іконах. То казали, що їх Бог накаже. Їх Бог наказав. Тій ноги одібрав, 
а та лежала наверноє годів десять, Санька. Таня доглядала, добре, що 
невістка така хороша. То, вобщем, Бог не простив їм. Ту церкву роз-
кидали і зробили комору. А потом з тої комори зробили клуб. […] Коли 
німці зайшли у село, то зробили церкву. Із того клубу зробили церкву 
опять. Бо ше за німецької власті Мая вінчалась там із Яшкою, то я ще 
була й бачила, як вона вінчалась. У нас у сорок другому, а тоді у сорок 
четвертому, як німці відступали, а красні наступали, ранєнні лежали, 
а церкви не було.

Дід
– Яке господарство тримав ваш дід?
– Дід не куркуль був, а міцний середняк називався.
Дві повітки, конюшня, пара коней, корова, клуня осьо туто була, як 

материна хата згоріла, то дід узяв розкидав клуню, та усніп на ту хату 
положили. І його ж тоді не можна було, забірали геть усе, що в тебе 
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єсть. Ні зернини не оставлять, нічого, під мітлу замітали. А потомечка 
дід узяв таку бочку велику, він воду возив із берега сюди, бо то ж кінь 
як не є був та корова, а криниці тут ніде не було. То він з берега возив. 
Зерна накидав повну бочку, і заховав у повітці, і сіном прикрив. І вони 
ковіньками брали, штрикали, і найшли ту бочку, сорок відер, така ве-
лика бочка була. І дідові дали два года допру.

Було це у двадцять восьмому годі. Я з бабою залишилась. Бо ше й 
баба притужила того діда. То дід, бува, ходить, бо раньше ж то соло-
мою діл устеляли, тепер то нема цієї моди. Соломою устеляли діл, то 
він по соломі тільки трісь-трісь.

– То дід помер?
– Ні, не помер. Баба його живого притужила.

Притужити живого та мертвого
– Розкажіть, які ще випадки бувають, коли живого притужать.
– Ходив дід по хаті, по соломі, а та солома тільки лусь-лусь. Діл 

трусили соломою.
Кажуть, живого швиче притужиш, як мертвого.
[Оляна Каламацька, 1932 р. н. – Л. Б.] Чоловік у мене вмер, а сваху 

притужила. Все так ляжу спать і думаю за сваху, думаю, думаю, а то 
сидю дивлюся телевізор.

– Вона жива ж?
– Ні, мертва.
– А, ви притужили мертву?
– Мертва, я не плакала за нею. Дивлюся телевізор увечері, а це у 

вікно у шибку як ушарашить щось, я геть не подумала на це. У мене 
двойні вікна, шо вийшла я рано надвір, без вніманія собі, хвалюся се-
стрі – та то пташка якась скаже. А то у мене виноград отак поперед 
вікон, і пішла я той виноград, думаю, вирву їй їсти, а там скло лежить. 
На другий вечір у таку пору дивлюсь телевізор, воно знов гуркає у ві-
кна, ну, мені сказали, шо робить, то я давай робить. Курка є на горіщі 
вже, і я вже боялася.

– А що ж ви робили?
– Священною водою бризкала все скрізь. Священною водою, скрізь 

молилася Богу, і я насилу одвела сваху од себе. Ходила баба теж до 
церкви. Ото цвіти як святять, то вона ті цвіти ложила під себе свячені. 
І тоді воно пройшло. Я чула, мати розказувала, у Сухинах вона жила, 
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а у Гуті материна сестра. У Гуті був Храм, і розказувала одна жінка: 
«Я притужила чоловіка. Він поїхав волами у Херсон на заробітки, по-
їхав і мені переказали, що заслаб він, і воли послабли, ну і я поплакала, 
каже, трохи, а він же ж ще живий. І він прийшов уночі. Прийшов, але 
ж вона зрозуміла, стала людям казать, що він уже той і одігнала його. 
А він тоді, воли видужали, і він видужав, і приїхав. І живий приїхав, і 
здоровий. А вона була притужила, і кажу, геть він прийшов. Це так на 
меду розказувала одна жінка сухинська.

Храмове свято
[Копаснянська М. П. – Л. Б.] – Храмове свято на Покрову. Воно і 

зараз йде це свято. За всі времена, то на Покрову. Готовишся, ждеш, і 
як цей день нема нікого, то буває або дощ іде, або ще до того важко, 
ждеш, а воно немає нікого. Приходять люди з других сіл, сідають за 
стіл, пообідали, а потомечка пєсні заводять. Як була церква, мати роз-
казувала, то люди ідуть до церкви, а тоді хазяїни забирають додому 
будь-кого і обідають. У нас уже церкви не було, то це я за Вітю, дід був 
дяк церковний, ще остався Оверко, то, було, оцевого на Покрову всігда 
у нього правилося у хаті. А мати моя у п’ять уходила. Бо це було, як 
вмре покойнік, то співають на кладовищі, а я інколи думаю, оце ж цей 
голос чую, а время прийде, що я ж його і не почую. А воно сильно такі 
дзвінкі були.

Великдень
– Раніше ж краще святкували, ніж зараз. Коло церкви. Бо як церква 

була, то краще було.
– Ви пам’ятаєте, як це було в дитинстві? Як у сім’ї готувалися до 

Великодня?
– Бо я, було, бігаю до церкви. Ну, смотря який був год. Ото голо-

довки були.
– А до голодовки?
– Холодці варили. Тепер лучче готовляться, як раньше. Тепер як по-

хорон, то як прийдеш на той обід, то тільки птиці і молока немає на 
столі. А тоді раньше шо: узвар, капусти зварила, капуста така, наче 
шаткована. Огірок, помідор, і все.

– Як у цей день: у хаті прибирали…
– Обов’язково хату треба було вимазати, сажу трусили.
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– Ніколи не розмальовували хату? Не малювали на стінах?
– Нє, було груби малюють ото орли. У Прісі був орел на грубі. 

У Марфи я була, то теж на грубі орел був. То це я дві хати такі бачила.
– Не розписували тут писанки?
– Раньше не було писанки. Красили.
– Чим фарбували?
– Порошком, але найбільше в цибулинні. Бо це ж раньше, то я знаю 

моя баба всігда в цибулинні, було, варить.
– У суботу паски пекли, чи коли?
– У суботу. Останні роки вже не пекла. А до якого пекла послєдні, 

бо ше чотири паски я спекла, а якого году не знаю.
– А як ви готували паску, можете згадати?
– Паска несолодка, ну, так як хліб, тільки шишечки на ній. Бо со-

лодкі то бабки називають. Паска, а тоді украшенія. Шишки робиш, го-
лубки кладеш на паску.

Проводи
– Після на гробки йдемо, на Проводи. Я раніше не ходила, по правді 

сказать, я на постійній роботі робила, то все те время робила. Я 27 год 
робила на постійній роботі. То не було мені як.

– І навіть на поминальний тиждень?
– Не було мені як, бо я всігда на постійній роботі.
– Що ж це за робота була?
– Телята, корови.
– Навіть у свято?
– Да. Моя мати ходила, тітка Настя приходила з Гути і Тетяна при-

ходила, і на рядні сідали, не було столиків як зараз.
– Розкажіть, як ви сідали. Кожен коло своєї могилки?
– Нє, рядом усі.
– Усе село чи куток?
– Все село на одному рядні. Не всі ж оставались, хто додому піде…
– А священик приходив на кладовище?
– Приходить. Уже й ми оце почули (що краще не ходити на кладо-

вище їсти, а щоб ішли молитися краще за покійних), то я вже як на 
пенсію пішла, то вже я всігда на кладовищі все ходила. Уже я вільна 
була. Уже й матері не було, я вже сама осталася, то це я ходила, то 
це я знаю. То нічого батюшка так не казав. Усігда править на кладо-
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вищі. Поправить, і всі люди сходяться. І хочеться кажному свічечку 
купить, засвітить, щоб там йому дорога краще світила мертвому. Це 
ж кажуть так.

– А що з шкаралупами від яєць робили, їх викидали?
– Як свячені крашанки, то всігда мій дід і баба під яблуньку зако-

пували ці священі крашанки, щоб яблунька родила. Не викидали їх, а 
закопували під яблуньку.

Голод 1933-го
– Оце ж у тридцять третьому тоді ходили попід хатами, де яка зер-

нина, геть забірали, вимітали її. Ну, зробили штучний голод. А моя 
мати узяла, таке корито було, і вона у льоху закопала жито. Та те жито 
нас і спасло. Було, піде, возьме, купила жорна у свого брата, отакі ма-
ленькі жорна були, та, було, змеле та млинці спече, то ми ті млинці їли.

Ми вижили, а багато людей повимирали. Я за Гордія розказувала. 
Приїхав до одної жінки, осьо до Ульяни Каламацької, а у неї ще ж не-
вістка була Ганна, а вона ще жива, ну, лежала вже, а він каже, що як 
хочеш, то вилазь на вози, бо я взавтра по тебе не приїду. Я знаю, що 
Христя й Марина йшли, а дід тої баби Теклі, шо Марійка була. Та діда 
одвіз він та вкинув живого. Якилина її звали. Якилининого чоловіка 
вкинули живого, і він у ямі грав на бубні, бо Якилина дала йому у руки 
бубон. Це я не знаю, це розказували. А Марина й Христя йшли, а він 
живий там, балакали. Може ж просився. Нічого людям не казали. Ото 
йдуть, грабують усе, забірають і все.

– Люди звинувачували когось, казали, хто винен у цьому голоді? 
– Ніхто не знав. Люди мерли, падали. Оце зараз тілівізор є, то по 

тілівізору тако ми дивимося. Як ото став Президентом Ющенко, то то 
ж він розкрив оце.

– Тоді люди не знали, од чого це трапилось?
– Тоді кажне тремтіло, як бачуть що вони їдуть, то людина тікає, 

щоб тільки не вбили, щоб утікти від їх.
– Хто вони були?
– Були начальники. Ну, например, голова сільради, тамечка вико-

навці в його, секретар у сільраді, і вони ходили. Ось Петро Пашнюк 
ішов сусід наший тама, де раньше була родом. Та такий привід був, і 
там січку різали, а він стоїть (голова сільради) та каже Петру, чого ти 
до мене не здоровкаєшся? А він так нагнувся та іде, а той каже: «ух ти 
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ж, каже, чикун» на його. То з нього дражнилися так. А він «то я ж тобі 
покажу чикун!» та за ним.

– А чому називали «чикун»?
– По-вуличному. Журба фамілія його була. То він за ним рази три 

оббіг навколо приводу. […] він його тоді взяв на запер у льох той 
голова сільради. Та він три дні чи чотири полежав, посидів у тому 
льоху, та випустили його, то він трошки та й умер. Здівалися, як хо-
тіли з нього.

Про державних діячів

– Як вам за радянської влади жилося?
– Як Сталін був, при Сталінові дуже податки великі були. За кожну 

деревину платили податки. То тоді давай люди зрізувать дерево, ну шо 
ж робить, не можна оплатиться. Бо ше в нас тут сусідка була, це Ста-
лін уже вмер, та теж приїхали тако питаться, то й питають її, як мамі 
оце жилось краще: тепер чи при Сталінові. А вона й каже: «шоб тому 
Сталінові так легко лежать, як він нам не давав і кози держать». А Ма-
лінковий, дай Боже здоров’я, що дає корову держать. Але він довго не 
був, щось його зняли швидко.

На Купала

– А ви якусь пісню стару знаєте?
– Уже я позабувала. [О. Каламацька. – Л. Б.]. «Давайте, бабо, вгору 

потягнете» як ви з мамою, сестрою співали.
– Що ж це за пісні були? На Купала що співали?
– Співали, раз прийшлося. Вінки носили, то то я тоді була.
– Як це було?
– Гарно було. Серед ставка наносили багато дерева і запалили. Го-

рить те дерево серед ставка. А дівчата вінки пускали. Маруся пішла і 
пішла Тєрєхова, не знаю котора, та вони вдвох із того боку, то вони як 
пустили вінки, а вони просто пішли ті вінки поплили. От на хуторі був 
Конон, там два хлопці в нього було. І ті вінки поплили до того Конона. 
І ми на цьому ставочку пускали. І мій вінок так поплів, стояв, стояв, 
а там гребля ж була, і попід греблею, поплів, поплів, і кажуть, у цю 
сторону підеш заміж. Дівчата пускала вінки і ця Вєра пустила. У всіх 
вінки поплили, а той постояв і потонув на дно. Вона вмерла.
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Оце я знаю – на Новий год ми ворожимо. Отако бумагу візьмемо, 
помнемо, свічечку засвітимо, і на лаві положим ту бумагу. Тоді палимо 
її, і по стіні тінь іде. Сусідка тут у нас була, вісімнадцять год їй було, а 
вона каже: «я перша». Її Вєра звали. Ворожи ти перша. А вона заворо-
жила, а воно труна йде по стіні. А ми всі полякалися й не схотіли більш 
ворожить. І вона вмерла на Покрову. Це на Різдво, на Новий год, а на 
Покрову, осінню, ціле літо вона ще жива була, а тоді вмерла.

Відьми
– А відьми у нас осьо через дорогу була відьма. Осьо була відьма.
Кажда друга. У нас корова отуто отуто, і такий стояв … Сарай. Це 

ми тут построїли сарай, а то тут стояв сарай. Так вона, було, корову…
Сніпки рвала, а тоді ж уто шифер під соломою був, було все про-

ти хвіртки, де корова прив’язана. Вона рвала ту стріху – і варила із 
стріхи – свою корову напувала. Ну, треба ж до неї примовлять… шоб 
молока більше давала. Да, шоб молока більше давала. От. То це таке 
вона робила. А напій корови – вім’я напухло – таке, шо не можна було 
видоїть, не можна було торкнуться. Аж потом уже сказала моїй мате-
рі Пантівна (вона на Загорянці теж була знахарка сильно велика). Та 
каже: «Ганно, пристріт скинь!» А вона: «Я не знаю, як його скидать.» – 
«Візьми та ти мені той… зроби – скинь пристріт». А вона каже: «Я не 
маю права, бо я її направила, цю ж, сказала ж, шо робить. То це мої 
слова, то я перед тобою у долгу». Не призналася.

Вужі
– Чула я, осьо в Антоніни Бондар, у тоєї тітки, корова була. То вуж 

же ж ссав корову!
– То його одвадили од корови?
– Його не можна. Як корова та продається, то з тим вужом.
– Його не можна вбивати?
– Ну да, не можна вбивать, то це я знаю давно. Він, каже, вуж – то 

він двір охраняє.

«Шевченко у Германії»
– Як я була в Германії, мій хазяїн пісні співав цього Шевченка : «Як 

умру, то поховайте мене на могилі…» – та ше голосно…Німець по-
нашому співав… Він був у вісімнадцятому годі (війна ж тоді була), і 
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він був у плєну осьо в Звенигордці. Він багато слів знав наших. То він 
оцю пісню… А тамочки отако рано, то пісню цю співали… У нас у 
селі той, радіо грало, і по тому радіо оце співали, цю пісню: «Як умру, 
то поховайте…» А він тоді своїм голосом! У вісімнадцятому році був 
осьо в Звенигородці у плєну. Да, да, розповідав.

Гостарбайтери
– 1942 году двадцять другого червня – це я пам’ятаю добре, як нас 

брали в Германію. То я попала туди. Була три годи. Я попала до хазяї-
на. Ну, як між нашими людьми хароші люди є, таке і там же ж – всякий 
народ. То я, правда, попала до хароших людей. В його був один син – 
то сина забрали на фронт (оце ж у войну). А він сам остався. І витри-
бував – та й я попала. А нас як привезли у той… та забула, який район 
це той… у район привезли нас – і поставили так, як ото телят, так 
тих дівчат поставили, шоб вибірали. То вибрали, которі самі наілуччі 
дівчата – тих і вибрали. Ті і пішли. А ми осталися, такий дріб’язок. 
А потомочки другі приїхали, вже ми другі пішли. А там ше після нас 
ше осталися. О. І повибірали вони, которі луччі – до хазяїнів. А которі 
осталися – то на фабрики пішли. От. То ті на хвабриках робили, а ми 
коло хазяїнів. То, канєшно, шо хазяїн їв, те й я їла. А робила коло ско-
тини: корови´   доїла (дванадцять корів було). От. Оце я обходила їх.

Ну, вона розвинута була та Німеччина, це не секрет. Ми як поїхали 
в Німеччину, то я соші́ не бачила – а там асфальти кругом. Радіво ж в 
нас не було, радіво. А там у нього радіво грало. Тєлєвізора, правда, не 
було. Було вже тєлєвізори тільки в мого хазяїна. Вона прийняла, хазяй-
ка, як узяла сина у Німеч… то: у армію, на фронт, щитайте, то тоді вона 
все повиносила з хати, даже радіво винесла з хати (ну, це в них траур 
був сильно великий). Ну, де яке – він же ж не геть так… Я вже як стала. 
Я вже три годи там була, то вже ж на третій год я балакала, як німецька. 
А тоді я вже говорила німецькою…

– Як Ви дізнались, що радянські війська наближаються?
– Як воно бул’о. Ми сіли обідать. Це ж з хазяїном. А він газету по-

лучив. А на тій газеті то план. А потом я взяла – а я ж уміла читать 
по-німецьки (даже ж у школі вчили), у п’ятому класі я ходила – то… 
той, я гарно читала. А потомецьки дивлюся – план лежить. А я взяла 
газету – а там пише курс: уже німецькі війська в Корсуні. Бо я як той… 
як як узяла ту газетку, як прочитала той Корсунь, а в мене слізоньки: 
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кап-кап-кап… Бо це ж каже, шо наші війська, де не проходять, геть 
все унічтожають – палять. То він мені попереду сказав. О. А мені ж 
треба на ту газетку подивиться, прочитала: Корсунь (а ми од Корсуня 
недалеко). Думаю, значить, наших нема в живих (я тоді так подумала).

Німці як оцей хронт проходять – то усе знищують, все палять. То 
ми ж як їхали додому, то багато сіл – тіки стоять ці… димарі стоять. 
А то ж все були попалені села. О. Але наше село… Вобщем, як про-
ходили ці війська німці, а наші козаки набігли сюди у село і спасли 
село. За горою перестріли і одігнали далі. Там попалили село. Голготу 
спалили, Гуту спалили, Комарів, Кут… Хазяїн хазяйку лаяв: «Я тобі 
казав: “Не ложи цієї газети, шоб вона не бачила”. А ти то…» – і завівся 
з тою хазяйкою. Він, було, каже: «Гітлер і Сталін зійшлися та побилися 
б лобами: котрий котрого переміг би. Нашо це кровопролітіє таке…» 
Проти, проти війни. Хазяйки плєм’яннік – ну, це братів син, його вби-
ли там десь у Німеччині. То його брали – і ховали дома, в селі тому. То 
це я бачила. А сестра двоюрідна осталася в Германії, і живе в Германії 
до сих пір.

Ми разом їхали в Германію. Вона двадцять сьомогу року народжен-
ня, я – двадцять третього. Як ми приїхали, там сильно… як уже Аме-
рика, то Америка дуже бомбила ту Німеччину...

– Як американці себе поводили, як ввійшли в Німеччину?
– Зразу як я… бо це ж я то… була тамочки коло корови, та вони за-

раз рано приїхали – їде, я такої танки не бачила. Танка сильно здорова, 
і наче причеп причеплений, і на тому причепові всі негри (цих не було, 
білошкурих). А геть усі негри. Зуби отакі… хай Бог милує. Я таких не 
бачила: чорні-чорні, блискучі такі. Їх посилали наперед, та ж Амери-
ка. … Вони поїхали далі, совсім по… А потомечка, там було, як шось 
передає, один звонок дзвонить. Подзвоне дзвонок – вже знають, шо 
це якато передача. Вибігають усі надвір із того, з приміщення. І він 
прийшов, і дзвонить (я теж вибігла, і хазяйка вибігла). А він читає, шо: 
«... ці, которі сидять, служать і роблять у Німеччині, убирайтеся – їде 
за вами машина – їдете в лагеря».

– Це по-німецьки оголошували?
– Да, по-німецьки об’являли. І ми тоді собирались… Потрапила в 

табір. Ой, якось в тому таборі ми довго не були, бо там страшне роби-
лось ото. Якось кидали дівчат із третього поверху, і груди одрізували.

– Хто?
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– Наші ж ті. Всі ж оце ж ті. Шо оце були… Самі між собою. Не 
помирились – влюбились ув одну (там душ нєсколько) – і знищують, 
іздєваються над нею.

– А хто табором керував, американці?
– Американці.
– А вони не втручались?
– Ніхто нічого не… Бо ми тільки там побули трохи. І другий лагєрь. 

Тамецка був. Як ми попалися. Він пішов уперед із нашого села, а він 
був поляк. Поляк (із Польщі єврей). О. То вони знали, шо він – єврей. 
А ті ж німці й євреїв не любили. А ми ж не видавали його. Він каже: 
«Я знаю, шо ви мене не видасте». Та, канєшно, шо ніхто не видавав. 
Але він попав туди, в той лагєрь. І якраз ми приїхали туди. А з ним 
по-сусідськи робила, із тим, Антоник, Антон. Він побачив мене , по-
здоровкався: «Як ти сюди попала?» а він каже: «Давайте будем тікать 
остюдава в другі лагєря. Бо тут, – каже, – дуже пога… багато чого тут 
робиться». Та ми тоді (це нас було із села четирі дівчат, із нашого села 
якраз попали четирі дівчат, і він п’ятий). То він нас у другий лагєрь 
одіслав. Привів нас геть і туди, і сам побув. А сам де дівся – то я не 
знаю.

– Як Ви додому повернулися?
– Ми були в лагерях тоді (п’ятдесят душ нас осталося) та нас же 

оп’ять отого, в село. То ми в селі були. А потомочки і коло станції. 
Оце поїзд прийде – а ми побіжем туди, на ту станцію. Я з Сашою бі-
гала вдвох, туди з ним. Побігли – а дівчата їдуть із… Зеленої Діброви. 
«А ви де?» – прибігла одна. Ну, ми як побачимось – наче сестри. Бо 
це ж утой, в стороні. То ми одна до другої. А ми давай казать одна до 
другої: «Чого ви, – каже, – сидите? Ідіть беріть вещі – і до нас у вагон. 
Бо ви так хтозна, скільки тут будете петляти». То ми так і зробили. 
Прибігли та сказали Насті і Ганькі, бо Настя і Ганька була. І це Ольга 
й я, і там вже, і ми тоді ті вещі позабірали – і втікли. Просто втікли 
звідтіля, з того лагеря у цей вагон – і поїхали додому. Зразу нас… не 
знаю, скільки я, приїхала первого вересня додому сорок п’ятого году. 
П’ятого вересня. То я на третій день зразу пішла на роботу. Забрали – 
бо тоді ж не було. До комори. То я коло комори проробила. А потом з 
місяць побули – і нас геть усих на комісію – которі робили ці ж в Гер-
манії, поприїжджали. Пройшли ми комісію, бо, кажуть: «Ви не маєте 
права робить. Хтозна, може, ви якої болєзні нанесли». Ну, це проти 
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цього ніхто нічо не мав. А ми попроходили комісії – і пішли робить 
тоді оп’ять. […]

Одруження в 1947 році
– А чую, цей год розказує жінка, у неї свадьба була – і спекли яшний 

коровай, бо не було пшениці. Із ячменю змололи. І каже: «Шо ви?..» 
А в нас така мода була, шо виносять надвір – та надворі дають: му-
зикам, і людям усім коровай. А повна хата людей. І те Улянка розка-
зувала. І каже: «Тільки на миску того короваю – налізуть – а люди не 
допускають: хапають – і їдять, шоб не… ну, надвір не можна було ви-
нести» Я пішла до голови колгоспу (це ж був Петро Васильєвіч Білик). 
Білика – то всі знають того Білика. Бо там же ж син у Моринцях. От. 
«Випішіть мені півпуда на шишки – пшениці». А він каже: «Я жита 
випишу, а пшениці не випишу, бо нема». І не виписав. А повний засік 
пшениці – я ж на роботі в коморі. Або: «Та повний засік пшениці!» – 
«А то на посівну». От і все.

– Як сватали?
– …мати зняли ікони і поставили на стільці ікони. І ми стали навко-

лішки із ним коло ікон, перехрестились, поцілували ті ікони – ну, так 
як треба. Дала рушники старостам, а молодому – платка. Пов’язала. 
Якось так, шо бистро свадьба була.

[…] Було таке, що мати не дала води набрати – а тоді не стало води 
в криниці. Кажуть, нільзя не давати води.…
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Записала Л. Пономар 
на хуторі Демкове (3 км від с. Шевченкове) 

Звенигородського р-ну Черкаської обл. 
від Ольги Порфилівни Житченко (О. Ж.), 1937 р. н., 

Наталії Корніївни Демченко (Н. Д.), 1924 р. н. 

Народний одяг
Н. Д. Молода… вдягали гарно, аякже… Уже за моєї пам’яти, та ран-

ше – то хіба я знаю… Ранше не знаю. Керсети, керсети називалися. 
Ну, то, як літом, та карсет, сорочка вишита… Керсет без рукавів – це 
керсет. 

О. Ж. Спідниця полотняна, да бузиною вона ж покрашена, та там 
узялася, там – ні. Сорочки полотняни, рядна… 

Н. Д. А я вже перкалеву собі, то на смерть перкалева сорочка виши-
та. В мене сорочка ше є полотняна. Ляхівка в мене, і мережка [на со-
рочці. – Л. П.]. І запаски виткани були. Я гонила свині за Дніпро і взяла 
ряденце із собою. Обв’язувались тоді наперед, ті запаски. І вівці були, 
та пасли вівці, та стригли їх, та пряли ту вовну й ткали, і ткали із вов-
ни цієї свитки, шили. Запаски, як основана, тоді ж красили. Запаски 
я знаю чорні. А пояси – і червони, і зелени. Дружки ж, і молода бра-
лась… Пояси ж шорстяни – і зелени, і чорні, і жовти, які хоч. І, було, 
підперізують батько свити. У батька полотняна сорочка, не вишита – 
нас багато було, восьмеро, коли там йому вишивать... Кожух, свита...

О. Ж. А дружки… Я ходила в школу у Гнилці, а Гнилець же під 
хутором: з Вербівки ж дружки прийдуть у свитах! У свитках. То ми ж 
летіли, шоб побачить, яка ж це дружка в свиті! 

Весілля
Н. Д. Дружки всі – в рушниках, в лєнтах.
О. Ж. Ну, скіки ж дружок бере молода, ішли ж бо до молодого, то...

годувать же тре’. 
Н. Д. У суботу до молодої батько й мати... Він бере старостів, там 

сусідив і йде сватаця до молодої.
О. Ж. Тоді ж ни гуляли так ранше, шо… Нерівний молодий, а бере 

ж, бо вона багата, хоча вона не хоче, але ж піде. Вони знали... Якшо 
ж багата – вони приходили… Старостам же рушники давали. Це ж із 
хутора хіба Карпо ходив до цих Бандурів в Пединівку? А почули – та 
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й прийшов сам і посватав. У суботу коровай пекли, аж у неділю схо-
дились гулять. У суботу вона забірає дружок, веде до молодого. Там 
угощають, грають, танцюють цілий день. Дівич-вечір тоді називався, 
як вона веде дружок. Шишки печуть. Молода ходить, просить на свай-
бу із шишками. Шишки пекли, кликали ж на свайбу жінок же: «Ко-
роваю-раю, я ж тебе убіраю, золотиї крила…». Коровай і в його, і в 
молодої пекли. Коровай круглий, шишечок та голубчиків наліплять. 
Перше коржа, а тоді на той корж ложать хлібину, вареників вісім по 
бокам, і знов коржем, і гроши на спітку музикантам – шоб гроші ж 
були – спітку виносять і гроши там будуть, копійки. А тоді знов той 
накрили коржем. А на корж на той – голубчикі, шишечкі, а посередині 
там натикають – отако як оце квіток, так тих шишечок.

О. Ж. А та велика розрізаєця, дружко ж розрізає, як уже начина, та 
батьку і матері дають і молодої, і молоду… Ти взяла, і я взяла. А ми, 
дружки, та в той коровай... Вареникі ж тож з вишнями, манісінькі, ма-
ленькі такі вареничкі із вишнями. Коровай – шоб у піч вліз. А тоді 
ж, як дружко розділя, на два рушники навхрест виносе з хати. Мати 
молодого накривала. Калина – на гільці вже. Рушники – це вже як ви-
носять дружкам, шоб перев’язать на коровай. А ти, шо будуть різать 
коровай, то один одного перев’яжуце рушниками, тими і розділяють. 
А обв’язували, то співали:

Оце ж тая вишня,
Оце ж тая вишня, 
Шоб рясно родила,
Оце ж тобі, мати,
Шоб діждала рвати.

Кулями, з кулів перевесло, а тоді й батька, й матір, уже як обв’язали 
з грахвином, закускою, із’язуєм. Це коли коровай у печі вже… І щепи 
оце, оце ж скільки у тітки в дворі, це ж усе пов’язане. Перевесла сто-
яли, поки оппадає. Перевесла – кулів ж тоді трусили, із тих житніх. 
І тоді ж ушивали із тих, із тих житніх снопочки в’язали. А тоді вже він 
із своїм причотом – свашки, бояри, старости – приїжджають до неї у 
неділю. Парубки ворітню беруть за молоду.

Н. Д. Горілку давай хлопцям, бо вона ж гірка, стола ставлять, відро 
води наливають і хлібина… беруть. А тоді, як уже ж соглашаюця – ви-
ливають воду. Виливають туди горілку. Забирають хлібину.
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Вінок молодої начали ж уже робить із цвітки. Хто ж вінки – Журав-
ська робила, а тоді ж в Звіногородці лойові ж такі. Вінок, тоді коро-
тенькі – отако все голова уквітчана, на косу, уся. Одна коса у молодої, 
і лєнту ж червону заплітали. А лєнтив – Боже мій! – начіпляло, шо… 
А чекають, дружки співають. Дружки стають, а молодий же поза друж-
ками. Дружко заводив молодого, він сідає коло молодої, вже поцилу-
вав, до ми співаєм:

Було б тобі не жинитися,       (двічі)
Було б тобі волочитися,
Було б тобі жінки не брати,
Як не вмієш цилувати.

Поцилував, і тоді він сідає, а тоді світилка сідає коло нього, а тоді 
пішлись... 

Н. Д. За стил сіли дружки, сіли та поїли, вийшли на двір, танцюють, 
гуляють, а потом у хату, другий раз – і тоді коровай розділяють. За сто-
лом співають. Була я в дружках, шо дуже та дружка – шо рижа і коса. 
А Костя ж Бубія Павло брав, самий найменший… А Микола, самий 
старший, і жинка така… І як начала співать же на ту дружку – люди! 
Як ми шчипилися – увійшла Яринка, каже: «Боже мій! Щипилися, щи-
пилися з тією… Миколиної жінки». А я сиділа коло неї, коло цієї, тої 
Каті… А я тоді кажу: «Давай заспіваєм!». Вона кае:

Старша дружка коса,       (двічі)
Друга як мотузка,
А третя не проста,
А на четвертій короста.

Вони ж на неї... – люди! А я кажу: «Давай!». А ми:
На столі чашка стояла,
Ой на столі чашка стояла, 
Старша свашка в ту чашку насц...
Дайте ту чашку, напоїмо старшу свашку.

А тоді вже заводились, заводились, а тоді я кажу Жені: «Давай так»:

Скосили пшеницю, насіяли проса. 
Як ни Ваше діло – ни тикайте носа.

Затихли й вони, і тоді все кончилось. У неділю у молодої розділя-
ють коровай, а в понеділок – у молодого. За стіл сіли. І то всих же 
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тоді – тоже платками жінок, а чоловіків рушниками перев’язують. Вже 
ж увечері він же забірає до себе. Тоді скрині були, шо було – і сорочки 
ранше ж із полотна, були і рушники, і рядна. Я ж малою стояла, лазила 
кругом. Ну, того… Скриню Пестинка одчинила, то я як сьогодні бачу – 
нима нічого, тикі дві подушки і всьо – гола – голісінька, пуста. В кого 
шо було… Та як сьогодні знаю – не було нічого, як Таню оддавали. 
Хто багатший – то пєвчу наймав, а хто бідніший – то ні. І з рушників – 
ше ранче, такі як тітка осьо [про Н. Д. – Л. П.] – із рушників молодий 
тікав.

Н. Д. Чи він не любив її, чи як…
О. Ж. А тоді знов вже вернувся да жив, жив…
Н. Д. Як випроважають її, житом посипають… А як уже до молодо-

го, то їздили ж ти придани. То вже вдосвіта ідуть придане, провіряють 
молоду. Ну, оце ж сплять у коморі, а тоді їх молоду провіряють. 

О. Ж. Ну, а я така була… ну ж посилали мене то за сестру, да за 
матір. А старі ж баби, як Ви оце, Ви згадали за комору. Лукіїна свекру-
ха, вона ж, казала Дунька, шо вона з хутора, і Лукія була в нас. А я ж 
слухаю, осунулась – та й слухаю. «Хм… Вони заперли мене в комору 
з ним – дурні Ви! – Це чи я чесна… А я сорочку намазала курячою 
кров’ю, а Ви – дивіця!» Баба розказувала – стоять же під коморою…

Ту ж хустку, шо перев’язали, як поїзд приїхав – то тоді ж цвєти 
зняли – і запнув на голові. Чушка була в моєї матері – така шапочка, 
і поворозочки, і вже не заплітались, там вони оцю косу… закрутить, 
там прив’яже. А тоді гуляли тиждень. Ведуть «журавля» – вилазить 
на деревину… У понеділок… І там як вона полізла, чи чоловік, – на 
дерево… Ну, ідуть люди в ліс – це «журавлем», «журавель».

О. Ж. Ті, шо гуляють. А один повісе аж на вершку – і пляшка, там і 
хлібина… І лізь – достань.

Н. Д. Хто достане студа, то бируть та ріжуть ту диривину, та ой… – 
шутка така. 

О. Ж. Сестра як ішла, та зрізали вишню, а така ж грязь була в лю-
тому. Посадили дядька Йосипа, деда Яшу і матір на ті вишні і тягнуть 
же по тий грязі, аж гочі вилазять – до хати тягнуть і батька, й матір. 
А то є, шо батька й матір до ставка ведуть купать на вишні. А тоді, я як 
ішла, – та з возиком, та в копанку.

Н. Д. Ну ж, журавель ранше. Батьки не йдуть, батьки собі вдома 
там, а то свадьба, то свадьба диривину… Находять врем’я, тиждень 
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гуляли. Зрізали вишню, ше така вишня – як шовковиця, з двома стов-
бурами, і посадили дядька Йосипа й маму – і гиржать! Сушко як же-
нився, оце таке робили.

О. Ж. А тоді як Хведька брав Марію, це ж Михайлів, а я кажу, 
шо ж… Ну вони наче хрещеній матері цю Марію оддали, покійну, в неї 
ж дітей не було, то оддали. То той Сидір чи Прокіп, зарощиний такий, 
шо ни видно, чи воно молоде чи… – і Сидора посадили наче ж оці… 
І задіки кидают – таке на возику – до криниці повезли. Я ж бігаю, як 
собачка, о, а тоді із цеї… на березі криниця, та з тиєї криниці та на їх 
водою купали. Купали її батьків, як послідня. Журавель – гульня, ну, 
шутка: хто полізе та ізніме, та тоді п’ють. А це за останньою – закопу-
ють прикорня. А тоді чопа б’ють.

Н. Д. Витисали у хаті ямку і прикоринь з дерива, прикоринь. А як 
він не... У баби Мокрини...

Н. Д. Б’ють – ни йде, то вони бируть та в ту ямку водички, а потом 
прикорня. Та я тіки стала на лаву, бо я ж биременна була вже, то кричу: 
«Не заляпуйте, як мині мазать!». То забили…

О. Ж. А ми то за Лідою [про весілля дочки. – Л. П.] – в хаті. Та 
тоді як усмалим по воді – не видно було ні сіней, ні прихожої. А це 
вже нашої уже... вже ми як стали, то коло порога уже – останню дочку 
уже оддавали, коло веранди, то веранди не видно було. Кажу хлопцям, 
кажу так: «Хлопці [мороз же. – Л. П.], вставайте і мийте чи шо робіть». 

Н. Д. У кожному силі ни однаково. У кухні у мене – там же хатка 
була, де повітка, коло печі тако нидалеко, прикоринь прибили.

О. Ж. А в Золотоноші я була на свальбі – прив’язують батька й 
матір до ноги – прикоринь, і прив’язують за ногу – і батька за ногу, і 
матір, і того прикорня коло веранди – в центрі Золотоноші! – і б’ють. 
А невіст ка приходить і каже: «Ти будеш гроші давать?» – «Не дам». 
Як усмалим по тому прикорню. «А діти будеш глядіть?» – «Діти буду 
глядіть, а грошей не дам». Ну, я седіла-седіла, да думаю: ну шо ж це 
прикорень сухий… А калонка – зараз наточили води, налили під той 
прикорень – як усмалим по тий, по… – всі ж, каждий по очириді – по 
тий воді та по тому прикорню. А то узявся один та каже – костюм 
(начи це літо – сорочка гарна і желєточка, бо тепло було),  – він тоже – 
як усмалив – прибраний і в чистому! А свекруха: «Ой-ой, не бийте, ой 
не бийте, шо ж, шо ж ви забили…». І забили до кінця – батька й матір 
на мотузках… 
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Понеділок – то частування, і тоді цигани.
Н. Д. У вівторок циганє, біжуть там, хто шо дасть, та й кури давали. 

Шуткували, всього було, те в тому, а те в тому, то циганка, а то – циган. 
Здумали – то циганка, а то – циган.

О. Ж. Сидяни ж пришли сюди – до Хвидори – із Сидин, а той… 
Блощиця прапора такого причіпив. І Люда – це ж невелика, і я ж водю 
за собою, бо де ж я її... А хтось каже: «Оце настоящи цигани!» – бо йде 
із… – і прапор, і співаємо… Прапор на ломаці – ганчірку червону при-
чіпив та й махали ним – цигани!

Н. Д. Куховарки є, тоді готовлять там той борщ курячи.
О. Ж. Обварюють кури, а тоді в той бульйон наварюють, а кури ви-

тягнуть. Дружок уже нема.
Н. Д. У ниділю… У ниділю ж уже.. ни знаю, як… коровай вже роз-

дадуть, то дружки повиходили.
О. Ж. Підождіть же, не кругом. Мати моя стоїть, і подруга мати – і 

морга, – у цього ж, Піскунового… Володя, дядька рідного, він відда-
вав, дочка ж нерідна… Морга, шо виходьте. Уже ж як розділили коро-
вай, то: «Скочила качка з порога, оставайся, Параска, здорова…», – «то 
ми піднімаємось. А мати старшої дружки: «Дівчата, друщину будете 
їсти?». То ми сіли. Стоїть Якимиха й мати – «маргайте». Кажу: «Женю, 
ходім, бо вони і сліпі остануця». – І Макар... наче нерідна мати стар-
шого дружка, це ж була мачуха, бубніївська ж вона, Милашка наче… 
А Бубній Макаря – дочка ж була у Вільшаній. У його ж багато дітей… 
А закінчували з риби, холодцю, то дружки їли тоже. І тітка Ганна, по-
кійна, шо готовила, а дівки їли друщину, вже як вийшли – до свіданія. 
Повиходили та пішли, а ти, молода, – зоставайся. 

Н. Д. На столі – холодці і риба.
О. Ж. Ну, як росплили косу, то дали там по чарочці, капуста сира і 

там ше шо – і більш нічого не давали.
Дружчине тоді ж не давали – поки аж причот приїде. Молодий як 

приїде – то тоді ж угощали і дружкам давали. У Костіка та… ну то ми 
ж возьмим по лапі книша під рушник – це ж треба куховарці.

Н. Д. Книш – робиця отака пампушечка, положила знов, я ви-
робляю другу пампушечку, коло неї положила і третю, помазать 
там олійкою чи крашиночкою, воно підійшло, уже пора в піч садо-
вить. Посадовили – книш виходить. За столом подавали корогвай, 
розділяли.
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Про хутори
Н. Д. Демків (хутір) – Демчуки, Демченки були… У нас місце – мій 

дід, брати – то це родина наче була, а то хутир усе ж насилили з Си-
диниць, то взяв з селищ, то все строїлись то студова, то… Батько тут 
родився, а мати в другому хуторі – Трьоххуторівка, біля Кирилівки.

О. Ж. Це моя тітка, народилась у Демкове..
Н. Д. А потом – Різникове – вона родилася [про О. Ж. – Л. П.], а по-

том – Гибалів, а потом – Ільченків – і це звеця Трьоххуторівка. А там – 
хутори: Пединівка, Юркове, Боровикове, Тарасівка…

О. Ж. …а тоди – Вільшана, Зірка…
Н. Д. [про Зірку. – Л. П.] То давний Кононоівасів, а типер… А в пана 

було три сини. Ну й він розділяв їм землю. Один був Димко, другий – 
Конин, а третій – Івась. І оце він у Демкув, Димкові дав ту землю, а там 
Конин – Кононів, а туди дальші – Гівасів. І оце звеця – то Кононоівасів, 
а те Демків.

О. Ж. А Зіркою чого це перейменували?
Н. Д. То колхоз звався – Зірка, і Якіром звався, а потом – Зірка. А так 

то те – то Керелівка, а потом Зірка. 
А так, то те – Демків, а то – Кононоівасів. Так – то Керелівка була, а 

потом перевили на Шевченка, бо він тут родився, тут його сім’я була. 
Були й великі сім’ї, і злиденни були, були голодні.

Про голод 1947 року
О. Ж. То бачте, і війна… Я ж діти войни. То …отмєнили. Шоб вони 

попробували. А я… А тоді – сорок сьомий, голодовка… А тепер їх, 
тього, й калачиків нимає. Калачикі то є, а зерна отого нимає круглого. 
Калачикі їли, вакацію цвіт. А тоді вже висною посіяли.

Н. Д. Із липи листя, посіяли січавицю, та ми вижинаємо, ганяєм. Та 
попадаєм, як ото гуси – і збирали зерничко. А по колоски ходила – тор-
бинка і оце ж зірчанські – захисні вже ни було. А мати каже – будиш 
дивиця. Бачу – тікають люди, женеш – а це в кущі, ото в верби берем… 
Та я назбирала, та мати коло машини вкрала… оце пшенички. А з си-
строю сидимо, а вона каже: «Вольго, а чи діждимо, шо таке…» – не 
уявляли, людино добра, шо хліб буде на столі, а ми їсти ни схочим. А я 
сидю та кажу: «Ганно, ми діждем». Та тоді я колосочки, а мати вкрала, 
та пішли у жорна та змололи хворму. А я кажу, шо хоч побільше сип! – 
у цього Сушка, Володі дядька – як потрішку. Та на густе сито мати 
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насіяла, та спикла, людино добра, та два книші. Та ми сиділи – хто в 
хату зайде: то чуєм – іде: рраз – накрили, сиділи…  Хліб самий їли, той 
книш… Нічого… А я кажу до систри: «А бач – і діждали». А типер 
вони – «діти войни…». А скільки їх осталось? Як же я в ту войну на-
лазилась… боса… І оту палатку мати виміняла та пошила спідницю.

Н. Д. Пам’ятаю тридцять третій год, бо голодовка була. А нас було се-
меро… Бо одного вже не було, вмерь він… – батько, в голодовку, в трид-
цять третьом вмерь. А ми вижили, бо в нас коровка була, вижили усі… 

Про село
На хуторі див’яносто хат було. Ше й колгоспи були, послє войни. 

То… то села були. А тепер всі по місті. 
О. Ж. Я з Трьоххуторівки. У нас сто тридцять три двори було, то оста-

лось десять, і то купляють дачі. Їздив магазин, тепер вже нема до кого. 
Н. Д. А в нас: раз, два – і все. Там третя – усі приїхали с Черкас та й 

сидять, четверта, Варочка п’ята, Ігор – шостий, Олька – сьома. Там сім 
тіки оце хаток, шо живуть там, а тут, мабуть, більшенько вже на хуторі. 
Батьки у цьому хуторі. Худоба була, і вівці були. Я пасла вівці змалку, 
ше й людям пасла. А потім колгосп. Я два года була у яслах, діти гля-
діла. А як треба – грудна мати й на роботі, та визимо підводою матері, 
шоб погодували дитину. А потом, а потом лученько стало. Бєдно жили, 
тоже бєдно. 

О. Ж. Та й піісят третій, тоже бідний... Він же зробив голодовку, 
Хрущов, кукурудзяну. Тоже, пайок же ділили. В нас дівчача ланка, то 
таке робилося… Оце тобі одділили скіки хлібину, він полючить. То в 
піісят третій чи четвертий Хрущов же зробив…

Н. Д. А потом нам, а потом нам і варили, таке було, шо у котлі. Ро-
бимо там шо, а тоді йдимо с кострюльками, с кострюльками, там вони 
нам сиплять, а я йду додому, шоб мати зьїла, і я зьїла… 

О. Ж. Тоді ж хазяйнували, і мій дід з голоду вмер. Гроші ж ложили, 
хто у банк… Дід же Хома ложив, ложив, та вони пропали. Та мати 
напикла коржів, та він вийняв шибку та забрав коржі геть усі… Голод-
ні ж года були. 

Н. Д. Мерли, мерли люди. А ми ж бігаємо і дивимось, бо кідають 
биз доловини. Так… Привіз підводою та кинув у яму, загорнув та й… 
Але хтось же копало і ями ж… Голодні ж були – і викопували ями, 
ховали. 
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Діти
Н. Д. Та було: сорочку порвуть – старенька, полотняна, вже вона 

віграна там, і в те замотують дитину. У мене… я вигляділа його – в 
доб рий час поговорити, в лихий помовчать – я й раза ни була в больни-
ці. Моя сестра своїй превнучкі, то вишила сорочку і купила на шлейкі 
сарахванчик такий. І сидить коло столу та дитинка, її зять сидить, і 
любуюця дитинкою.

***
Записала Л. Пономар у с. Шевченкове 
Звенигородського р-ну Черкаської обл. 

від Світлани Микитівни Дмитренко, 1936 р. н.

Звичаї, вірування
Зараз – ніяк. Отакі звичаї ще залишилося – в четвер треба підсипать 

квочку, да, ну а яйця то у шапці несуть. В четвер кажуть шоб…, Бог 
його знає, чого воно є. Ну шоб, мабуть, шоб півники й курочки бýли 
чи… не знаю я. Ну я знаю, шо звичай такий – в шапці яйця. Ну за-
раз не дуже хто додержуєця, зараз інкубатори. І звичай такий був – як 
немає дощу, то цею лопатою, шо пекли хліб у печі, треба в криниці 
було колотить, да. Або тоже таке, це я не знаю. Або жабу в постол і на 
середо хресну дорогу. Та завіщо – це таке. Це те шо я чула… Да. Як 
нема дощу, у нас була там, тепер уже вони позамулювали, позаростали 
ставки, шо цей ставок був, то там криниця завжди. І то було батюшка 
йде із півчою, всі люди ідуть, святять криницю ту – і завжди дощ. А те-
пер позамулювали криниці і все.

Про Шевченка
Мати Шевченка… Вона дуже гарна мати була, це така, не знаю чи 

легенда чи… в нас так у селі говорять. Вона дуже гарна була, і оце 
Шевченко, через шо він такий розумний. Да, і вони по документах, 
вони не бідно жили. В них земля була, вони не бідно жили. Мати його 
з Моринець сама, через шо вони… Бойко, бойківня... Батько з Керелов-
ки. Її, значить, сім’я велика була, а десь як одружився цей, Григорій, 
батько, то, там була хата, як же його було, Ко… ну неважно, його в 
Сибир заслали, а йому, Шевченкові, дали ту хату. А як він вернувся, 
Копíй, нагадала, вернувся та став, зібрав свою ватагу, у лісі вони про-
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мишляли, і він став нападать, і худобу забирать і все в цій хаті. Так він 
жив там рік, батько, і там Шевченко народився, так кажуть. А сюди 
переїхали. Шевченко вважав, шо він у Кирилівці, Кирилівці… Кажу, 
це так якби осьо мої діти народились у Звенигородці, а жили тут. Да. 
Тепер шо, десь знайшли те місце те. Ну да, знайшли місце, треба було 
побудувать до 150-річчя – там зробили. Да. О, да, там калина [у му-
зеї. – Л. П.], я не знаю чи вона є зараз, чи немає. Калина була, де він хо-
вався от мачухи. Слухала. Вона деякі вірші напам’ять знала, Шевчен-
кові, ну це ж уже було. Вона мені і родичів називала, і всіх: «Оце шоб 
ти запам’ятала – оце Мельники, це родичі по Микиті, а це по Йосипу, 
а це…, ну, вобщем, всіх називала. Да. А хіба ж тоді ж такий розум був, 
шо... Вона любила Шевченка, і я люблю. Не дожила вона до тих років, 
вона десь у 50-х роках померла. Її дочка забрала в Смілу, де жилá, і 
вона там померла.

Про рід Шевченка
Моя баба 1867 року була народження. Ну, раніше то її батьки були 

кріпаками, не знаю, ну баба, жили вони непогано з дідом, і корову 
і все, все в них було, я ч’ось пам’ятаю, це вони не бідно. Ні, не роз-
куркулювали. Ну, не бідно жили до війни вони. А, таке. Да, вона за 
Шевченка мені багато розказувала. Вона жила ж там коло музею, 
і я там виросла. Шо там, де зараз музей, там був будинок, там був 
внук по Йосипу Тараса Шевченка – Харітин сліпий. Він там жив…
Чогось зараз не цінуєця той Шевченко, я вам скажу. Ніхто, навіть 
Ющенко приїжав – і то в Моренці. У нас він тут народився, тут його 
коріння, тут всі родичі його. Ніхто Моренці не згадував раніше, на-
віть за радянської влади. Тут все відмічалось у Шевченку. Все там, 
і за радянської влади йому, тому ж Харітонові построїли будинок. 
Значить, жінка в нього. Построїли йому будинок, і всі меблі йому, і 
все. В його було від першої жінки четверо дітей. Значить, жінка… 
було трийнята в неї народилися, і вона при пологах померла. От. Це 
до війни, на початку 40-х років. Бо я пам’ятаю, як вона лежала там в 
хаті і все, похорони як були. У старшого сина Володя… забрали його 
в перші дні війни, десь під Каневом вбили. Значить, залишилися, 
оце жінка померла, він жениця на другій. Та й вона, Господи прости, 
шо на тому світі, ледачкувата була. Кажен рік дитинка, і то – ті вмі-
рають, ті родяця, ті все. А він, шо ж йому. Ага, при німцях, шо я ше 
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пам’ятаю. Ну допомагали йому й при німцях. Шо я помню. Зайшли 
німці в село, зайшли в музей, взяли, винесли звідтіль портрет Лєніна 
і Сталіна, і прапор. І тут, де оце зараз хвіртка заходить, положили на 
дорозі й запалили. Да, нічого, [музей. – Л. П.] не чипали. А цьому 
Харітонові допомагали. Це був… сім’я ж. То, як зайшли наші, зна-
чить, його шо: при німцях же ж допомагали – значить, його висели-
ли, аж, десь там розвалена хата була. Він ходив, ворожив на планету. 
Ну, жить треба було якось, ходив по селах, ворожив на планету. Да, 
Харитін, Сліпий. Я сама свідок. От, ну значить, цей Маринкин, воб-
щєм – жінки цеї дочка, вона була замужом, але чоловік помер. А це 
дочка була в Німеччині, от, і привезла звідтиль дитину. Та дитина 
плаче, такі ж роки були, а він ворожив, чогось мені це запам’яталося, 
ворожив, прийшов – приніс бубликів якісь наворожив. Воно бідне 
так кричить, на печі лежачі. «Дай їй бублічка, дай, оно оживйот». 
А шкуру поздирали – крісла були оббиті шкірою, вони вже до того, 
шо поздирали шкіру – їли, варили. Оце все дітей. Вижили. Вона, 
мачуха цих, від першого шлюбу, дітей дуже обіжала. Було, посадять 
картоплю ті діти, так зимою тоді йдуть колупають її, бо не викопу-
ють. То старший син… – тоже ж голодні були – були в нас, тут де 
інтернат, старий клуб, то це, він украв баян, ну ч’ось взнали, шо він 
украв, то він як заїхав, утік десь аж на Кольській півострів, да. То він 
там… да. Друга, Ніна Кривенька була, це од першого шлюбу тоже. 
Забрала її тітка тоді в Сталінград. Вона там тоже... Це ж одного вби-
ло, Володю, і ще Борис, зі мною ходив у школу. Тоже тітка забрала 
його туди в Волгоград. То це, то його, оце як    шевченковські дні 
святкували, то його визивали з Волгограду, він приїжав. Були [коза-
ки. – Л. П.]. Та козаків небагато. …Я пишу. Ніхто його не буде, я для 
дітей пишу свою біографію, як я голодувала. Батька мого німці вки-
нули в криницю, у Вільшані. Багато людей покидали туди. В 41-му. 
Батько був головою сільської ради, партійний. В перші дні війни їх 
забрали, до ні зброї ж, нічого не було. До Канева вони дійшли, і тут 
їх… попали вони в полон. Значить, утекли вони з полону. Ну, при-
йшли до нього поліцаї, узнали шо він дома, прийшли і забрали його. 
Забрали його, голову профспілки, тут у нас хватограф дуже гарний, 
Шевченко, тоже родич Шевченка. Це чотири особи вкинули в крини-
цю, там коло готелю, а багато накидали з навколішних сіл там нижче 
лікарні. Ви в Вільшані не були? Там багато накидали. Як зайшли 
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наші, поліцаїв заставляли їх… ну шо ж, туди гранати. Кидали і все, 
бо вони ше живі були, їх живими кидали. Таке. Жили ми, матір у  нас 
вигнали, бо батько побудувався на куркульському подвір’ї. Батькові 
наділили землю. Батько побудувався, нас з хати виганяли, все за-
брали. У війну. Ми так: то до одної баби, то другої, то так. По війні 
в нас корову забрали, після війни нам усе і хату повернули, і все. 
Але ж корову отруїли. В нас забрали корову, дали другій хазяйці, а 
присудили ж, бо мати на суд подала, присудили, шоб вернула корову. 
А вона, поки мати дійшла з Вільшани, а вона отруїла корову. Ми 
таке пережили, але слава Богу, і вивчились ми з сестрою. Вобщем, 
батька забрали в листопаді, а вона у лютому родилась, вона й не знає 
батька. Отаке.

Про голод 1947 року
Ходили ми, посіяли на полі з сестрою, голодні. Весною даже посхо-

дило, а то шось пам’ятаю, горох тако лежав на цьому, на землі. Ой ми 
ходили, збірали той горох, то нас гонили, а дров… Я ходила у технікум 
у цей, прийду: треба і конóплі помнять, і дров принести на в’язку, іду, 
там в нас посадка, тоже гонили, сухі гілляки, а тепер вирізали, немає 
нічого. Соломи принесу аж… за сім кілометрів, а тоді стаю, зранку 
топлю і мну конóплі, щоб матері прясти було на сорочку. А в Західну 
Україну мати, шо вже там залишилось, поховала, то в голодовку, вози-
ла, міняла. Навіть допомоги не давали, бо він не на війні загинув. Да. 
Да й таке.

Про село Кирилівку
Перший тут поселенець був Кирило, і він це село начав. Це ж із… 

чи з козаків він був, оце я ч’ось цього не пам’ятаю, ну, поселенець 
перший був Кирило. І Керелівка. А чо’ Керелівка? Кирилівка треба, 
якшо Кирило. Та всяк. Ось на нас, наприклад, говорили «цукéрики», 
бо по-вуличному. Чого? Дядько був, батьків брат, маленький дуже 
гонив корову, а ті товарищі казали: «Він між нами, як цукéрик – ма-
ленький». Ну пішли, «цукéрик». Та дядько «цукéрик» був, баба стала 
«цукéричкою» і ми «цукéрики». І всі цукéрики. Всяк. Всяк є прізвись-
ка. А такі, і «баран» і ну як… Залепине, Маламужівська вулиця – ну, то 
хутір Демків зараз таке. Ну оце Залепине, Маламужівська, Кýмпанове. 
Кýмпан, Кумпанéнко якійсь там жив…
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***
Записала Л. Пономар у с. Шевченкове 
Звенигородського р-ну Черкаської обл. 

від Віри Олександрівни Черкасенко, 1940 р. н.

Народні страви та цукерки в Шевченковому
Я у дитинстві любила дуже квашу. Ви не знаєте, шо таке кваша? 

Квашу робили із житнього борошна. Запарювали її, якось розводили 
сирою водою. А тоді запарювали кип’ятком. А в кип’ятку кипіла ви-
шня, гіллячки з вишні запарювали, таку наче як шліхта. Потом воно 
грало, а тоді воно якось там шульпотіло, грало на печі. Ставили тепле, 
накривали його. А було, мати дивиця ж, чи вона ж вже вигралась – про-
бує: ага, таки кисленька, тоді варять у печі ж. Довго її треба варить, і 
ти вишні виділяють… Кидають вишні  ше сухенькі, і ці ж гіллячки, ну, 
гілочки ж тиї виймають, як вариця із вишні, а потом вона уварюєця у 
печі. А потом мама виймає – яка ж вона смакота була! Зараз її не роб-
лять, бо це наче  не шчитають і совсім їжою. А тоді ми були ше й голод-
ні в дитинстві, тоді не було такого чого. Це борщ. Борщ мати варить у 
пичі. Вона то так уже варила: якщо є  м’ясо, то вкине, якшо нимає – то 
вода, картоплі покришить і суне в піч. А потом робит таку зажарку із 
буряка, ну, томат чи помидори, чи бурячок кипить, капустину вкриши-
ла і тоді тут зажарку з бурячком, ну, як є сметана – вкине, потом укро-
пом або петрушкою – це закришить, обізатєльно сало зажарить, сало 
замне із пшоном, тако пшона намочить в макітерці трошкі, і тоді туди 
вишкварочки ці маленькі з сала і макогоном замняла, замняла і туди – в 
борщ. І це той борщ мині був тоді цілий день. Рано шось друге мати 
может  – суп або картошки якусь рано або якусь кашу дать. А тоді на 
обід і на вечір – це вже борщ у пичі стоїть. Ну, варили ще…ну, це коржі 
з маком. Я оце тіки з бабою було сходюсь – це балакаю: ну, як це, ну, 
сіяли мак, тоді він десь достигав під повітками вже, мнуть в холодочку, 
потим його ріжуть, вибивають ше, просушують. А тоді ж уже, як оце 
Маковея, обов’язково печуть коржа, ну, на кислому молоці, а якщо ни-
має, то і на воді пекли содою коржа, а мак намочують пораньше холод-
ною водою, змивають, зливають оти мусор, тоді гарячою водою, зали-
ли мак, він настоявся, а потім уже його мнуть в макітрі, мнуть мако-
гоном, тако мнуть, поки геть виділяє молочко, а тоді туди у тей мак 
ллють водичку кип’ячу, вже отстояну, шоб ни було осадків, і сахар 
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кидають або мед. І туди кришить корж, і він уже трошки роскисне – 
яке ж воно добре! Ну такий тей мак колись був добрий, а зараз у мага-
зині мак – він і ни мнеця, і якийсь сухий, нима молочка, він колючий, 
наче він ни такий… А тоді оце було мати…, а тоді це ми ждали Мако-
вея… Ну, і без Маковія, коли там мати надумає, як є мак. Так кае: «Сьо-
годні будем коржі з маком їсти», – то я ж раділа вже дуже. Ну. Таке шо 
ше… Варили куліш із пшона. Пшоно же… такого пшона не було  ше. 
Тоді в магазинах не підеш. Не купиш пшона. А було, на полі сіють про-
со. Буває, дають матері на трудодні просо. Просо то товкли в ступі – 
дирив’яна ступа. Там дірка, а тоді таке наче зверху таке, шоб у дірку, і 
засипаєця туди просо. Тоді стаєш на це, і ногами тако його сюди під-
німаєш, а тоді туди у те просо, й воно так товче, товче ступа на ноги та 
наче така довга була. Тако стоїш на її, товчеш. Мати, було: ага, пиримє-
на. – «Ну ти типер злазь, а ти потовчи», – шоб гарно ж ото. А тоді од-
давали половку ту ж із пшона, о, а тоді ту змивали, і варила мати у пичі 
таке, ну, куліш називався, ріденьке таке, як супок. І зажаруєш дуже так: 
цибулька, вишкварками, шоб аж зверху плавало. І це рано на сніданок 
цей куліш або каша пшоняна. І це рано на сніданок цей куліш або каша 
пшоняна. Кашу пшоняну варила окремо в горнятці, а молока, як десь 
достане, бо своєї корови не було, – то вже тоді було кашу ту насипле в 
мисочку та молоком наливає. А ми кашу ту сильно хотіли, шоб у моло-
ці кипіло пшоно. А вона каже: «Це ж багато треа молока». А так по-
лила, то всі попробували. Кип’ячене молоко або можна й сирим, по-
ливалась та каша. То це був куліш… А мама хліб пекла опарою. Опару 
робила ни на таких дрішчах, як зараз, а дрішчі були з висівок і із хме-
лю робили… Чи вже знаю, як хмелем запарювала вона висівки, а тоді 
затирала їх отако. Шо ростирала, шо вони такі, наче крупинками ро-
бляця. А тоді сушила їх. А тоді в торбинку – це ж на год хватить їх, тих 
дрішчей. А потом уже робила хліб, то ті дрішчі якось розмочувала – це 
я мала шче була – розмочувала їх, тоді робила опарку на борошні. 
А тоді вже опарка підійде, тоді вже вона кидала трошки солі, сахарю і 
засипала більше борошна, і колотила – така копистка дерив’яна була, і 
в макітер. Така здорова в мене ше є та макітра, на базарі тоді продава-
ли. Раніше були горшки продавались, макітри, риночки на вареники. 
А потім як підійде вже в макітрі – гарно вимісить. Було мене вчить: так 
місить треа, шоб отставало од руки тісто. Вже гарно вимісить, вимі-
сить – вже отстає рука, і тоді вона накрила рушничком. Підходить воно 
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разів три – потовкла, шоб воно три рази підійшло. А потім… – були 
форми в нас такі кругли із такіми гофріровани боки – або в форми або 
даже і без форми було виробляє, це ж уже підійшло тісто. Вона такі на 
палянички бере тіста трошки, на столі так виробля – крутить, крутить 
кругленьке і на подушку посадила, на подушку застилила рушнички 
на подушку. А потім в пичі напалила, вже гарно так нагоріло, вже че-
люсті білі – бо вона мені, було, кае; «Дивися, якшо білі челюсті, то 
нагоріло це піднебіння». А потім бере уже ж – лопата дерев’яна, на 
лопату ложить ту паляничку на капустяний листок. Капустяни листки 
було наривають, а раніше була капуста – здорови листочки, і було на-
нижем на низку літом і насушим тих листків, а потім на лопату, і ту 
паляничку на листочок – і в піч. І так тих паляничок штук шість поса-
дит туди, а тоді виймає листочок… І пахне той хліб, як капусточкою, 
наче пиріжок з капустою. Це я дуже пам’ятаю. І пиріжки пекли. Гарбуз 
варили, гарбузяну кашу. Гарбуз оце порізать на кусочки, от, і залить 
або молоком або водою. Воно покипіло, готове, тоді ту воду зливають, 
потовчуть гарбуз, і вже придварітєльно замочують пшоно, шоб воно 
таке розм’якло. А тоді туди ріденький гарбуз і туди пшоно ложать. 
А тоді знов ставлять у піч, і воно кипить. Виймають, доливають уже 
молоко у цей гарбуз. І воно там те молоко… уже пшоно напухає, зби-
рає те молоко – та каша крутенька. А тоді, як хочеш, – то заливай мо-
локом. А як ні – то так крутеньку їж. На весілля гутували обов’язково – 
тушена капуста, нашаткована на шатківницю. І там добавляєця морк-
ва, цибуля, томат, і тушковали у таких тоже в макітрах або в чавунчи-
ках – із печі. То це вже капусняк варили, капусняк, таке перве блюдо 
похльобать, ото ж як борщ. Капусняк звався. Капусняк вариця із ква-
шеної капусти обов’язково, бо свіжа – вона ни така, а квашена вона 
кисленька. Ну, тоді, було, мати січе на дошці ту капусту дрібненько 
ножами, а січас же на м’ясорубку перемололи бігом ту капусту, о, ва-
риця картошка ціла, картоплі накидають цілу там штук шість чи скіки, 
і кидають цю капусту перемелену, потом пшоно – тоже предворітєльно 
замочи, шоб воно розм’якало, і туди пшоно. І дуже вона довго кипіть 
ця капуста, шоб ота капуста кисла, шоб вона вм’якла, і пшоно таке вже 
аж розвариця геть, шо не впізнаєш, шо там пшоно є. Ну а потом вже 
цілу картошку виймають оттудова і заминають так само в макітрі цего, 
і туди тоже зажарку роблять з томатом там на чому: чи на салі, і можна 
і на маслі слівочном, чи на смальці – хто як уже зажарочку: там ци-
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булька, томат пережарились, і можна сметанки кинуть ложок три – тоді 
дуже добрий капусняк. Оце робили на весілля капусняк, пампушки. 
Пампушки робили… Ну, замісила тісто, одне яйце, трошки сахарю, 
трошки солі, чуть маргарину – може, грам піісят, ну, грам десять дріш-
чей, я так і не важу – я на глаз кінула трошки. Гарно підійшло, два рази 
підійшло, а потом ото ж його видавлювала тако руками манюнькі ті, 
ну. І підійшло воно ше там – уже посадила. Осьо піду винесу – які вони 
там удались. Катлєти робили. Ну, тоді ж не було цих м’ясорубок рань-
ше, то знаю, шо мама було, як собі робит катлєти, то до досточка така 
була, і мйасо положить, і рубачок був, наче сокирка маленька з ручкою, 
то вона його січе, посіче дрібненько тако, посіче те м’ясо. Тоді туди 
хліба добавить, цибульки, так, як обично роблять катлєти, тіки були 
січені. То вони мині вкусніші, чім од м’ясорубки, ну. Таке там чуству-
єця м’ясце ціленьке, попадає, де ж такими дрібнесенько було. А ше с 
печі. Вона було піджарить, а тоді в риночку, о, і стушит там у пичі, то 
вони добрі. А так само і на свальбу готовили, робили ряжанкі. Ряжан-
ку – то це завжди вареники з сиром на свальби. У кого корова; то ку-
пляють, у кого нема. Це сир, сметану бируть, ряжанку заказують – то 
це ряженка і вареники з сиром. Ну, сирники, ше, може, хто манники. 
Тоді ни так робили манники. Манки зварить, на літру молока стакан 
манки. Зварить манку і гарячою… Розкидать тако стил і на стил бо-
рошна багато. І тоді гарячі балабухи розкидать, шоб вони тепленькі ше 
були. Ну, їх трудно ліпить, але добрі. І сиру зарані наготовит. Сир із 
яйцем, сахарєм, от, перемішать його, а тоді на ці балабушки сиру по-
трошку – і ліпить, як пиріжки. І так поліпить, і трошки поліпить, і знов 
же на досточку з борошном, бо пристане. І так поліпить. Поліпить. 
А потом ці манники – так на дошці, вони на борошні, а тоді розігріть 
сковороду на олії і збить яйця, о, а тоді ці манники раз – у яйця вмо-
чив – і на гарячу сковороду – раз, раз. Воно бистро підпікаєця з одного 
боку й з другого. А тоді ше в каструлі складають шарами потрошку. 
Туди дають масла і знов ставлять на плиту, на ту плиту, шо дровами 
топили. Воно пригорить і такє туди далі, де дуже тепленьке. Вони там 
отпарююця, і такі м’які, і добрі-добрі манники. 

В пичі було якось там сахарю варить на сковороді, а тоді викідає, воно 
загусає, ну, таке воно, як карамель таке підгоряне дуже. Сахарь то так – 
тіки солотке, шоб дуже добра, то ні, і цукерки. Як ми були малими, до 
нас із району приходила одна там жінка – ну, на неї казали: «Спикулянка 
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йде. Палажка, спикулянка йде». Вона звечьора, було, в корзині – така ко-
шолка із соломи сплетина, на пличі, через рушник. І це вона несе листя 
продават, соду, і оці цукерки – такі були довгі –дов гі і обмотани лєнтою, 
ше й чирвоною. А ми ждали, ждали, аби ж вона до нас прийшла на ніч, 
шо дасть же по канфети або одну на всіх дасть. Да, тоді було, ой, було, 
так скрутно. Ми так любили ти канфети, а купит їх не було де. Це хіба 
десь у Звинигородці на базарі купиш. І то, ходю за матирю, за спідницю: 
«Ма, купи, ма, купи»… А вона каже: «Та за шо ж я куплю? Я приїхала 
сюди горшка якогось купить, бо ни буде в чому суп варить». А раньше 
варили в горшках. А там пізніше появились чавуни, то вже в чавунах 
варили. В чавунах варили свиням, і борщ варили. А то горшки. А таке 
було життя. А на похорон, було, раніше це тоже капусняк, обов’язково на 
похороні варять; ну,  жаркоє. Колись давали це коливо із рису, поливали 
чимсь солоденьким. Раньше були такі солоденькі коржики печени, так 
покришили, полили солоденьким. А типер як я віруюча [євангелісти. – 
Л. П.], віруючі колива не їдять. А пиріжки з капусти пекли. А як ходила 
мати на роботу на цілий день же: буряки полоть, солому скиртували в 
жнива – тоді ж ни було комбайну, тоді ж косили серпами. Я ше пам’ятаю, 
і я ходила на поле, серпами косили це ж пшеницю. То йде на цілий день, 
а їсти ж хочеця… До, було, візьме там сала шматок і яйце, і йогірочки 
в сумці. І хтось, мое, дасть півлітру молока, то мати вже в пичі спече 
пиріжка такого, ну. Тоже на чирінь посадить на оту лопату, на капусти-
ну. Оце вже така пора зараз – вишні, яблучка падали, то вже з вишнями 
ліпить такого здорового пиріжка, називаєця «на дванадцять закльопок». 
Вона його стулює, стулює тако тісто й потім тако раз, раз, раз – отако 
згинає, та, може, там вісім чи може десять – та так кауть: «О, ти спекла 
на дванадцять закльопок!». Бо ті дрібні, то воно довго ж ліпить.

***
Записала Л. Пономар у с. Будище 

Звенигородського р-ну Черкаської обл. 
від Марії Петрівни Курченко (М. К.), 1929 р. н., 

Галини Миколаївни Мазур (Г. М.), 1952 р. н. 

М. К. Почалося Будище тут ше тіки хатки… и, ше пан [Енгель-
гарт. – Л. П.] був тут. Отутогó, бо осьо ж недалечко… Да, осьо од шко-
ли осюда був. І почалися хатки. Начав його робили, і почалися хати. 

http://www.mau-nau.org.ua



287

Так той таку ж будує, а ті такий, уже кращий оцейво… хати, а тоді ж 
такі, о. А їде якійсь ізвідтиля десь, і не знаю, звідкиля він їде, о, та й 
каже: «Чого ж так мало людей чи тих хатів мало?». А він каж: «Буде й 
ще». О. Та так прозвали – Будище. Отако. Це я чую од старих людей. 
Буде й ще.

…Не кріпаки, а як вам сказать. Мій дід – гусар. Да. Я вам би сказа-
ла, звідкиля він, звідкиля, він іздалека, вони воювали. Мабуть, із Ро-
сії. Підождіть, нагадаю уже... Кузнєцов, Галю, як? Дід Іван, Кузнєцов, 
Іван, нє, не Хведорович він. Це його діти. Кузнєцов. Це вони воювали і 
довоювали сюди до Майданівки, о, а тоді він у Майданівці зостався та 
нашов собі жіночку і прийшов сюди, у Будище, служить сюди в пана. 
То він у цього пана служив. О. І це було поросята він коле. А тоді той 
пан, а у діда було семеро дітей, і він у того, цього ж діда, мого діда, 
цього Кузнєцова, о, то він же, узяв же цю…, дав йому частину горóда, 
не горóда, а поле, а там був ліс. І, може, чули, диви, я забулася, чумаць-
кий, чумацький… підождіть, під тим ходилися... Галю, де льох ото по-
під тим? Як? Гупалове. Гупалове, і там був льох попід зéмлею отакогó. 
І він хто зна звідкіля, бо там насити [насипи. – Л. П.], насипали насити 
із волами, хто волами, хто корóвами, не корóвами, а кіними. І такі були 
насити здорові, хотіли вже тут цю проводить, як її, скажіть… залізну 
дорогу отутого, і там був великий… і цей аж до катлавана, катлаван же 
зараз же там є і досі. Да, да, в цьому, в цьому знали вхід, і пастухи, ми 
пастухами були. Це колись ми пасли і тоді лазили у той льох. То так 
як ми дійшли, не ми, а хлопці, бо хлопчики то, ми ж бігли отуди, то 
дійшли до води, а тоді вже – немає. Нє, нє, вони отакого йшли туди, 
туди, не півсела, а вони йшли туди, до катлавана. Да. Бо воно було на-
сипано, хто зна де той хід, ніхто не зна й досі. А хто зна, це ж хто зна, 
да [при панах. – Л. П.], хто зна, я не знаю, цього я вже не знаю. А чо’ 
ж не пам’ятаю [про діда. – Л. П.]. Той гусар. Да, да, от якась така вій-
на, мати і розказували, но я забулася. Якась. Гусари, гусари було ж і 
кажуть же: «Гусари ідуть, гусари ідуть». Да, оце раніше було. Ну про 
пана він розказував, шо в його наче робочи – оцего, отам каштани, 
може, ви будете йти, о, то тож садив дід, каштани ті, да. Дорожки такі, 
а там були дорожки і така, ну ви не знаєте, зараз її немає, така вона на-
зиваєця, як? Така низенька, вакаційка і було пострижена така, і до того 
гарно було, до того гарно, шо просто ми малі ходили сюди в школу, то 
до того гарно, о. А там же ж був це дом цього Енгельгарта, о, і мати 
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моя, наче дід це там служив, не служив, а поросята він колов. І він нам, 
він дідові дав землю, аж там на другій бригаді там, дав він землю і був 
ліс там. А він його розкорчував той ліс, о, і так і зараз є такі як тепер 
у лісі, то канави такі розкорчував і синам трьом розділив – Кузнєцов 
Хведір, Кузнєцов Грицько, Кузнєцов Прокіп. І це він розділив геть усі, 
розділив ту землю і там поселився. А тоді цей же ж пан узяв діда цьо-
го, шоб він колов поросята, бо він був такий акуратний і гарний дід. То 
він колов ті поросята, то каже, додому ні сальця ні трошки не дасть. 
А тоді вже його як розкуркулювали, цього, уже ж цього пана, то мати 
казали, шо позабирали… Там і коври ж у його були і бо тепер же, а в 
його ж коври там були, то розкуркулили, позабирали, пограбили в його 
все у цього пана. А мати кажуть: «Піду ж і я, побачу», а вони – «Піду 
ж і я побачу». А калідор… там же ж велика школа, якшо хочете то за-
глянете туди, о. То там велика та школа, тако іде калідор, мати кажуть: 
«Іду, дивлюся – ше одна дівчина біжить. А шо ж вона за дівчина, я до 
неї ближче, а воно дівчина. Вона стала – і я стала. А воно дзеркало у 
стіні таке велике дзеркало, о». І каже, розбалахолили той, наче та, ну 
його розбалахолили, зостався тіки ослові, нє, як їх, роги, оленя, да, 
оленьові тіки роги зоставили і дзеркало це. А то все, каже, позабірали. 
Отаке. А де він дівся, то не знаю нічого. Да. Оце таке.

Як же ж вистроїли вони для пані такий, насипали горщік, о, ну, ви-
ходить на горку. А це тут ставок, називаєця Левендовський, нє, Галю, 
я забула який ставок, Галю... 

Г. М. Скарбóвий, зараз он там зробили ну, наче їх з’єднали два, а 
тоді був великий Скарбóвий ставок. Посередині… так ми називали, ми 
діти вже бігали туди, купалися, то там могила. Но мама каже, шо туди 
була зроблена хатка, там були верби, там було, дійсно, дуже красіво. 
Ставок, я не знаю чо’ він називався Скарбóвий, чи там скарб був, чи 
шо. А могила насипали, ну ми так, діти, називали ми. А шо то за насип 
був, я не знаю. Насип був насеред ставка, да.

М. К. І верби росли, да.
Г. М. На цьому, на цьому наче насипі росли там верби. Нє, це ми в 

дєтстві так називали, це ми діти. Ми там пáсли корóви, плавали туди, 
ну, хто допливе туди, до «могили», туди, так ми її називали. А воно то 
фактично, видно, був насип там у ставку, на самому глибшому місці.

М. К. Да, да, там мати казали, шо була ж, була ж оцего ця кладка, 
була аж до його, наче.
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Г. М. Із берега аж до самого, цей, до самої насипі. Через ставок 
отако як іде, цього так... Шо ж то наше дитинство, це ми росли, там ми 
виросли, потому шо корови пасли, де ноги збивали. Коло того ставка, 
на «могилі» виросли на тій, потому шо хто допливе – туди, хто вміє 
плавать – туди, о. А там гарно було. Зараз, то вже не так.

М. К. А там, я ж кажу, як пани були, то вони зробили такий міст, і 
туди ходили вони гулять, ті пани, о, і казали мати, шо це ж обгороджено 
було отакó наче, обгороджено, і вони ходили, дерев’яний міст. А як же, 
бачила, бачила! Це ж і ця, мати цього діда, батька наче, то це ж мати, 
вона розказувала, мати. І то це, кажуть, на кладки було ходимо прать 
туди, о, тею кладкою. А як оцего ж пішла вода, оце йшла вода, то там 
якесь було бурло отакегó. Коли туди дивляця – а там, ще ж ніхто не зна-
ло, а ці коритá, тепер як оце роблять коритá, то це ж пани робили, оце 
аж до ставка туди, попід землею. Ну да, коритá. Нє, нє, нє, то вода, вода.

Г. М. Це, наверно, воно як спускали ставок, може, може рибу там... 
Бог його знає, шо воно було. Так як оце для зрóшеня, я так зрозуміла, 
шо оце як... Осього вже пізніше, вже 60-ті рóки, це від тєхнікума роби-
ли зрóшеня, куди мала подаватися вода від ставка. Там того Скарбóвого 
це ж зробили від тєхнікума, о, шо Скарбóвий ставок туди належав, 
там поставили насосні станції, це насосна станція мала подавать воду, 
мала поле зрошувать. О, і там в нас був цей великий Скарбóвий ставок 
і маленький, туди ззаду. Розкопали ці греблі, зробили суцільний, а як 
вони зробили вже суцільний ставок, то вже сушили цього, та й роз-
копали ту могилу і розсунули вже той насип. Нє, там нічого, просто. 

М. К. Просто ті, просто верби такі росли, наче острів такий був.
Г. М. Такий як островок, а тоді його розсунули, розкидали та й уже 

там нічого і не цей, не лишилося, вже почистили той ставок, та й він 
глибокий. Та тепер не зрошеня, ні ставка, то й ставок заріс, заростає 
очеретом там коло того.

М. К. Так гарно було.
Г. М. Канєшно. Я не знаю скікі там – метрів дев’ять. Тоді пáсли 

корóви, то лазили, а тепер як загляну – та й думаю: як же я туди лази-
ла? Як же я переходила попід цю греблю? Та да, кажу, страшно так, 
квадрат.

М. К. А тут коло школи, то була панська гулянка, шо пани виходи-
ли сюди гулять. Такий насипаний був насипóк, квіти, обсаджений буз. 
Обсаджено, до того гарно.
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Г. М. Там такó було зроблено. Такó як перший дуб, були ви коло 
дуба? Тако перший дуб, а на ліву сторону такó було насипано, як ото 
діти горку насипають, було тоже зроблений насип, дуже гарний.

М. К. Там лáвки були.
Г. М. І обрубаний, ну то тоді за їхньої пам’яті ше були лáвки, а вже 

за нашої, дєтства нашого, то вже тих не було. Але ми тоже любили 
туди бігать, там так гарно. Цей буз як зацвіте, то там. А кругом же 
садок був. 

М. К. Каштани обсаджені, дуже гарно.
Г. М. Бо тоді ж, каштани, да, а тоді сам садок. А цей називали там в 

радгоспі, там же ж була і садова бригада, і все там. Ну, булó доглянуто, 
зараз уже воно.

М. К. Я нічого такого не знаю, не чула. Тіки про пана знаю, мати 
розказували. Воно невелике село, о, але я вам би сказала, яка це улиця, 
це уже поназивали ці улицí, а як вони... Уже цего, Галю. То куток, каза-
ли, цей, підождіть, Козлíвський, то куток, там далі, Козлíвський. Я не 
знаю чого, бо ми, було, гуляємо на Козлíвському вигоні, о. А там був, 
диви, тіки шо ж знала, як же ж те… Два кутки, а це ше якось, бо тут 
мало, менше було людей, осадьбíв же, казали осадьбíв же, сюди вже 
почали строїця. Осадьбíв не було, не було. А було трошки хатів, було 
отамого. То Козлíв вигін, а то, підождіть же, ну, ну як, як. Галю! Оце 
ж, оце ж вам вигін, оце ж і кажуть, то Козлíвський вигін, о, а то, ну за-
булася. Ми, було, співаємо дівчатами, співаємо, було, йдемó. То там є 
дівчина, шо сильно гарно співає. То було як співають, то ті хлопці там 
грають, а наші тут свої грають. І під гармошку, бо як його тако повно, 
і босі. О, та оце такé. А осьо Півнíвський вигін. Чого? А там жили 
та прозвали Півень на його, на тóго хлопця, Півень, на тóго чоловіка, 
Півень, та так вони Півнíвський вигін. Так і є. Ну, як вам сказать, ба-
гато було Осадчих хвамілій. Це нашій рід, бо в нас дуже великий рід 
був. Багато дітей було, о, багато дітей було. То дуже великий – Осадчі, 
Осадчі, Осадчі, Осадчі, о. А то – Кузніци. Та багацько отакігó. Кузнє-
цов, старий, там Кузнєцов. Басюри, зараз вона у сільській раді, наче це, 
не вона, а він – Басюра. То це його батько був у селі цим, та скажи ж, 
скажи це, головою сільської ради. Басюра був. То було оце такі Басюри 
були. А то Кольчаки казали, а чо’ на їх казали Кольчаки? Хто зна тутó. 
Отакегó. Та такé село було, такé. Отакó. Одмірили, цей, я не знаю чи це 
до революції, чи це, по шістдесят соток [радянська влада. – Л. П.]. Да. 
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А, були, були поля, поля. Тут велика хата стояла, це моєї, наче свекруха 
моя. То великі, великі були поля. Теж отакó ходили, як оцегó, наче на 
поля, о, то сіяли і пшеницю вони. Півнíвський вигін називався ж отого, 
ге? Півнíвський вигін, да. Були воли, воли були. Одна пара, о, а якшо 
то ше якось коника, тіки шо це трудно коник. Та оце таке. То були, то 
було ж, мати кажуть, шо було, їдуть же ж до панів і робить же їдуть, і 
геть усе. Та оце таке діло. Таке шо знаю.

Про розкуркулення
М. К. Ох, розкуркулювали. Хто зна, розкуркýли. Оце мого свекра 

розкуркулили. Під бляхою хата. Під бляхою хата була, і дітей у його 
було – одинáдцетеро дітей. І розкуркýлили, бо були, бачте, були ж і 
коні, бо мати ж розказували. Бо я не знаю вже, а вони розказували, шо 
було. Один до коней, один до волів, один до свиней, один до ті…, а 
дівчат було ж багацько, дванадцятеро, а одна у льоху миє там кружки, 
одна…, ну вобщем оце вони розказували такогó, о. А розкуркулили, 
оце зараз отамогó, ви не селом їдете? То оце тутó ше і досі, наче повер-
тать як у село, а тамó надваляна така наче стоїть повіточка, не повіточ-
ка було, магазін був колись, о, а його забрали. А то бляха ше, ше та, із 
нашої хати бляха, і досі вона стоїть. Курченко, ой-ой-ой, як же ж його 
[cвекор. – Л. П.]. Лишився тут, і він не міг видержать, і він почепився, 
да. І дітей стікі зосталось. Він не міг терпіть уже, не міг. Кажуть, мати 
сильно плакала, о, і, а він, каже, вийшов – і де він дівся, хто зна. І ви-
ходимо, а він, каже, там, почепився через стовп. Розкуркуляли, мабуть, 
із села, я не знаю вже. І осьо хата отутогó була, осьо, вона вже, оце ми 
на місту друга, і їхня стоїть. Тіки та хата була під цинком. А він казав, 
якшо прийдуть тебе розкуркулювать, бляху ізнімать, то нічо’, каже, не 
кажи, нічо’ не кажи, о. То вони приїхали, то вони наче нічо’, а може він 
там у тих і був, хто зна. Бо його не розкуркулили. І вони розкуркулюва-
ли, а тіки хотіли розкуркулювать, але як вони шо не розкуркулювали, 
бо цей, цинк був, на тий хаті був цинк. То оце таке. Багато людей по-
розкуркулювали, хто хати отакі, хто там шось таке, то багато розкурку-
лювали. То зосталося дванадцять дітей і це таке, таке тре зробить. Він 
не видержав уже бідний. Та оце таке.

Були із глини ізморовані, о, і були у зруб положені такогó, та валькою 
отакó навилóжували. Аякже, обмазували. Обмазували, отакó ложать 
цю, ломаку і сюди ложать глину. Знову ломаку й глину знову. Отакегó. 
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Була сильно велика повітка, бо коні стояли, о, і корова стояла, і ше шо, 
і воли стояли. О, і це вони всим робили, городи обробляли. Повітка, 
зараз я вам скажу, повітка отакó стояла як оце, тікі далі. Далі, повіт-
ка. Там і хата була стара. А це вже нова хата. А там стара хата була. 
Вони отакогó, близько. Був льох, але тут низина була, і казали мати, 
шо це, як пішла вода…, а раньше ж у діжкáх робили геть усе. Діжки 
такі двадцятивідрові, бо сім’ї великі та вгірки і капусту, і все солили. 
То казали, як підійшла вода, то діжки були зверху. Отам у нас льох 
був, за хатою наче, не за хатою, а за тею, там причепою, о, то кажуть 
геть наче повиносило наверх ті діжки, о. То тоді вони вже закидáли 
той льох, то я вже до їх сюди прийшла, то яма була така викопана, яма 
одна, бо тут льоху трудно, не можна копать льоху, бо підходить вода. 
Це ми чо’сь усюди всунулись у низ. А тут було – тече вода із полів. 
З полів вода тече. О, а тоді вже оце як почали обгорювать, обгорювать 
ті поля, і люди почали горать дома наче ж оцего ці городи, то воно, 
перестала вода бігти. Ну, там, це я вам скажу ше шо, як це, воно може 
неінтересне, там на полі, за селом, та там ізробилося, шо озеро в нас 
таке зробилося. А тоді, де ділась вода, дивляця, а вона такó круте, та 
крутилась, крутилась та вода і десь ділась, хто зна. Оказуєця, шо вона 
найшла те корито, та труба, шо пани проробляли і туди протекла вона, 
видно. Видно ж, туди протекла і туди, видно, вона – більш, більш ніку-
ди, тіки туди всі казали. Да. У ставок, в ставок, да.

Господарювання
М. К. В повітці отгорожували саж. У кого багато свиней – отакó, чи 

четверо, чи троє, чи шо – саж. Біжіть у саж, там у саж, у свині. О, а то 
повітка, а то конюшня, бо там коні стояли, то конюшня. Нє, нє, окремо 
саж. Хтозна хто як, які хазяйни. І четверо стояли, і свиноматки було 
і, то було й свиноматки ті, то було, кажуть, саж. А кури робили вище 
сажá, не вище сажá, а в сажí. То наче робили такі дробини і вони сіда-
ли, ті кури, вище тогó. А як ні, то така повіточка – і туди. Хто як. Ха-
зяйни – то дві корови, о. То тоді наче корови були, то, як же вам сказать, 
ну дома наче готували сіно і все. А тоді вже як оце в революцію було 
оце, ну, радянська влада була, то пáсли ми. Пáсли по городах, по тому, 
по долинах отамогó. А у череду у нас у селі не виводили. Це як великі 
села, та чередá. Бо то череда, згонять усі. А в нас у селі не так, бо там 
той свою корову пасе, а той свою пасе, а той свою.
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Була клуня, була. Ставила, да, що машина заїжджала. Всередині ні-
якого току не було, просто діл. Це я знаю ше у нас дома, ше як я була, 
та дома. Тіки шо вона, понімаєте, вона була без стелі. Отакó так на цей 
бік наче, ну на цей бік такó ця стеля була, і на той бік стеля була, а тут 
шоб заїжджала машина і молотила. То це у нас дома була.

Про хату на Зелені свята
М. К. Земля, земля, пол, це знаєте, в когось це ж там десь, десь, 

десь, десь, десь. Хтозна, як вона попала та, як той пол попав. У нас 
земля, але ж по крайній мірі, було увійдеш, оце як прáзники, як-то Зе-
лені святки, о. То це ж як увійдеш у хату, мазать же ж треба, скоренькó 
мазать. Повимазували глиною, повимазували, глина біла. О, то це по-
мазали, помазали, всьо вже, вікна потерли, всьо, це ж мама скоро при-
йде з роботи. То ми беремó цього, біл, – і мати нас же ж, навчили мати – 
беремó цей глинки трошки, замісили там, як є де, коров’ячим кізяком, 
вибачте, замісила або конячим або чо там, повпихáли, повпихáли, о, та 
тоді змазали тим, трошки кізячка, трошки глинки, змазали його. Всьо, 
просох він. Зелені святки, Боже, ідемó на ці Зелені святки на осоку, 
осоку коло ставка, мнята там, усяка дика мнята така, набрали теї мня-
ти дикої, настелили, настелили, так гарно пахне все: клечення, липка, 
ясенок, кленок – оце все в хаті поквітчано. Оце у нас і зараз було оцегó, 
цей год осьо як квітчали так. О, та це таке. То мазали діл. То я ж вам 
кажу, оце ламали ми гілля. Осьо я винесла оцегó після, я не знаю, днів 
три винесла оті гілля, о. То оце отутогó осьо букети на…, то це Зелені 
святки, то це ж букети сюди на вікна ставили і тикали всьо по тому, на 
ворота ставили, о. Це хто як. Ну, я по старому, то я так зробила.

Одяг
М. К. Баба, баба, бабушка [одягалась. – Л. П.]. Явдоха Осадча, 

Осадча Явдоха, батькова мати. А якого року… Підождіть, як же ж, 
забулася. Та ма’ть у двадцяті, як я родилась двадцять дев’ятого, да, 
то помоєму вона мабуть ішла, це ж вона… да, перша дочкá – да, да, 
скриню давали батьки. Полотнянії спідницí, такі рясні, спідницí. Со-
рочки такі і того такі великі сорочки були – отуто із брижами наче такі 
були, тікі не вишиті, такі прóсті. Да, отакó, шоб не тей. О, оце таке. 
Уставки отако отутого. Да, да, вставляють. А тут було отако сжимають 
ті, да, позжимали, позжимали отакого брижики, брижики і все, і все 
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аж усюди в комір. Комір стоячий такий, такó стоячий такий комірок. 
Не було коли красить і чи у чому було. Біла, горіхення, у горіхах. По-
мочать ті горіхи ото, ізварять та вкинуть, а вона така – аж світиця, така 
золота, да. Вона ця, не жовта, а така наче чорнувата, чорнувата така 
в горісі. Носили, бо тре’ було якось з полотняного, і пошиють того 
хвартухá, бо треба було шось у хвартýк – чи яблучка вкинуть, чи шось 
таке. Як коли красять, а як коли – і нє. Випрали, то так він і є. Січас 
скажу вам за коси, я хотіла сказать вам за коси. Вона отакогó цього за-
кручують собі коси, о, чушечку, сюди тряпочку ше, усюдигó і шиють 
таку чушку. Це коси, да. А тут да, а тут шили отакогó, як зараз знаю, 
отакогó ця наче така планка отутогó, о, і вона затягаєця аж сюди, сюди 
затягаєця і аж сюди, оце кругом отакó затягаєця. А зверху тут отакогó 
рівненьке таке ізверху. І це воно все до купки збираєця, і тут, а тоді 
скручуєця воно, тут ця чушечка. Нє, нє, такої не було. З полотна. Яке 
кому наравиця, яке кому наравиця, чи покрасять, чи так. Ну, чушка 
мені зараз наравиця, я б і зараз би носила ту чушку. Коли як, коли як. 
Вони чушечку надівали за для того, шоб коси не розлазились. А тоді 
вони більше в чушці ходили. Да. Коли як, коли як їй схочеця. Вона 
хвостиків не любила, нє-е, не любила тіки отакогó зав’яжеця – всьо. 
То було… як свято, то ото надівають вишиту сорочку і спідницю, да, 
полотняну. О, а полотно ткали ми, і я ткала. Із конопéль. Біліше цьóго, 
наче з льону біліше. Но воно не крепке, а як конóплі – то дуже крепкі. 
Сіяли… Тепер же ж не можна посіять, бо наркомани виріжуть усе. 
А тоді сіяли такі ті, горóди, і сіяли ми і це, наче воно вже, в’язали отакі 
снопики – як отакогó в’яжуця ці, квітки такі, – снопики такі в’язались. 
О, а тоді ми їх складали і везли в озеро. А озеро ви не знаєте ж, де в 
нас було озеро? О, гарно було. Тепер і озера нема, нічого. Лупалове. 
А тамó, як їхати на Шевченкове, та ото під гору, а то туди наче яр отам, 
там ми булó пасемó, і корóви потопилися були у тóму, вирло таке було, 
і коняка втопилася, о, отакогó. Крутиця, то булó кричимó ж: не гоніть, 
не гоніть, бо потопляця корóви. В озері, в озері булó. А тепер нема ні 
того ні возера, ні води нема, нічого тепер нема там. Та давненько вже. 
Давно вже нема. То ми, булó, конóплі на тачки. А тачка – це, знаєте, 
возик. На тачки – і до озера. І повезем ті конóплі, а я з бабою, бо всіг-
да з бабою, я так гарно жилá з бабою, баба мене любила сильно – то 
на тачки повезем ті, і берем дрючéчки такі і ломачки беремó, ключки 
беремó. То мочимо ті конóплі. Положили, положили отако додолу, по-
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ложили, положили їх, а тоді зверху ці дрючéчки і ті ключки, такó при-
душуєм його і землі накидаєм, землі. А тоді йдемо, дивимося, коли 
вони вимочуця. Вимочуця ті конóплі, тоді ми беремó, виминаємо їх 
відси, висушуємо ті конóплі. А колись з бабою пішли, а піявки як по-
начиплювались. Я: «О, ба, піявки!». – «Нічого, нічо’, то вона погану 
кров висисáє. Вона нассеця і вийде». Або солі, булó, беремó, то вона 
трошки посолить, і та одпадає, о. Та цього, булó вийдемо, та уже по-
мили це, висушили коло цього, а тоді у нас була, і досі, бетельня, та 
вже пропала. Та, булó, тоді на ту бетельню дома вже рукою отако це 
підсуваєш – і б’єш, б’єш, б’єш, б’єш. Побили, о, і вже гарно. Побили, 
тоді на тéрницю, тéрниця така. Тоді тримать те. Повитягувалося те 
усе, котре не таке, всьо. Дівчата, треба мнять конóплі. То ми з дівчата-
ми оце увечері, оцегó уже ввечері, начинають вечір, то ми йдемо тоді 
та мнемó їх, ті конóплі. О, отако, а тоді ткали, тоді пряли, тоді ткали. 
Прядка й досі в нас є.

Г. М. І рубель, і качалка... У мене в Вінниці, таке в мами булó на-
мисто, коралі, і такі з китицями. Но я його забрала собі в Вінницю, але 
не привезла. І хустка цейгó, і хустка чорна є, да, вона так, такі кітиці, 
вона так нєжна, там була така ткань.

М. К. Нє, не тернова, шерстяна хусточка чорненька, тіки здорова. 
Нє, не срібні, вони разки тіки мали і китиці. Нє, їх булó, мабуть, аж сім. 
Один великий, другий менший, третій ше менший. 

М. К. Нє, срібних ніяких. На мотузóчках, да, і геть усе, і геть усе 
отако – більший, менший, менший, менший і менший. Да, а тоді і я 
ходила і ше в артістах булá, на сцені булá. Шили [сорочки. – Л. П.]. Так 
як само, але шо чогось із конопéль лучче, вони хрипкіші.

Г. М. Ну, віночки обично були, вінки, лойові, парафіном облиті, і 
в молодої голова вся покривалась віночком, о, а в дружки була тіки 
такогó, тіки так, лоб. Стрічки. В кого скіки було. Разні. 

М. К. Червоний більше, те шо було. 
Г. М. Разні були, всі свідки були гарні.
М. К. Нє, отако віночки, да, отако. Геть молода обкутана була. 

А шо я розкажу. О, шо я розкажу, голубко. Приїхали, я була на роботі. 
Молодий мене приїхав аж за шістдесят кілóметрів на велисопеді. Сам. 
Приїхав, бо я робила там. На ердині – я там робила. І він це велисопе-
дом приїхав аж за мною, аж туди. Ніхто нічого не казало, ніхто нічого 
не готовилося, він прийшов до матері і каже: «Мамо, я цьóго, поїхав 
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за Марійкою». «Марійка» – казали [називали. – Л. П.]. А мати кажуть: 
«А хіба вона шо, согласна чи шо?» – ні. А він поїхав. Приїхав і сказав 
мені отак і так, кажу: «Нє, – я кажу, – не піду, не піду». Я ж це тіки 
стала первого мая на цей, нє, не первого, а, якось немає, а назад, за-
булася, завербована була. Поїхали ми. На тей, на торг туди, на роботу. 
А він ніякого, нічого: На перве мая шоб була дома. Думаю, шо його 
робить, уже сама чо’сь і трусюся і все, це ж я не привична ото з хлоп-
цями гулять, ні. Мені, хай Бог милує, як почую, де шо робиця, то я, в 
мене коси піднімаюця, тоді було аж. Ну, цьóго, шо ж робить? Поїду, бо 
матерí ждуть, понаготовлялися ж. А як же це вони так понаготовляли-
ся? А завтра, цей, неділя, завтра, цей, Великдень, а післязавтра перве 
мая – «Шоб ти була дома». Всьо. Прийшла я додому. Кажу: «Мамо, 
шо це таке, я, кажу, не хочу». – А вона: «Як хоч, я тебе не силую, шо 
хоч». Ба, приїжає. Приходять. А там був Кирило, наче їхній зять, та-
кий гарний дядько. Кирило і Павло, і ну, приходять усі: «Ну, то як ти, 
согласна?» Та, кажу, як почали: «Дивися, і хатка, і те, і те, все готове 
тобі, чо’ ти не пíдеш?» Сіла, заплакала, шо мені робить? Думаю. Піш-
ла. Прийшла сюди, о, як же ж, ну, давайте... А мати віночка... Січас 
вінки, лєнти, о, давайте. Забрали мене. Це просто вечірка, не свайба, 
а просто вечірка. Забрали мене ці свати, прийшли сюди до цього, з 
гармошкою, пограли, потанцювали, повечеряли трохи, не повечеряла, 
а побули ж тут в нас трохи. І шо ж робить? Мені на Ардин треба їхать, 
на роботу. Але ж не поїхала я та так, росчиталася. Та таке – в мене не 
справжня вечірня була. О, а осьогó, як оцігó дівчата й оцігó, як в нас 
справжніш свайби роблять, то роблять, то це коровгаї печуть, печем. 
І я ж коровгай пекла, я ж забулася. Коровгай… А як сходяця оцегó – 
«Приходьте до нас на корогвай, приходьте». Прийшли на коровгай, 
дівчата тут давай учинили той коровгай, давай пекти. Таку роблять 
же ж наче, ну такий коровгай, як паляниця отогó, а тоді хрéсти отакó, 
отакó роблять. О, печуть той коровгай, посадили в піч. А, і це ж і в 
мене ж так же було теж. Посадили у піч, а тоді пішли до каждої дере-
винки, поливають цим, святять тим, водичкою і співають, співають. 
Поспівали. А сьогó ж… дерево ж у нас же ж, да, да, да. Ну, рідненькі, 
я забулася, єй Богу, забулася. Співають: «Оце тобі повна та повна…», 
оце вже чують – всьо. Про коровгай, да, шо наша Марія…, ну, забула. 
Згадували дерево, до каждої деревинки приходили. Ну, дай Боже, їй 
здоров’я, шоб вона була, цвіла так, як ця деревинка, шоб вона горя не 
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мала, шоб вона отакегó. Да, тоді позасувáли в піч, уже засунули той 
коровгай у піч і позасували все – витягають. Витягли цей коровгай. На 
другий день уже ідуть. Це ж коровгай спечений – і ідіть поготовить, 
помагать. Бо тепер ресторани, а тоді ідіть. Поприходили помагать. По-
могли там шо. Давайте вже, молода квітчаєця і іде просить. Рушник, 
да. Молоду прив’язали і цей, і рушник на руці ж молодої. А в друж-
ки – ні. Да. А молодий уже… тоді квітки вішають йому на шапку, 
ідуть уже. А купляли ж отігó, ті, та оці, як вони лойові чи як вони. 
Аякже, да. Мабуть, зліва, я забула. Хустки не давали, хустку він давав, 
давали йому тіки тоді, як він прийшов сватаця, та хустку дали. Тіки 
десь тут лисичка заховалася чи, ну да, чи лисичка, – уже забулася, де 
вона тут. Давай шукать попід кроватями, ну, сміялися такогó. Булó пу-
чечок калини і так же ж обквітчували, весільне гільце, а тоді сідають 
на коні. Молодий перший їдуть, молодий… А їздові же ж є. З возом 
[коні. – Л. П.]. Аякже. Ну їздóвий, например, молодий сидить, бо він 
же ж їде по молоду з родичами. О, а тоді вже приходять, угощають же 
ж їх тут у хаті, вгощають, і все іграє, музика то тут, тріщіть геть усе. 
А тоді вже додому їхать, о, молоду. А мати розказували таке. Забрали 
ж, їхали до молодої, по молоду їхали, їхали по молоду, їхали, на Май-
данівку наче вони їхали. Їхали, їхали, а кінь, раз, випрігся і став коло 
воза. А вони кажуть, це ж поганий прéкмет. О, а шо ж це воно таке. 
Ну, він оженився, взяв жіночку звідтиля. Пожили вони, мабуть, міся-
ців два чи три – і розійшлись. Бачте, як воно. Не чула. Це якісь там, 
може, у когось там такі вєдьмі є. Ставали ж на цей, на стіл же, ставили 
ж те гíльце, да. Вінчаця тоді не ходили, бо не було куди. А розпису-
валися тіки, да. Да. Хох, було. …Дружки, то наче ж на свайбі та в 
дружках же ж булá, у старших. Боже мій, як наїхало оцих же ж наче, 
од молодого. Нє, підожди. Молодий мався приїхать по молоду. А тих 
хлопців як назбиралося! Повно такого, ну, не пускають того молодого 
і всьо. Дай нам і стіки горілки, і грошей дай. Як немає, де ж, де ж ми 
стіки візьмемо! Нате вам четвертину горілки і гроші. О, а в’ни кажуть: 
«Немає в нас четвертини горілки, нате вам дві літри». А вони не хо-
тять брать. І отакегó, як каша. А тоді, бо ми ж у хаті, там не в хаті, а 
тут коло молодої, але ж уже розказували. Та цей, та тоді вже, а тоді вже 
цю, забрали наче горілку цю, якшо, якшо, каже, ні літри не дастé, то 
ми, кажуть, тут перекинем усе. Ну, та тоді я за отей, за гільце розказую 
і за те, як брали «ворітнý».
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Г. М. А за «гусака» під гíльцем? А шо, ставили пляшку горілки, 
називався «гусак». А коли його розпивали, коли його розпивали цього 
«гусака»? Горілку, ту, шо ставили під гíльцем, коли розпивали?

М. К. А коли? Як молоді вже одійшли, то тоді вспівали чи цей... 
Це наша, це вже була наша горілка.

Г. М. Це, коли забирав уже жених у неділю молоду, а тоді вже гуля-
ли, чи як?

М. К. Да, а тоді гуляли, да.
Г. М. Та шо, отака пляшка, це я ще заміш йшла, то мені ото купляли.
М. К. Та зав’язували, та таке, «гусак» називались, під пляшку ста-

вили, під ту, під гíльце. А ті хлопці як понапивалися, дали ж їм дві літ-
ри і дали ше шось там. Та вони в корінні спали, ті хлопці. Та, кажуть, 
шо ви наробили, шо ви наробили, шо ви нам дали? Они хтозна яку 
горілку дали, о. Та оце такé. Ворітна, да, да, да, шоб уїхати.

М. К. Лєнтою, і калину, да, і калину чипляли туди і ставили під 
гільце.

Г. М. Як молоду забирали, на другий день.
М. К. На другий день усі посходились і «гусака»…
Г. М. На другий день гойдали в рядні, молода повинна зарано вста-

ти, умивать весільних.
М. К. «На столі просто. Шо, оті, коровгай отакó стояв, коровгай, а 

шо ше? Півлітри, півлітри стояло, да, да. Отакó в червону наливали, не 
в червону, ну да, в червону, бо тоді ж молоду ж частують. Та, у пляш-
ку, в пляшку, півлітри чи півлітри, чи в шо, о. І калачі положили, тіки 
тепер же ж таких нема. Є, тепер книші, такі як ото пишуть тогó. А ми 
такі книші, було, як наліпимо тих книшів, такі лапи, як ото. То книша, 
було, ложимо. Отакегó, усе. До чого? Молодий? Нічого, шоб вони, за 
стіл заводять за стіл. А, викликали, не викликали, а вони ж самі наче ж 
шо, такий дарує, такий дарує, такий дарує, оце.

Г. М. Коли прихóдили сватаця, давали женіхові хустку і цею хусте-
ою покривали тоді, як уже увéчері за цейгó, кінчалося весілля, розплі-
тали косу і тоді зав’язували цею хусткою. 

М. К. Молодий. Я забулася. Я стіки свайбíв одгуляла, я позабувала. 
Вінок ізкидають. А зберігають, у нас оногó і досі є в іконі дочки. Ка-
жуть шо погано, коли дощ, но я не знаю, кажуть, буде плакать молода. 

М. К. Дерева ми об’язували тіки тоді, як пекли коровгай, бачте, я 
нагадала аж оцегó. Отоді, коровгай як пекли, то об’язували. 
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Г. М. Як коровай: 

Крайте, коровай, крайте, спíдки дожидайте,
бо музики грають, спíдки дожидають.

Це раз, а потом цьóго. Ой, а нє, до дерев я не знаю якось. Як же, 
я забула тоже, як до короваю співали, шо: Коровай у піч посадили… 
Я забула. А яку ше? 

Ой дай мамо, масла,
Я ж тобі коровицю пасла,
Дай масла на косицю,
Я ж виганяла на росицю.
Дай масла на косу,
Виганяла на росу, –

це як розплітали кóсу.
М. К. Оце як росплітають косу вже, молоду привезуть, та тоді роз-

плітають уже. А тоді розплели, запнули: «Ой дай, мати, масла…».
Г. М. «Ой дай, мати, кожуха, шоб сіла молодуха». На кожух садили.
М. К. Стілець, і на кожух посадили.
Г. М. Садили, садили. У 1972 році [було весілля. – Л. П.]. Така була 

привичка. Усе. Шо піч завалили. 
М. К. Гуляли цілий тиждень. 
Г. М. О, а в четвер ходили на борщ. А в четвер був борщ, це повинна 

була молодá варить, хоть вона і не цього, його і не варила, але п’янка 
булá. Завалили піч, прийшли, сажу трусили. 

М. К. На другий день на ряднах катали.
Г. М. Ну, а як же, передівалися, трасли гроші, на ряднах танцювали, 

пердівалися, ішли цигани, о, там хто курку, хто шо, ходили по селі, 
співали хто які пісні умів, приýтки, прибаютки і всьо.

М. К. Як не даєте курки, то поки тут балакаєш, вона пішла уже у 
саж, забрала курку і несе.

Г. М. Купали, на возику.
М. К. То як молоду привезуть, та тоді кілка забивають у хаті, шоб 

вона нікуди не йшла. Да. А коло припічка... нє.
Г. М. А, не знаю, мені не забивали, бо я через тиждень та й поїхала. 

А вони: шо тут били, піч розібрали. А цейгó, і возили і маму купати. 
В тачкі…

М. К. Я уже чо’сь і забула як. Ну, повезли у сосни, отудигó на тачці. 
Повезли, а тоді з відра воду. Як привезли, вода із відра і стояла. Та я 
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чо’сь уже, Галю, забулася, бо я багато ж цих, свайбів гуляла, то я за-
була. То катали і там, і там катали, возили, де ти тікі хоч. Але я любила 
отакегó все, о… «Із бичка, чом не робите як дочка…». Да. Це теща вже 
співає. На другий день, да. Не, цього не було.

Г. М. Чоботи взували наперше, коли ішло весілля, тоді взували чо-
боти. Молодий взуває. 

М. К. Коли молодий мене узув, да, отоді і співали. Тоді баба співала: 
«Чоботи, чоботи із бичка, чом ви не робите, як дочка. Чоботи, чоботи, 
ви мої, наробили клопоту ви мені».

Г. М. Чоботи, чоботи з бугая, чом же ви не робите нічого.
М. К. Та в комору, а де ж у хаті будуть ночувать? У нас була ко-

мора. Оце викинули, бо переробляли та викинули. Та да комора була 
при хаті.

М. К. У нас булá при хаті. Це вже нóва постройка, 60-ті рóки. Стара 
хата булá. В нас хата булá на дві половини. О, хата булá на дві полови-
ни. Там булá, ну як хата, там булá така комора, то кажуть, шо викинули, 
були та викинули.

Г. М. Ну, отакогó, заходите сюди, таке називалося сіни, далі була комора.
М. К. Комора булá ж у нас, бо тут булó все в коморі. Ну, в нас, напри-

клад, булá та стара хата, де ми жили, це нóва постройка, то в нас булá 
такогó хата – наліво комора булá, направо була хата, заходили і булó дві 
кімнати, ну, така кухня, і потом дві кімнатки невеликі. А цьóго, а другі 
хати, де були, може у когось і булó на дві половини, десь жили, може 
десь комусь давали. Ну, в нас булó фактично так.

Г. М. А в їх як вона була дома, да, то в їх булá на одну сторону 
комнати хата, на цю сторону комнати, хата, а сзаду такó якби той, булá 
пристройка – комора.

***
Записала Л. Пономар у с. Будище 

Звенигородського р-ну Черкаської обл.
від Марії Петрівни Курченко, 1929 р. н. 

Вірування
Викликання дощу

А жінки орали плугами. Але ж шоб дощ ішов? У нас булó таке, шо 
як оцегó утопленик, утопиця утопленик, то ходили воду брать та носи-
ли на клáдовище і лили воду на його. О, то це як утопленик був, то шоб 
дощ ішов. Оце таке у нас булó. 
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Як яйця підкладали під квочку
Ми і в тому, і в фартусí підкладаємо і всяк, всяк підкладаємо. Та 

вони всяк ті курчата, коли як. Але справно, як таке шось таке якось 
ізробиш, шо не так, мигом, а так, то у хвартух вóзьмеш, то в шапку 
вóзьмеш, то.

Перший грім та вихор
Під дерево, під дерево, шоб спина не боліла, як вперше гремить грім. 

Вихор – це ну можеть людина слабіть, можеть, отакегó. Ну да, якшо, 
якшо вихор осьо, хай Господь милує, такó, як та зачепить і людина 
слаба, може… Не обминеш його ніяк, як він тіки, шо ти обминеш, як 
вітер… вітер чи дощ, чи шо. Вихнув оце тутó і попав, шо ж ти. Шо? 
А зхаплюєця такій вітер і такий дощ, дерево ламає таке все. Мабуть, 
лихий.

Івана Купала
Да, казали, шо русалки. А то ж є ж і пісня. Забула і пісню, шо ру-

салка. Нє, не розказували, цьóго нє, цьóго не бачили. Забула, на який 
день, забула. А на Івана Купайла, то купаюця ж. На Івана Купайла? 
Шо? Вінки брали з усякого зіллячка, оно в нас маринка і зараз росте. 
Аногó зіллячко біленьке таке, пахуче, пахуче. Да, да, маринка назива-
єця. Оце і барвінок, це маринку, барвінок і ці сокирки такі сині в нас 
на городі є там. О, це квіточки такі і вінки робили. І до ставка, це ж 
ходили ми до ставка, вінки пускать. А ми ж пішли ж до ставка, вінка 
такóго гарного сплели. І приїхали до того ставка. А воно вінка із голо-
ви схопили і побігли хлопці. Кажуть, шо це замуж вийде. На воду ки-
дають, кидають на воду і дивляця, куди буде плести, куди вінок плетé. 
Якшо вінок плетé і не потонає, то буде людина жить. А одна там жінка 
булá, вона дівчина булá, стара така жінка, та пустила ж вінка, на воду 
наче пустили, дівчата такі…, тікі шо вона булá пожиленька, о, а жаба 
вискочила на той вінок. І вона: ну всьо. І вона ж умéрла. Умéрла, жаба 
скóчила на вінок і вмéрла. Таке. Да, папороть цвіте, тікі це ж у лісі, це 
ж треба дивиця, хто цé, хто цé занімаєця. Хтось казало, шо в нас ходи-
ли… Папороть цвіте. Да. Хтозна, кажуть же, шо байдуже булó, добре 
булó. Папороть. То добре казали. Да, казали папороть. Дивіця, у ліс же 
ходили, шоб нарошне, шоб папороть побачить. Ну, я не знаю, це такі, 
може й не нарошне, хіба я знаю? Я не знаю. Бо я знаю, за вінка оце 
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так балакали, наче тоді старіші дівчата, то балакали, шо отаке за вінка. 
Співали. Шо ж я вам заспівала:

Ой на Івана, на Купайла, чорна галóчка купалася,
На бережечку сушилася, Діва Марія журилася
Ой ти, Маріє, чи ти, чи ти, звідкіль до тебе зайти, зайти?
Зайди до мене садком, садком, буде горілка з медком,
Ше тонке, біле ряденечко, прийди, Іване, серденечко.

Та, я вже не так співаю, уже в мене голос не то. Шо ж я заспіваю… 
[Співає. – Л. П.]:

Ой на Івана, на Купайла, чорна галóчка купалася
На бережечку сушилася, Діва Марія журилася.
Ой ти Маріє, Марієчко, в тебе личенько як яблучко...
Ой ти Маріє, огрій, огрій…

Про відьом
Булá одна відьма. Коровка в неї булá, така коровка рижа, і вона вже 

стара булá така бабка. І оце вона пíде із коровою попід хати, чи не 
знаю, нє, не з коровою, пíде сама, надоїть молока і несе додому. І це 
в неї така корова булá. А один її як застав, шо вона доїла, о, та казав, 
так гнав, так бив її. Пішла у хлів і доїть корову. Каже, покотилося оце 
колéсо якесь, і вона пішла туди. О, а він як застав її, та так дав, то вона 
більш не ходила. Вона старенька, вже стара булá, на тому кутку ми 
жили, то вона булá стара така.

Великдень
Миколая, Варвари… Це ж празники великі. Великдень… «Не я б’ю, 

верба б’є, недалечко червоне яєчко». Писали яйця, ті, зараз у цибулинні 
робимо, крáсимо, бо то краска, та воно не так. У цибулинні крáсимо. 
І жовтéнькі, у корі, у ті, у тополі, з тополі дубчиків таких наламати. 
Отакегó. І яйця крáсимо. І шо, це булó плічкó запікаємо, таке плічкó 
у печі. Порося обізатєльно як колемо, то ми обізатєльно зоставляєм 
оплічкó. А тоді накриваєм, підсунем, а те плíчко витягаєм, а тоді вже 
ідемо, їсти ту паску, посвятемó їдемо, о. І яйця, і сольку, і те наче святи-
ли, геть усе святили. Таке. А, ті, хрестики робили, хрестики, і такó по-
робили, хрестики, шишечки, такó, більш я не…[про випікання паски. – 
Л. П.]. Робили і маленькі, і великі, і дітям робили, бо тре ж булó б дать, 
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і так комусь отакó дать. У нас не дарували на Паску, о. А це, я знаю тіки 
те, шо ми, булó, повсігда як мати нам шось пошиють такó, чи плаття, чи 
якесь кохточку, чи шо, то це повсігда кидають гроші в карман, повсігда 
копійки кидають. Шоб це мали, мали копійку довіку. Да, оце я знаю. 

Різдво
Беремó кутю, на Кутю треба ставить кутю зварить. Треба її ізварить. 

З чого? Зараз із пшениці варять, о. А тоді, булó, як нема ячменю, бо ми 
в ступах товкли, як немає, то ми, булó, із пшениці вона не така, а то з 
ячменю. Та така та кутя добра. О, а тоді зваримо, до обід тре’ зварить. 
То варим, а тоді витягаємо з печи ту кутю, сіно стелемо, на пóкутя. І 
хлібця печемó, таке. Хліб печемо. Та, таке невеличке, хлібину вобщем. 
Та «кутя на базар, нє, кутя на пóкутя, а узвар на базар», о, а ви пищ-
чить. Да. Да. А вони ж ідуть, а я ж кажу шо, «кутя на пóкутя, а узвар на 
базар, о, а ви пищчить, шоб курчатка пищчали, шоб родилися курчат-
ка. А діти йдуть… Цей год Галя йде та: пі, пі, пі… Да. Кутю ложили, 
узвар: узвар на базар, кутя на пóкутя. 

Як плели тини
Тини плели. У лісі заробляли, не хмиз, а хворóст. А тоді привози-

ли додому та тини плели. Оце по дорозі зкопували стовпи, а тоді тим 
хворóстом плели тини. Яке попало, аби довгéньке, да. Із дуба не роби-
ли, о, а граб, ясен, отакегó, липа, оце. Да, оце тут стовпчик і тут стовп-
чик, а тут тин, одходим, шо одрубували, одходим. Та робили, наче пе-
реплітали. Та було це хвіртку робиш, а то перелаз зробив, переступив 
ногою та й пішов у двір.

***
Записала Л. Пономар у с. Моринці 

Звенигородського р-ну Черкаської обл.
від Надії Кирилівни Відоменко, 1928 р. н.

Про криниці
А це, як я хочу, то я можу витягти це все з криниці, та корбою тягать. 

А як не хочу, то ми купили, та в криницю впустили та насосом уклю-
чаєм. А витягти та й усе. Родич, родич копав – Михайло. Він копав, а 
ми тягали. Вручну тягали, двадцять метрів. Кольца, це кольца робили 
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з цéменту. То туди ми посадили четверо кóлець усередину, у воду туди, 
а це зверху двоє поставили. Одно у землі, а це одно зверху. То двоє. 
А четверо, аж там де вода. Зрубу не клали, а кольца поробили. Були. То 
й у нас на колгоспі і січас одна криниця така є, шо журавлем тягають, 
о, отаке. Да. Криниця копаєця, це шо журавлем – ширша як оця, шир-
ша, о, і зрубляна. Дерев’яний зруб і зверху дерев’яне це все. І закопує-
ця такий стовп. І до того стовпа, якось там не знаю, як прикручують цю 
палицю, і до тої палиці таку бадю прив’язують. І це, коло тої палиці, 
прив’язують камінця. Тіки так прив’язують, шоб він, не дай Боже, не 
впав, шоб ніко’ не вбив. І це, тягне, я держуся, наче нажимаюся і туди 
у воду. Набрала, а тоді мах, мах, мах, мах, мах і… вода. Гарно, тіки ми 
тоді були малі, то важкувато булó, але ж тягали. Бо повилися отакí, 
отакегó. Не знаю, уключив насоса та свєт, як є, а як насоса нема, то 
тоді важче, канєшно, важче. А ми купили та всунули туди в криницю, 
уключили кнопочку і біжить вода.

Як дітей учили співать
А січас уже позабувала все. Булó, посідаєм на лежанці, діти на печі 

голови повстромляли сюди, де лізти на піч, а я сидю із Льоньою, з 
чоловіком, на лежанці і співаєм усяких пісень, і вони учáця співать. 
А січас немає нічого. Минули роки, шо розтирали боки. І це ввечері 
повчили вони вроки, – «Давайте заспіваєм». Сама старша: «Мама, да-
вайте заспіваєм». – «Давай, якої?». То там, то тої, то тої, то тої. Співаєм 
усі, на всю хату. А цей дід Семеник із бабою прийдуть та стануть у 
прихожій, та й слухають, шо ми співаєм. А тоді заходять у хату. Та у 
вас, каже, весело в хаті. Минуло, минуло все. 

***
Записала Л. Пономар 

у с. Гнилець Звенигородського р-ну Черкаської обл. 
від Катерини Василівни Швець, 1930 р. н. 

Про село Гнилець
Казав мій чоловік, шо це вроді булó оце отутó таке, як оце січас бе-

руть оце судять, це я нагадала, судять і то десь висилають. Так оце булó 
таке місто, осюди висилали. І чогó то йогó назвали Гнелець? І сюди, і 
тоді оце встроїлося село, так як ото ж висилали куркулів ото туди, та 
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вони там живуть, повстроювались. Так оце булó отутогó. Ну якихось, 
колись якихось з провинціїї, провинціїї, да. Да, я нагадала. Бо також 
такі були, такі розговори, шо Гнелець. І він не казав чогó Гнелець. 
Тут якесь булó місто таке, мокре, таке шось булó. І сюди висилали, 
так як ото ж я нагадала, ото висилали раньше куркулів ото ж тих, 
десь, куди вони їх висилали. І вони ж там – хто вмер, а хто і жив, і 
живе. Так оце тутогó. Да, да. Оце пішло, пішло й пішло. Ми бойові. 
Тут річка Гнильчанка текла. Оце осьо яр, осьо тут коло річки. Вона в 
Вільшанку впадала, а тоді в Дніпро. Щас її нема уже. Гончарі були. 
О, тут булó п’ять бригад до війни, після війни п’ять бригад булó. Десь 
хат шістсот, сімсот булó. І після війни зразу, а тоді почало трошки. Ну 
як, молодь тікать в гóрод зразу всі. А, вимірало багато. І горшки, і ті, 
миски робили. Тут Дем’ян Косяченко був, то він дав… в Київі на ви-
ставці були в йогó гончарні вироби. Це осьо за цього діда можете роз-
питаця в Косяченків, осьо вони рядом живуть там через дорогу, син 
йогó, живе там через дорогу. Він на пенсії. То він мо’ за цього Дем’яна 
росказать, то він робив горшки тут. І дід мій робив до війни, бо він в 
війну загинув. Федот Бойко. Не скажу точно, – Федорович. Горшки 
тоже, але в війну як пішов, десь під Києвом там і кістки осталися. 
Робили все, все робили, геть усе. Шо в хозяйстві треба те й робили. 
Нє, вмене такого не залишилося, но єсть. Глечики є, ше і ті і макітри 
ці є ше, є. Надтиніївка  ото туди, на ту сторону булá. Держабокря-
ківка називали. Сюди оце Лісова, сюди пішла. Це Центральна булá 
це, ну так і осталася Центральна. Найбільше Бойки були, це наше… 
Стогнії, Журби… А, то фамілії разні. Жилá плем’янниця Шевченкова, 
то внизу і хатака є щас її. Оляна Девидівна. Нє, не Шевченко її фамі-
лія булá, Лихошвá. У Києві, якшо ви можете знать, Лихошвá Микола 
Федорович по-моєму. Ізвєсний художнік, художнік. Вона вмерла. Да. 
Да, гончарів багато, о. Гончарством в основном занімались, бо це тоді 
був прибуток. Нє, продавали на базарах, возили, возили на базари. 
Ні артілі, а сам для себе робив, випалюв і віз на базар. В основному 
в Вільшану возили сюди осьо. Да, сам. Та де. Піч ту танками в війну 
передавили, мати розказувала, геть. Хата наша стара була, туди внизу 
аж. А там усе внизу булó, там і гóрен був, усе там роздавили. Жилá 
плем’янниця Шевченкова то внизу, і хатка є щас її, – Оляна Девидівна. 
Нє, не Шевченко її фамілія булá, Лихошвá. У Києві, якшо ви можете 
знать, Лихошвá Микола Федорович по-моєму. Ізвєсний художнік, ху-
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дожнік. Вона вмерла. Колись тут булó хатíв, Боже мой, скільки. Булó у 
цьому селі п’ятсот дворів, більше п’ятисот. А зараз осталося шось, не 
знаю, чи шістдесят хат, таке. Ма’ть і нема шістдесят, ма’ть і нема. Це 
душ тіки, а хатíв менше. Нема вже геть. Ота сторона, то там тіки оста-
лося там дві хáті на той бік і ота одна. Та булó, булó, були хати. Я ж 
вам кажу, шо булó більше п’ятисот дворів. Це отутó за цей куток я не 
знаю. Це перва бригада булá. А то булá – то Мартинíвка, то Ковалíвка, 
то Загорянка, то Лісова отудигó.

Про голод 1947 року
Я тридцятого году, а. О, я сорок сьомий знаю, чого ж я не знаю. 

Наїлась і щавлю, і робила. Мати, булó, ходить бідна з хвартуком та по 
березі щавéль рве. Та борщу якогось наколотить, туди картоплина не-
чищена, обмита, та туди крупців десь якихось прижарить. Таке добре 
булó, шо… А давали по крихті тако по сто грам, чи я не знаю, по стікі 
хліба, такі як оце завчорнíшки. А я принесу додому та матері хочу, шоб 
мати з’їла, а мати хоче, шоб я з’їла. Отак жили. А хата, ой, та нема чо’ 
балакать, шо там казать. Горе булó та й усе, горе. А зараз уже й добре 
стало, як той казав, і копійку дають, та немає, уже й немає як жить, 
нема здоров’я.

Весілля у Гнильці
Та гарно вдівались, не так, як тепер. А шо ж, рясна спідниця, руш-

ником підв’язана. Бува, як літом, то вишита сорочка гарна, лєнти ба-
гацько, цвіти, рушник у руці. А дружки як ідуть, а ше як зімою, то як 
ідуть дорогою – отакогó у рушниках та в лєнтах. Та як глянеш, а тепер 
шо ж? А тепер, хай Бог милує, отаке шось. Свайба як свайба, то по-
вний двір людей, та співають, та танцюють. А тепер же як? Тіки ті, шо 
кличуть. Да, були всякі. Були, були, і такі були, всякі були. Десь у мене 
був з орлами, але я йогó поотдавала. А вишиті, то є, моя мати дуже 
вишивала, дуже. Та дружка, дружка буває отак тіки один віночок, а мо-
лода геть уся голова, аж сюди вінок назад висить. Я ішла, та, тоді таке 
врем’я, як я ішла заміж. Він сиротою був. Тоже коло діда, коло баби. 
А я тоже з мáтерею. Приїхав поїзд по мене, а я плачу, як подивлюся… 
А я як подивлюся, шо як воно робиця, то мені тіки фотографіруваця… 
Ходили, дерева кропили. Як коровгай замісять, оце ж посадовлять і 
тоді ходять, і кроплять [Як пекли. – Л. П.]. [Співає]:
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Як ми коровгай місили, та з Дунаю водиченьку носили,
Та з дунаю водиченьку носили, молодії коровгай місили.

По садочку ходили, садочок кропили: 
Оце тобі, слива, шоб рясно родила. 

А далі я забула, оце я так співала, позабувала вже. Посадовлять уже 
в піч, тоді беруть хліба, беруть горілки і кроплять.

Купали, купали батьків. Мене як купали, чуть трохи не втопили. Та 
де то возика аж туди, пішки мабуть ходили. Я вже забулась. Еге, аже 
туди, туди далéко, туди, там річка, бо тут же ж нема ніде нічого. А булó 
тéпло, то всякі ж є, гуляли, дрýге вміє гулять, а другé не вміє гулять. 
Ну, правда, чуть не втопили. Як намочив мене там один отакó голову 
туди, у річку. Як уже це як первого, по-моєму як отдають, забивають 
кілка. А як послєднєго, то тоді вже витягують йогó і п’ють могорич. 
І ходила і по свайбáх, забуваю все, дитино, все забуваюся, позабувала. 
І це сяду сама отутó і давай співать сама собі, з собою. Вони ж, я вже ті 
позабувалася, такі давні, стародавні я любила. Я це співала ту, як же ж 
вона… І про голубку, і на горі і під горою. 

Про пісні
Петрівка. Я не знаю чи співали, но я знаю, шо це пóстять. Булó, 

мене мати лаяла, я правда ж шо, не дуже і слухала, а співала. А хіба 
вона за мною ходила? А як я любила, булá кручена, любила співать, 
танцювать. Ну, співать, усе робить можна. То це тіки ж наче кажуть 
співать, бо це пóстить, але ми йогó співали. Мені вони всі до душі… 
Да це ви спеціально до мене? А чо ж ота Галя не заспівала? Вона ж так 
угору тягне. Я з нею, то ж я з нею дружила, то зна вона. Ми, булó, з нею 
на буряках як посідаєм, та як заспіваємо. Вона горяка тягне, а я… «Ой 
летіла галка та й сіла на сóсні, та й сіла на сóсні, на гільці розкошній» 
[про сироту. – Л. П.]. (Співає, записано повністю):

Ой летіла галка та й сіла на сóсні, 
та й сіла на сóсні, на гільці розкошній,     (двічі)
Не хилися, гілко, не хились додолу,
Ой бо горе й жити сироті без роду.           (двічі)
А у мене роду одін братік з роду, 
та й той приїжає десятого году… 
                                      [записано весь текст. – Л. П.]. 
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Оце така. Хіба я знаю, хто мене навчив. Та не знаю, де йогó навчи-
лася, співали всі. А де ж, а де ж, у нашому, канєшно. Ше старіші жінки 
були такі. То булó ж, ходимо гулять. А тоді ж я булá тоже молода. Як 
де булó ж і провожання, встрєча булá, і старі, то все старі регочуця, з 
ними потанцюєш. А тепер… Коли це ше булó діло.

Різдвяні свята
Мати моя пóстила, кутю варили. Яшну. Яшну, булó, кажуть, усіда 

треба яшну варить кутю. Нє, ми нічого, оце узвар, юшка, оце таке. 
Тепер, кажуть, шоб було дванадцять чи стікі тих. Це звариця там 
чи капустка, чи яке шось таке пісненьке, кутя, узвар і оце, оце таке. 
Ну, то це ж уже колядували вже ж на другий день Різдва. А кутю 
ставили на пóкутя, сінця покладуть та туди кутю поставлять, узвар 
поставлять, рушничком накриють. Та це ось хлібинку покладуть. 
І оце таке булó. Оце діти вечерю рано вже на Різдво носили… роди-
ні, хрещеним, там як є в кого дядько, тітка. Хлібинку, хлібинку. То 
тепер зірка, а тоді я йогó не чула. Тепер оце я чую, шо зірка. А тоді 
вечеряли ввечері. 

Ну, Мелáнки були і Новий Рік був, це Василя. Посипали діти. 
А Меланка, то водили, як булó кому, дівчатка водили, бо і цей год 
якісь там є. Нема ж кому, а то водили. Прибірають молоду, роблять 
Василя і водили. Меланка ввечері, а Новий рік уже на другий, на 
другий. Козу не водили. Ніяку козу в нас не водили. Ну, дівчата при-
біраюця, надівають лєнти, і Василь сорочку надіває, підперезуєця 
поясом, шапку надіва, і співають. Ну, якби оце не Петрівка, то я  
проспівала, я знаю оцю «Меланку», цю як співають. Її тепер так не 
співають:

Наша Меланка не робоча, в неї сорочка парубоча.
Наша Меланка ложки мила, миску й тарілку упустила.
Миску й тарілку доставала, біленький хвартук замарала.
Наша Меланка не робоча, в неї сорочка парубоча.      (двічі)
На воротях повісила та й з буйним вітром говорила.  (двічі)
Ой повій, вітре буйнесенький,
висуши хвартук білесенький.      } (двічі)

Ой повій, вітре, сюди-туди,       
висуши хвартух хоч між люди.    } (двічі)
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Ох, же ж оце я не пропустила:
Василику, мій чепчику, посію тебе в городчику,           (двічі)
Та й буду тебе поливати, щосуботоньки проривати.    (двічі)
Щосуботоньки проривати, за русу косу затикати.        (двічі)

Ходили. Ну хто шо – і гроші давали, а шо ж тоді, тепер вже… То 
гроші дають, а шо ж їм… Гостинці, як там шо таке, давали. Та ото 
гарно співали, ой, як заспівають. Тепер нє, нє. Ввечері, ввечері. Да. 
Дівчата ж – це щедрівка, а дівчата не посипають, а хлопці ж посипа-
ють. То рано вже посипали. А дівчата це таке робили. Гуляли. Вони… 
рано хлопці ходили посипать. Як вони, булó, ходили – як оно бігали 
попід хáтами. І в дванадцять, начинають з дванадцяти, хто як. Бачте, 
якби вони гуртом ходили, а як їх там два, три зберуця – аби швидше 
десь попереду, шоб грóшей. Це на Меланки. Ну шо ж готували? Шо в 
кóго булó. Я не знаю, як хто готував. А ми готували, шо було. Пекли 
млинці, кажуть, треба пекти млинці на Меланки, да. Із чого булó тоді 
пекти, з чого? Це тепер уже усе є, а тоді з чого булó. Як булó десь дві 
курки, і за ті податок накладають, яйця шоб. Та шо там йогó розка-
зувать. Йогó, шоб йогó взяв, шоб так розказав. Багато є шо казать. А 
як же. Я і тепер кутю варю кожен год, і одна – буває дітей, коли при-
їдуть, а коли ні... Кутя – це єсть кутя. Я трошки зварю і поїм, і сама. 
Так мене мати вчила, так робила, то й я так роблю. Нє, бува, як ото, 
бувало, шо й кидає, як останеця, я ж її не поїм. Вершка там кинеш. 
Ну всякі ж, бачте, воно звичаї, да, і всякі скрізь кругом не одно. Оце 
візьміть одне село – так, а друге – так. Ну, це Голодна кутя, а тоді 
вже Горданя, то це Голодна кутя. То це так і казали – Голодна кутя. 
А Горданя, це на другий же ж день воду святять, то так же ж. На Го-
лодну кутю тоже, так само як і на Різдво, кутя і там шось таке. А вже 
на Горданю, то вже ж і холодець, і вже ж таке все ж укусніше. Голо-
дна кутя, то, булó, моя мати не їсть цілий день. Цілий день не їсть, 
а ввечері вже наминає, вечеряєм кутю чи там картопельку зварять 
пісну, гірочок, шось отакегó. А на другий день уже всьо, вже давай 
шо получче. Кликали: «Морозе, Морозе, йди до нас вечерять!» Ну, як 
Голодна кутя ввечері вечерять, то беруть свяченої води, покроплять 
дерево у дворі, в хаті. А тоді вже рано, уже на Гордань, уже як вода 
одсвятиця, по горóді покроплять водою свяченою. Це таке. Ото і я 
ходила, кропила, та руки так померзли.
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Стрітéнія 
Прáзник є. Стрітéнія. Зіма стрічаєця, зіма з лютим. А як, кажуть, 

булó, як із стріхи капає, то значить той… весна переважила зіму. 
А якшо мороз, то мороз. То так балакали. А чи воно правда, чи воно 
неправда, хіба я знаю. Треба, шоб були свічки. Її ж, кажуть, ту свіч-
ку, як оце ж у церкві, та ото Стрітенна свічка, то її як ото кажуть, 
така, ше ото таке, то тре’ святить її. То ж вона од такого, в скорби, 
да. Ну, да ото ж бува гряд, оце отакегó, отакегó. Стрітенна. Як воно 
попадає у пісний день, то піснé, а як у такий, то готовили, шо булó. 
Як не піст.

Мáсниця 
Ну, шо, шось робили. Сметану їли, в кого булá, сир, варили варени-

ки, млинці пекли в кого булó із чого і як. Оце таке, шо ж… І Масляна. 
То це ж Мáсниця, вона ж називаєця. Чипляли [колодку. – Л. П.]… До 
кого хлопець. Дівчина не замужом. То, например, і до мене були, в 
мене дівчатка. То приходять сусіди, приносять там якогось чи платка, 
чи там шось-небудь, чипляють. А я поготовлюся та вип’єм, та заспі-
ваєм. То це така «колодка». Да, отакогó. А чудили, то бували такі, шо 
приносять колодку таку шо. Кинуть коло хати, хто як. А тоді ж, ну, 
це мужики як де такó, компанія така збіраєця, то принесуть. А вже 
жінки – то там якогось подарочка принесуть. Оце так, таке. Молодьо-
жі чипляли. Ні, дітям. Та, мені вже, куди мені. Нє, я ж вам кажу, шо 
дітям, дітям, молодим, парубкові, дівці. А мені вже колодку, ту шоб 
дров нарубать. А я тоді вже приготовлю та й посідаєм, та й погуляєм, 
поспіваєм. То це ж як уже, те, як свадьба, та вже ж тоді ото йдуть і 
зуби полоскать. А це ж як буває, шо оце ж гуляють, отам свадьба, то 
тоді йдуть уже, кончиця свадьба, та вже після всього, після циганщи-
ни, бо ходили ж тоді, наберуть, тепер танцюють, то наче тоді цигани 
так ходили. А як же посходяця та нап’юця, гуляють, гуляють. А тоді 
вже… приходять мазать, прибірать, бо в’ни ж… і зуби пополощуть. 
Ну, горілку пили. 

Жиловий понеділок 
Жиловий понеділок – коржа можна булó такого, на соді, ну нічого, 

це називався «жиловий», «жиляник» називався. Це в нас так. А десь, 
ну я знаю. Те шо я знаю, то це я таке. Ні з чим не їли. Цілий день булó, 
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мене мати, я не хочу, а мати менé примішала, шоб не їла нічого такого. 
Суп якійсь там звариш піснéнький. 

Великдень
Як де церква, то булó. Я ходю й тепер, наламаю. То як немає якого, 

то я сама себе поб’ю. Кажу: «Не я б’ю, верба б’є, ше тиждень Велик-
день, через тиждень Великдень, недалечко червоне яєчко». Оце й усе. 
А поставлю на покуті. Змилася, правда, оце ж не полінувалася. А тоді 
наріжу паличóк та паску роблю, та тоді застрóмлюю отож. Обрýчика 
роблю, шишечки роблю та й притикаю тою вербою. А остальне спа-
лю, на шо ж воно… На сковородí, у хворму поставлю, покладу, он 
викачаю, обквітчаю її. Шишечки зроблю навхрест отакó. Оце такó по-
кладуть тіста отакóго навхрест, а толі обручá зроблю, а тоді зроблю 
шишечку.  Отут зверху, отуто велику чи малу. А тоді в кожну оце ма-
ленькі такі шишечки по краях. І заквітчаю її. І вона така ловка, ше як 
удасця, то така гарна. Помазать яєчком. І великі, всякі були. Оце так 
ми робили. У кого шо є, то те й готували. Яйця звариш, м’ясо обжа-
риш там. Січас, бачте, діти привезуть і ковбаси, і то на робляють того 
оліє [олів’є. – Л. П.]. А ми ж йогó того не робили, бо тоді йогó не булó 
з чого. Холодцю навариш, то шось таке раньше булó, оце холодець. Чи 
не булó, бо не булó з чого, як ми ше жили, я з матерею жилá, де там 
той холодець, хоч би хліба косок з чóго спекти булó. А тоді вже почали 
вже колоть стали, то вже ж і сальце булó, і м’ясце. То вже бува і ков-
баска десь задéржиця, там заховаєш на Паску. Оце таке. Посвятить, як 
святить, і сальця посвятиш, і м’ясо посвятиш. Та зразу красили ото в 
тій красці. А воно нехорошо. А тепер повчились у цибулі, та так гар-
но. І знаєш, шо воно ж не яд, і ловкі такі яйця. Та, кажуть, крашанки, 
а тепер же вже постало яйця, вже треба робить по-культурному. Оце 
тепер, но я їх не люблю. Воно таке, прилипне. Свячену паску ріжуть, 
свячену, як святили, а тоді яйця свячені, а тоді поєхало, шо булó. Тре-
ба те, шо свячене, кидать треба, свячене тіки. Ходим на гробки. У нас 
ше на два – одні на Мироносну неділю, а ті – наче після Великодня, 
в понеділок ходимо. Правиця ж, править січас, править. А раньше то 
булó шо ж? Я йогó бачу, шо воно не так. Ото накладають на гробки 
на отітó, воно все лишнє. А колись не дуже клали, бо не булó, дитино, 
чóго класти. Там комусь шось даси, людині тій, шо Богу помóлиця. Не 
так, як січас – оце нагребе, нагребе та піде та нап’єця.
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На Маковія та Спаса
На Маковія святять, ну святять, і мак, і усякі квітки. Шо є в кóго. 

В мене зараз нічого немає. Було, і я ходила, і понариваєш отам уся-
ких – і миколайчики, і петрові батоги, і в кóго був чéпчик, і в кóго 
васильки. Ну в кóго шо булó, то святили. А на Спаса яблука святять, 
то це і все. Я не знаю. Вони святили, тіки шо не їдять до Спаса яблук. 
А вже на Спаса, тоді вже як є яблучка гарні, посвятить, комусь дать, 
шоб хтось спасибі сказав. У кóго є так, булó, мені мати розказує, шо, 
як мати… як у кóго дітки єсть, померли, – буває, шо всяке ж є діти, 
та каже, котора мати їла в Спасівку яблука, до Спаса, то в того нема 
яблук, а та шо не їла – у того є. Воно каже: «Бач, моя мама не їла – в 
мене є». Оце так, булó, мені мати розказує: «Бач, каже, моя мама не їла, 
а в мене є яблучка, а твоя поїла, то в тебе немає».

Воздвиження
Воздвиження… Ну, де кажуть, шо вони оживають на Воздвиження. 

Гадюки, оце всяке. Нє, на Воздвиження, це на Благовіщення ожива-
ють, а на Воздвиження вроді вони ховаюця. Але не правда, бо в мене 
коло хати вже після того Воздвиження та вивозили гній, а я йду туди до 
цьóго, отуди, до тóго гною, а він лізе – такий довгелецький вуж. Кажу, 
а вже і мороз уже, кажу, казали, шо ховаюця – не ховаюця вони. Але 
ж, кажуть, не можна іти в ліс. Бо моя дочкá казала, колись оце опеньки 
збірали, та каже, десь там як пішла в ліс, їхали з чоловіком, то каже: 
«Боже, як бачила стіки, каже, їх там, каже, то перелякалася». То це 
вона мені казала, а я не бачила. Я не ходила в той ліс.

Сікновеніє
Сікновеніє… Оце якраз мої іменини на Сікновенія. Ну, не можна, 

нічого робить, не можна на Сікновенія. На Сікновенія ж кажуть, це 
ж одсíкла, ну це ж тут я у книжці читала, голову Іванові Хрестителю 
одсíкла, голову, там якась танцювала, угодила цареві якомусь. Він ска-
зав, шоб, як будеш танцювать і вгодиш мені, то от шо ти загадаєш, то 
я тобі те і дам. А вона пішла, спитала в матері: «Я домовилася, шо я 
захóчу. Шо ви скажете?» А вона каже: «Я хочу, шоб ти принесла мені 
на тарільці голову Івана Хрестителя». І вони одсíкли і однесли. То це, 
кажуть, Сікновеніє, це великий празник, да. Не можна нічого – ні ка-
пусти, нічого робить. Але хто шо хоче, то те й робить усьóго. Усьóго, 
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хто шо хоче. Нікóму ніхто нічого не боронить. Як хто собі хоче. Буває, 
і знаєш, і вроді мені мати казала, але ж і грішиш, бо не можна, шоб так.

Обрітенія
Обрітенія, Обрітенія празник є. То це ж кажуть: «Обертаюця пташ-

ки до гнізд, а діти до хліба». Не пекли ми нічого. Може, хтось, ну ми 
не пекли. 

Про зозулю
Осьо кажуть, шо як зозуля перший раз почуєш, тре шоб булá копій-

ка в кармані чи гроші. А воно ж буває, шо вона… Я й раз… Коли вона 
не закує, в мене ніколи нема тóго, тих грошей нема ніколи. Казали, але 
хай вона стонадцять раз буде, як її немає, то немає тої копійки. А чого 
кажуть шо зозуля не мóстить гнізда, вона підкидає, підкідає… А чого 
вона не мостить? Ледача видно. Бо це ж вона і кує. Оце вже осьо тутó 
колись в мене, ну це на днях кувала, то вже не так кує: кукукукук. Бо 
це ж, кажуть, до Пéтра вона кує і вдавиця мандрикою. Та я знаю, корж 
якійсь пекла. Кажуть, так кажуть, шо зозуля вдавиця мандрикою. 

Квітки на хрестинах
Та квітки якісь кидали з калини, я вже забулась. Ну як, ну, квітки 

якісь там в’язали з калини та тоді купали ту дитину. Це моя ше свекру-
ха… А вже тої свекрухи лєт і памняті нєт, як немає. Ну, пучечок там 
калинки зв’язали та й… як хрестили. 

Про церкву
В тридцять третьому ж її розкидали, мені булó три годи. …В трид-

цять третьому. Бо я її, наче мені сниця, шо я її чуть –чуть замітю. Давня 
це ж була, давня, гарна. Тут, кажуть, гарна була церква, але ж нема. 
Нема їх і одного... Скидáли. Бачте, тоді всякі ж були. Розкидáли ж, 
кажуть, – як упав дзвін, та котивсь, так голосив шо… – старі балакали 
люди. О, якби ті баби, шо були отут. Баба в нас жилá, ох та баба. Шо ж 
я знаю? Да. Познімали вікóни і били. А тоді з тої церкви зробили клуб, 
отамогó, де магазін. А тоді з того клубу зробили церкву при німєцькій 
власті. А тоді знову німці пішли, а вони зробили оп’ять клуб. Да, да, 
да, да. Та, там багацько. То де ривчак ото покопаний, там був дід у нас 
такий, шо він дяком був. І взяв та пообкопав оте, отегó, де ж церква 
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булá. Та викопували прямо тако гробики, гробики й кісточки витягува-
лися, й усе... І поставили були хреста. Але ж йогó, того хреста – тут був 
вчитель, школа ше ж булá осьо отутогó, – і йогó десь ноччю йогó при-
йняли, того хреста. Хоронили коло церкви ж, видно, бо багацько гро-
биків прямо видно, шо і більші, й менші. Це ж не то, я не брешу, а люди 
ж бачили. Та ше й лаяли, кажуть, нашо ж ви їх обкопуєте, кістки ж оці 
викидаєте? Булó там, да, ото обкопане там, де видно ж хоронили там 
же ж коло церкви. А тамо, де церква, буде тепер називаця церковна.

Гра на гармошці
Оце тобі, краков’яче, чого дівчина плаче,
Вона в морі купалася, вона жаби злякалася.

***
Записала Л. Пономар у с. Гнилець

від Лідії Федорівни Суржко (Л. С.), 1928 р. н., 
Ольги Василівни Суржко (О. С.), 1955 р. н.

Одяг
Л. С. Самí, самí запáски носили. А потомечка хвартухи, це вже, як 

я приїхала з Германії, то там тіки хвартуки були. Там в Германії. Я й 
зараз осьо в хвартусí. Не носили [раніше. – Л. П.]. А потомечка ми 
приїхали з Германії і моду ту привезли. Бо і сáмі вже почали носить 
хвартуки. Ну, ось такі полотняні сорочки, гарсетки були. Гарсеток 
нема бабиних. Спідницí рясні були. Закручує булó коси. Бо я закру-
чувала, аж тепер бачу, шо вже жинки так, то я стала підрізувать. А то 
товста така коса в менé булá, чорна, до пояса. Це мати, булó, тіки кае: 
як закрутив косу, отак закручений, вже ти її не заплітай. Все врем’я 
коса в неї булá закручена. Розчісувала і мила, а потім знову закручу-
вала коси. А молодій… у молодій булó, так як тоже закручують – ну 
вже не обплітають ні бáнтів, нічóго у коси. А, булó, закручують коси. 
Моя мати, покойна мати, то вона була дуже зажиточного батька. Ган-
на Омельківна Суржко [1912 р. н. – Л. П.]. То в неї костюми були з 
герсетами, спідниця й герсет. А раньше були малінові спідницí, кві-
часті, такóго краму в нас зараз немає. То й герсет такий сáмий, як і 
спідниця. Є і свита січас на горищі в мене материна. Я її забрáла, і 
так вона в мене на горищі лежить, цибулю накривать. Це як зніму 
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з горища. Дуже, дуже багато складок. Вона кругом отакó. Є кругом 
отакó складки.  

О. С. Намисто в нас бýло таке [червоне. – Л. П.]. Мати циганці про-
дала за десять рублів. Да. Багато, багато.

Л. С. Багато, багато. Такі разки булó, наверно, десять, ше й більше.
О. С. Ше й дукати оцігó ше ж отакó. Були, були дукати такігó.
Л. С. В голові, в голові та, ой, дукачі. Срібрó. То, то тáко разом, 

разом тих дукачів, а потом намисто. А як ідуть у церкву, беспремінно 
оце ж так убіраюця. Червоне таке, наче. Коральове. Та воно ж то різне. 
Але ж по нашому.... Я сéрги не носила. Мені не поколили, а не знаю, 
чого не покололи. Я тікала, боялася, о, і не покóлині зараз вуха. По-
лотняні сорочки були в нас тоді. Полотна ше вузельóк є в мене січас іс-
кручений лежить. А то два рушнички собі порізала і витераюся ними. 
Вони [мати. – Л.П.] собі наготовили на смерть. Сорочка булá. Нє. 

О. С. Полотняна. Нє, крамна сорочка.
Л. С. Це із перкáлю вишита сорочка, рукáва вишиті, тут комір ви-

шитий, і чохли повишивані – усе. І в мене так само воно лежить у 
Моринцях. І спідницю положила.

О. С. І фартушкá.
Л. С. Обізательно це ж на покойника хвартýк треба шоб був.
Ну з тогó, ну як… з льонá булá намітка, бо в моєї матері булá та 

намітка. Мати сама ткала. Вони на всі руки були… моя мати: і ткала, 
й шила, і все робили вони. О, то вони собі оте ж ту шапочку, вони на 
голову, то вони сáмі собі пошили. О, і все, все в їх булó. І це ж цю на-
мітку то вони виткали. Ну отакагó… перéткані. Вона, булó, на голову 
зав’язує, мати моя. То… і ті краї так зав’яже, і назад краї висіли. Вона 
зав’язала, а потом – до церкви. Багато людей тоді ходило в нас, да. 
Церкву, церкву трицятих годах розкидали в нас. 

Жнива
Зажинали всігда в п’ятницю, протів суботи. Бо в суботу не зажина-

ли. Перед Пéтрами, шоби поставить полýтого, п’ятку положить протів 
Пéтра. Ну таких дві тих жменьки і положив хрестик. Одну жменьку 
нажни тóго і другу, і так у хрестичок ізроби. Це жато вже. Вже після 
Пéтра жнеш. Совсім вже наче не боїсся нічого. Усігда, як я, я й теперич-
ка молюся, я по-старому. Шо не роблю, я «Отче наш» молюся. Вийшла 
на грядку, помолилась «Отче наш», а тоді стану робить. Лишали, як уже 
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же тóго, конец жнив, а потомечка завертіли і зав’язали. Обжинок – це як 
на то, це вже ж конєц. І борідка. Так воно стояло. Осінню палили. Геть 
уже все пороблю, тре’ ж горóд горать і все. То тоді палили.

***
Записала Л. Пономар у с. Моринці  

Звенигородського р-ну Черкаської обл.
від Марії Федотівни Овчаренко (М. О.), 1939 р. н.,
Галини Никипорівни Романенко (Г. Р.), 1940 р. н.

Весілля в Моринцях
М. О. Да. Це в чоловіка дівит-вéчір був. До його прихóдили дівчата, 

хлопці. О, ше в мене є цвіти даже. Він у коробочку, в іконку поставив 
і цвіти мої, ті, шо я заміж виходила. Да, да. Раньше ж не булó хват, а 
тіки цвіти. Значить, я ті цвіти… вже він як скинув з мене, і ми їх сохра-
няємо досі в коробочці. П’ядесят дев’ятому, п’ядесят дев’ятому годý 
[у 1959 р. – Л. П.]. Дівчата йшли співали. Багато, дуже багато дружóк 
булó. Шіснадцять дрýжок булó. Рушником прив’язані були. Кажна ді-
вчина рушником прив’язана. Да. Кажна дівчина рушником підв’язана, 
і я в рушникові, і цвіточки на грýдях. Мати молодого встрічала нас із 
батьком. Із хлібом. І хліб на рушникові. Вона нас устрічає і я, мати ж 
мені наказує: «Ти ж як прийдеш до хати, кажи: “Добрий вечір, тату й 
мамо”». Я думаю: «Боже, як я…». Але ж переломила язика й сказала: 
«Спасибі, діти, заходьте в хату, заходьте, прóсимо в хату». І тоді жінки, 
молода прийшла ж з молодим. І в нас коровгай пекли, й тут коровгай. 
Це у суботу коровгай. У суботу до обід коровгай ліплят. А ми вже з 
обіду на вечір, він приходить до мене, вже дружóк зібрали ми, і забірає 
до себе на дівит  –вечíр. За стіл сідаємо. На столі холодець і картопля, 
і капустняк, і голубці, все, все, все стояло. Коровгай у неділю. Музика 
грає, булó, гармошка ж грала тоді, гармошка, бубон і дівчата танцю-
ють, хлопці. Пообідали, вийшли на двір, танцюють дівчата. І полька, і 
гопак, і коробочка, ой-ой-ой, шо хош такé. Був. А далі собираємось. Ді-
вчата йдуть чи до клубу, а я додому. Одвів мене додому і прийшов собі 
додому. Нє, нє, вже все, він мене привів додому. Вони собі пішли – те 
до клубу, а те додому, бо в кажного ж як вечір – всьо, розбіглись. А вже 
на ранок, на неділю, сходяця, бо приїде ж молодий поїздом, кіньми. 
Раньше ж тіки кіньми приїжали, нема ж... Дві пари. На одній наче мо-
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лодий з молодою, а на другій скриня із свашкáми. Свашки – йогó тіт-
ки, булó, співають весільних. Як уже вони од’їжають з тою скринею, 
то співали. Тоже свашки, да, тоже йогó. Да, да, з молодим їдуть, да, і 
співають же. Бо кажуть: «О, вже молоді, і вже їдуть свашки, вже співа-
ють». І тут «ворітнé» вже коло двору беруть. Ворітнé – значить, хлоп-
ців чимало стіл виносять, і вода стоїть, горілки ж просять, скільки шоб 
дали. Але ж як начнуть торгуваця, то менше ж треба. А то загадують 
багато, а вони ж таке менше  зага… Та ото таке. А тоді ж уже пустили 
їх. Свашки, начали співать коло хати. Заходять у хату.

Г. Р. «Пустіть, свату, в хату, нас тут небагато, тільки п’ять та чет-
веро, та нас всього дéв’ятеро», а за десятою приїхали. Шо вони, за 
парою, за парою приїхали. Батько й мати. 

М. О. Батько й мати виходять. Да.
Г. Р. З хлібом і сіллю на рушнику, стрічали.
М. О. Виходять і встрічають. А шо, шо, заходьте, діти. Заходьте, 

свати, в хату.
Г. Р. А молода сидить на посаді. Ну, за столом. Оце, дивіця, оце на-

перед сидить вона, ну, раньше ж у хатáх свадьби справляли. То січас 
ті шалаші роблять, а раньше ж у хатáх. Я знаю, як моя сестра – хата, 
ну, трошки більша за оцю веранду – ішла заміж. То цьóго, то так... То 
сиділа ж молода, це ж завів брат сестру за стіл та й сам сів коло неї. 
Співаєця: 

Сів брат за стіл та й сам сів.
Скажи ж, сестро, хто ж тобі вірний?
Мені вірна, брат, сестра рідна.
Неправда ж твоя, сестро моя, скажи ж правду мені.
Мені вірний батько й мати, рідний.
А він каже:
Неправда, сестро моя, тобі рідний, звідний…

Ну, як молодого там звуть, Василь чи… Молодий уже заходить до 
молодої, аж тоді співають. І бере ж брат викуп за сестру:  «Я сестру 
глядів, я качани крав, я сестру годував». І з такою качалкою стоїть. Біля 
молодої. Дає викуп, о.

М. О. Там чи ножика, чи гроші.
Г. Р. Раньше, знаєте.
М. О. Але шо ж раньше, раньше – ножики. Ножики, за ножички.
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Г. Р. Ножика. Моєму малому, племенниця йшла заміж, – ну, в дев’ять 
класів не пішла, ну, заміж захотілось, ну, трапилось так. Ну, він же ж 
каже – за Наташу. І десь біг через картоплю, і загубив того ножика, 
та каже: «Ножика загубили, і Наташу, – ка’, продали, – і ножика загу-
били». Вже сідають, уже. Нє. Вона сідає на кожух, як збирає дружóк, 
збира дружóк по селі. І тоді заводять у хату, нема ше ні молодого, уже 
тіки оці хатні там люди, та ну хто там прийшло то, то всі хатні. Садов-
лять молоду на кожух: «Ой дай, мати, масла, я ж тобі коровицю пасла, 
вигоняла на росу, дай, мати, масла на косý». Да, оце таке.

М. О. Раньше гарно булó. Тепер…
Г. Р. Це вони її розчесали: «На дворі просо молотять, а в хаті косу 

золотять. А у хаті позолотили, а на дворі помолотили». Уже не запліта-
ють. Ну, раньше ж у вінку, така шапка ж булá, цвітíв багато.

М. О. Я ж їм кажу, й досі в мене є.
Г. Р. І в мене є фотографія.
М. О. Нє, в мене даже й цвіти ж оті.
Г. Р. А, у вікóнах. Да, всей вінок, всей вінок. Все в цвітах, вся го-

лова в цвітах. А в дружки – то отакий цвіточок, і на грýдях цвіточок. 
Одягли, тоді ж брат заводить за стіл і отож пісню співає: «Брат сестру 
завів та й сам сів». Да, вже посадили молодого, тоді тóго, свати вго-
щають цих, раньше ж давали подарки. Сидить світилка, це ж братова 
чи тóго молодого сестра. Це світилка. Сіда. Там свашки приїжають 
тоже ж там.

М. О. Із світильником.
Г. Р. Ну от цвітки. Як зімою…
М. О. Цвітки і дві свічки.
Г. Р. Нє, одна свічка. А тоді приїжає ж дружка чи та, світилка, сідає 

за стіл. Мати молодої ставить свічку.
М. О. Шо вже дві свічки. Батько й мати. Уже дають подарки 

свашкáм, скільки там, чи шість свáшок, чи скільки. Та й батькам даєця 
подарки, хрещеним. Бóрони печуця.

Г. Р. І з тої сторони, і з цеї сторони. Да, да.
М. О. А печуть такі бореньки невеличкі з тіста.
Г. Р. З тіста. І з бубликом отакогó, а сюди лєнту.
М. О. Чипляють. І музики грають, і танцюють ідуть. Баби з ку-

желями, дід із бабою, дід із кужіль… «Корíнь», «кореня» печуть 
із хліба.
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Г. Р. А туди чекушку кладуть у той корíнь. Ну, оце з тіста отакó 
зліплюють… Як шалаш. Да, да, як палатка. Чекушку, да. Да. Нє, там 
тіки цьо нічого. А боронá ж оце отакó, такó і отутогó такі зубчикі, і це 
боронá. І на оці хвостику отаку… цей… бублик і причіплюють лєн-
тою, бере бóрону і…. Із тіста, із тіста. Да. І туди лєнту. І виходять вони 
оце ж, як подарували ті тим, а ті тим, і виходять із мýзика… 

М. О. А людей дуже багато йде дивиця, які подарки кому. Дуже 
багато. На дворі. Приходили й дивились. Бо тепер так – як не кличуть, 
не йдуть. А раньче, булó, йдуть, сходяця, бо це ж, о, а ворітнé беруть. 
А як? А шо? А до чóго? О, вийшли свашки з хати. А які подарки? 
А щас ніхто нікóму нічóго, тіки молодим вже.

Г. Р. Да. Пустіть свату в хату, нас тут небагато. Да. Да, оце співають.  
Підожди: 

Пропив батько дочку на солодкім медочку, 
на гіркій горільці, рушник на тарільці.
Пропила мати дочку на солодкім медочку, 
на гіркій горільці, платок на тарільці.

М. О. Ось пішли танцювать, шоб міль не заводилась. Із хати. Да, 
на двóрі.

Г. Р. Гопак… Не так, як тепер. Бубон і гармошка. Нє, це тоді драж-
няця, як уже цього, оце з цьóго: «Пустіть нас із хати на тóго…», то не 
пускають же свати: та погуляйте, та посидьте, – то вони одспівують, 
свашки, пісні такі всякі, да. Да, та просяця вже ж додому, бо в нас і то, 
і дитина маленька, й мати старенка, і корівка недоїна. Да так, як воно 
надíйде.

М. О. «Стелиця чепчик додолу, пора нам, свати, вже додому», – оце 
я нагадала.

Г. Р. «Стелиця чепчик додолу, пора нам, свати, вже додому. Ой у 
свата одвірки з берези, ідуть свати тверезі». Уже оцеó побули ж вони, 
погуляли. Це раз вийшли вони на двір, потанцювали. А тоді загукує 
батько й мати, на дрýжчини. Дружка ставить могорич. А молода й мо-
лодий сидять. Уже там нікто не закýплює, вже кто ж знає своє місце, де 
сиділи, і всьо. І сідають, і цього...

Ну, оце мати робить глечики – я знаю, в дрýжках булá, – мати зроби-
ла глечик ряжанки, пиріжків напекла, там катлєту яку, ну, од дружки.

М. О. Оце кажуть – од дружки, дрýжчини.
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Г. Р. У цей день. Да. Да, то співали там, да так. Ну, а тоді цьóго, уже 
ж готовлять молоду до молодого. Дві подýшки, скрині.

М. О. Подушки виносять, скрині. О, співають свашки, шо: «Вигрі-
бай, мати, жар, жар, буде тобі дочку жаль, жаль. Кидай у піч дрова, 
оставайся здорова». Оце вам таке.

Г. Р. А тоді цóго, уже ж посадили, ну на підводу, бо я знаю, мене на 
підводі везли.

М. О. Да. На підводі, я на підводі.
Г. Р. Да. Посадили ж, батько із матерею виносять ікони, хліб міня-

ють вони, той же ж, молодий із хлібиною ж приїхав, то батько оставляє 
чи мати там оставляє хлібину цю на столі, а свою дає дочці і синові, чи 
то зятеві. І ікони.

М. О. Да. В рушнику, вікóни тóму й тóму.
Г. Р. Да, благословляє. І скриню з рушниками.
М. О. Да. Скриня накрита ряденцем.
Г. Р.   Тобі, мамо, все старесеньке,

Мені, мамо, все новесеньке,
Мені скриня з рушниками,
Тобі кужіль… 

Із цьóго, ну, прясти треба, а вона вже наклала.
М. О. З прядивом.
Г. Р. Да, з прядивом. Поїхали до молодого. 
М. О. О, смалять молоду, вогонь розпалюють на дорозі. На вулиці.
Г. Р. На вулиці, тіки вона сходить із підводи там, то вже багаття 

розклали. 
М. О. Молодий на руки її бере і переносе через вогонь. Чоось я вже 

і забула.
Г. Р.   Топи, мати, грубу,

Везем тобі невісточку любу,
Чи люба, не люба,
Як би тепла груба. 

А йогó мати з батьком стоять на порозі, ждуть. Вони приходять, 
уклоняюця батькам, і батьки запросюють їх у хату. А вже тоді розкві-
чує молодий її. Нє. 

На стілець вона сáдить, сідає, він її витягує, тут же ж цих шпильóк 
повно, бо воно ж дéржить один вінок і другий. Да. Та оце вони… роз-
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плітає молодий і мати дає цьóго, молодому платок, шоб він увечері 
запнув її. Розквічав і запнув її. А я бачила оце цей, ну вже, мауть, год 
це з десять, як Оля ішла Ткаченкова заміж, а її запнули отим платочком 
шовковим, а вона так, а він і посунувся. Він знов запнув, вона мотнула 
головою, а він і посунувся. Нє, просто там же ж треба, шоб шось булó 
якесь… Бог йогó зна. …Вперед за стіл посадять, там шо посидять. 
А тоді ж співають, повечеряють й співають: «Шо ж це зробили – з дів-
ки молодицю, з хліба паляницю». Знімали, да, да. 

М. О. Комору колише, шось у коморі дише…
Г. Р.   Вітер комору колише, 

А в коморі шось дише,
Дві руки й дві ноги,
І два чорних пупи
Стулилось до купи.

Нє, вже рано співали. А співають: 

Шо ж ви наробили, 
З хліба паляницю,
З дівки молодицю.

М. О. Бо ідуть же ж і дякувать до тоді сюди, до матері.
Г. Р. До матері, до рідної дякують. 
Ну, догуляють аж до четверга, пока вижене кочерга. Малюють ото 

коники, мажуть.
М. О. Прапора на хату.
Г. Р. Ну да. Ну, це ж дякують, ну оце ж за той прóстінь дякують, ну 

тóго, шо спасибі батькові та спасибі матері за дочкý. Да, да, да, горіл-
ку. Дякували. Ну, вони прийшли, подякували і пішли. Забрав молодий, 
пішли до його додому. Ну, то тó вже в кожного, в тіх свої, а в цих свої. 
Вже не ходили молоді сюди та туди. Да. Да.

М. О. Прапора виносили на деревину.
Г. Р. Десь на цього, на деревину. А ту ж приходять, приходять дяку-

вать і тре’, шоб вони тóго прапора зняли. І це ж треба так знять, шоб 
до його ж ніхто не підійшов, не пускав. То вони і горóдами, кудою 
хочеш увірвуть, шоб таки полізти на ту деревину і цьóго… Да, її… Од 
молодого. Да. Аякже.

М. О. Червону тряпочку.
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Г. Р. Чи лєнту, чи тряпка там. Да, да. То це в молодої, це в понеділок 
у молодої той прапор, а вони ж приходять оттудова ж дякувать, отаке. 
Од молодого приходять дякувать за дочкý. Да, да, да: «Насиру матері 
та насиру батькові за дочкý, ше хорошу дóчку маєш, хорошéнько спо-
ряджаєш». У мене цьóго, у моєї сестри, як була свадьба, то така груша 
така дряхла. І Гнатóк без ноги, і поліз на ту грушу. Нє, він не на грушу, 
він на оце, на хату поліз і закрив вивода. А шо, тре’ шось же ж робить. 
Ну, да. І кауть, чогось це немає, чоось це дим десь сюди. А ранше ж 
то – де готовили їсти, плити були? Плит не булó, у печі ж тіки. А шо ж 
це таке? Шо ж ти зробив, Гнатóк? Еге, давайте викуп. А йомý як дали 
викуп – наколотили у мисоці перець, горілку, ряжанку, все й такé. Це 
сміх. Да, да.

М. О. Для сміху. Нічого. Чогось я не замíтю.
Г. Р. Моя мама як ішла заміж, то вона в трицять третьому годі 

йшла. А батько, жінка померла, два хлопці остались Микола і Петро. 
То цьóго, а він каже: «Хлопці, ви будьте коло хати». А він: «Піду до 
сестри в Верещаки, в дрýге село, піду в Верещаки до сестри». А вже 
він цю матір наче мою бачив, Параску. А цьóго, пішов, а він не хотів 
в колгосп іти. Він пішов та повертає там із лісу, а вороня то вгору, то 
вниз, то вгору то вниз попéред йогó. А шо ж це таке? Доходе там до 
вулички така: «Никіпóр, у тебе все погоріло». А він: «А де ж мої ді-
точки?». А вже свекруха йогó чи тьоща, не схотіли... Поховали сьодні 
це ж дочкý, а він на дрýгий день кае: «Ма, поглядіть мені дітей». 
Нема дочки, нема й дітей глядіть. І так вона не схотіла та тьоща гля-
діть дітей. А він привів ту матір, вузлик висівок, мнякин, бо це ж із 
проса, то це мнякини і півлітри молока мати далá. Це вона з таким 
прийшла.

М. О. Придане.
Г. Р. Оце таке придане. Дєті живí були. Да, отам Прохорки там у нас 

були такі, шо їм тіки скажжи. Так і не пішов у колгосп, у заводі робив 
батько, а тоді пішов на війну, та прийшов з війни без ноги. Та так ми 
кочували. Да, да. А списувалися, ми ж не врóчисто так списувались, 
як тепер.

М. О. Да. Ми тоже пішли вдвох.
Г. Р. А ми вчотирьох, подружка…
М. О. Да, зайшли в сільраду, сіли на стільцях та й сидимо: Іди ти 

питай, та йди ти питай. А тоді виходить голова сільської ради, та кае: 
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«Кого ви ждетé?». – «Списуваця прийшли». – «А батьки ж ваші зна-
ють?». – «Знають». – «То заходьте, чо ж ви не заходите? Як я думав, 
мо’, якесь, шось принесли або податок який, абó шо та ви сидитé». – 
«Нє, – кажем, – списуватися». Да.

Г. Р. В мене... я першого листопада списалася, вісімнацятого свадь-
ба була.

Г. Р. Ну, то він, молодий, веде ж молоду на дівит-вечíр у суботу. Узяв 
попід руки і йде. Старша дружка із боярином ззаді, а молодий з моло-
дою зпéреду. Вони не за руки, а попід руки. 

М. О. І хлібини молодий не вдéржав та вона покотилась, то так вони 
бєдні прожили, промучили.

Г. Р. А ця, а це моя кума Лєна тоже ж упала. Він у воротях уже, це ж у 
суботу на дівит-вечíр, він же, він… ну, шишки, у платочках були шиш-
ки. І та шишка залетіла, і вона впала, – то в їх дитина померла. Перва. 
У платочку отакó зав’язано чотирі вугли і так вони в руках несли.

М. О. Це їх у п’ятницю печуть, шишки.
Г. Р. На коровгай запросюють ті, шо гарно живуть, шоб замісили 

коровгай.
М. О. Старостíв. Старости із йогó сторони. Один з їхньої сторони, а 

один із од молодої, а один. 
Г. Р. Та це розрізають.
М. О. Да, та розрізають.
Г. Р. І роздають. На тарілки по кусочках.
М. О. І на двір виносять: «Беріть, беріть коровгай!»
Г. Р. Шоб молоді не старилися. У неділю. Да, да. а в його ввечері, 

да? Нє, на дрýгий день коровгай, як в молодого. В суботу не ділили ко-
ровгай. У неділю. А знаю, шо мати звала, це ж чотирі жíнки треба, шоб 
у парі вони були, шоб пара, гарно жили і замісювали коровгай. Стоять 
у цьóму, кругом такої макітри і місять, і співають. 

М. О. І потом, як посадили коровгай, пішли ж дерево підв’язувать 
у горóд і співають. Як йогó співають? От забула. Шо, вигрібай… Пе-
лехатий, пелехатий піч вигрібає, будуть, якось, коровгай садити. А ко-
ровгайниці співали, уже як виходили підв’язувать дерево. А як воно 
співали? «Оце тобі, сливо, шоб ти рясно родила. Оце тобі, мати, шоб 
діждала збірати». 

Г. Р. Ну, да. Такою, перевéслом, з соломи перевéсла ті. Підв’язують.
М. О. Бігають і підв’язують.
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Г. Р. А так вони одсувалися та й цьóго, пташки ото, знаєте, витягу-
вали соломку, та так вони цього... А може хтось і на якісь предмети 
знімав, Бог із ним.

М. О. Гільцé, приїжжає ж у неділю молодий до молодої. У суботи 
ми квітчаєм, ну дружки ж. Як дружки, то ввечері дають нам то квіточ-
ки там, то канфети, то шо там причепить. Ну, гíлечко ж невелике. А на 
горище викидали. Ото в неділю маюця цей, уже молодий виходить, 
хтось там – староста чи хто там взяв за гільцé і на горище.

ЗВИЧАЇ ТА ОБРЯДИ В МОРИНЦЯХ
Весняні звичаї 

Г. Р. У нас, я знаю, колись гуляли тіки Юрія. А, не Юрія, а перше 
мая четирнацятого травня. Та бочка така була, вони нагріли води, і всі 
туди – жих, жих в ту воду.

М. О. Душ десять купалося.
М. О. А на перве мая, кажуть, тре купаця. І це тобі…
Г. Р. Купаця у зіллі, у зіллі всякому.
М. О. У зілля, наривають, величенна бочка, загрівають води, туди 

зілля кидають і купаюця. І це десять душ, одна влізла, обмилася, друга 
влізла. А тепер дома, не дай Бог, одне після одногó влізе. Да, бо було, 
о, баби співають, це вже купалися баби, та й там спєви, і там спєви. 
Жінки, жінки. Да. 

Г. Р. Чотирнацятого по-стáрому. Да, оце чотирнацятого купаюця. Це 
чотирницяте по старому.

На Андрея
Ну варили ж кашу, пампушки пекли. Собаку зазивали. Я не бачила, 

я тіки чула, я не гуляла. Калату хватали. Калиту, то ми з сестрою хвата-
ли. Мати спекла отаку калату, а батько нас пообмазував віхтем цим із 
сажі. Оце так і ми гуляли. І так цьóго, не пускала мене мати, ні батько.

Про жнива та гуляння за колгоспних часів
М. О. Це, Боже, Боже, ідеш було до жатки. Оце як жнива – це вам 

коло жатки. Снопи в’яжеш і бігом, а хлопці кíньми косять, жатка жне – 
воно снопи викидає та жатка. А йдеш увечері, а на вигоні ж гармошка 
грає, бубон. Минем? Минем. Та де там минем. Ті вузелки туди, під 
тин – і в танці.
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Г. Р. До ранку. Ви знаєте, які ми щасливі були? А як оце не злюбить 
жаткарь, не злюбить дівчини, і-і-і… То вони таке нароблять. А піди, 
поможи її, то вони й тобі нароблять

М. О. То вони й тобі нароблять. Да, да. Шо не вспіватимеш. Бо оце 
ж кортить, дивися, а вона осталася. 

Г. Р. Вона ж куйовдиця з ним.
М. О. Кортить же їй хоч снопика чи два їй помогти. 
Г. Р. Ізв’язать.
М. О. Не дай Бог. А бригадір же одміряє, шоб усім же однаково 

було.
Г. Р. Стінá однакова, воно влізаєця. Але ж хлопці, ну такі вредні 

були хлопці, да.
М. О. Хлопці, як хлопці.
Г. Р. Як не злюбили якось – всьо. Або шось протів вона сказала.
М. О. Або не вспіває. Та швидше повертаєця, а та вже й слабше.
Г. Р. В нас і померла жінка, то вона не вміла в’язать, не вміла.
М. О. А це ж треба зв’язать бігéнько.
Г. Р. Хто її, а хто ж її тіки не помагало, не вчило, – нє. Ото на-

крутить отакегó. Отакий вузел стоїть і всьо. А йо’ ж тре’ акуратно. 
А мене мати вчила в’язать – і од матері не навчилась. А от батька… 
Батько каже: «Ану, тягни снопа». Він же на стільчику, встає там на-
вколішки чи як: «Ану притягни снопа, ану дивися». І зразу я навчила-
ся, да. І підходиш же ж, підходиш, а як стоїш на вуглі, то воно ж угол 
урізаєця. То й хочеця ж тій, шо на стіні ж, їй ж багато. Нє, не йди, бо 
попадé й тобі. Да, було багато дівчат. Да, да, да. І колись цьóго, їдемо, 
а цей їздовик та позбирав же нас по селі та каже: «Заїдем шось на 
колгоснý», – шось там узять, якусь запчастину. Ну, заїхали. А одна – 
то це в нас, мабуть, Дашка. Дашка взяла таку трубку. А він розказує, 
Василь цей Рядно: «І мати мені напекла пиріжків, будем сьодні мої 
пиріжки їсти». А вона взяла тут трубку, поклала, а воно ті пиріжки 
потовклися і молока баночка. Чи пляшка. Пляшка. Бо тоді ж де ті 
баночки. До вечора… Сала кусочок, як є, часничина, яйця. Яйце яке, 
молоко як у кóго є, а в кóго нема…

М. О. Або води наколотиш та й пашов. Да. А тоді на вигоні треба 
одгарцювать лише.

Г. Р. А тепер як за бар – так внука свого лаю, о.
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Різдвяні святки
М. О. Гуляли на вигоні, значить: «Ходьомте до голови сільської 

ради, він же нам по коржику дасть». Ну, і прийшли ж ми до хати і 
нáчали ж там колядувать. А жінка йогó виходить із хвормою. А так же 
всі ж дивляця: чи дасть по коржику, а в’на по цибулині винесла. Да. 
А як не було в людей, ну шо ти зробиш. Як тоді такі года були. А мати, 
я ж у пальтíшку з полотна, було пальтішкó в мéне пошите. А вона: 
«Куди ти ходила? Я ж тобі кау: “Нікýди не йди. Ти ж у мéне одна. Чого 
ти пішла?». – «Та всі йшли там, то я пішла». – «До кого ж це ви ходи-
ли?”». Кажу: «До Купріяна, до голови сільради». 

Г. Р. Узвар, груші там, яблучка [на Різдво. – Л. П.]. А раньше ж су-
шили яблука в печі, цілі. І ото мати такóго наварить, грушки ці, яблука, 
наварить цьóго узвару. Понесé. Бере хлібину, бере узвар, бере кутю і 
несе. Тіки сіно положить туди, рушничка постелить і ставить оце все. 
А тоді ввечері мати насипає і стоїть воно, мабуть, до Старого Нового, 
до Васілія. 

М. О. Те лежить, а кутя ж стоїть…
Г. Р. Тіки варять же ж кутю якого числа? Голодна кутя називаєця… 

Вісімнацятого числа. Це називаєця Голодна кутя.
М. О. Бо це Багата кутя.
Г. Р. Це Багата, а то Голодна кутя. На кутю вже такóго не готовлять 

там. Кутя та й все. На вечерю. Вона збирала – тоді ж у печі варили – 
збирала, вона ж присохла [кутя. – Л. П.]. То це пóкришку однесеш 
курям. 

М. О. Квочки були.
Г. Р. Квочки були. Ну да, Щедрий вечір це ж не цього… Ну, так як 

ідуть отакогó чи сусіди, чи там діти до матері, до батьків пішли: «Щед-
рий вечір, добрий вечір» і все, й заходять вечерять. На другий день.

[Як колядували, щедрували. – Л.П.]
«Коляд, коляд, колядниця, добра з маком паляниця, а без маку не 

така, дайте, дядку, п’ятака, а в п’ятаку дві дірочки, дайте ще й горілоч-
ки», – і це мій гонук таке казав. Або: «По всьому світі стала новинá, 
дєва Марія сина зродилá, в яслах положила, сінцем притрусила, гос-
поднього сина». А то цю: «Прилетіла ластівка…

М. О. [Продовжує. – Л.П.] Сіла на віконце та стала щебетати, 
госпóдаря з хати викликати: “Вийди з хати, подивися на кошару, чи 
вівці покотились…”
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Г. Р. Чи ягнята...»
...Ходили, ходили до корови. І цього, ходили воду святить. Мати 

всігда, було, наллє в отаку мисочку, піде в сáмий пéред до корови, нам 
дасть попить водичку.

М. О. В хаті побризкає. 
Г. Р. В хаті побризкає.
М. О. В криниці ллинýть.

Стрітення
Г. Р. То на Стрітенія. Кауть, як на Стрітенія, цьóго, півень води 

нап’єця, то на Юрія віл напасеця.

Масляна

Вареники з сиром. Це ж уже Масляна, а це вже цьóго, а це вже ж у 
піст будем заходить. Оце Масляна, а там Колодія було ж. Ми на Масля-
ну…, мати, було, вареники з сиром варить, а так ми млинців не пекли.

М. О. Та з сметаною запікають.
Г. Р. Та з сметаною, да. А вже ж отóго на це, на оце ж перед…
М. О. На Колодія.
Г. Р. На Колодія, це перед пóстом такий празник дівочий – Колодія. 

Чипляли чи дівці, чи парубку – не оженився у різдвяних святкáх, наче 
в цих м’ясницях, називались ше ж м’ясниці різдвяні, то не оженився, – 
то тобі колодку.

М. О. Рушника, як ідуть, причеплять чи дівчині платок та…
Г. Р. Да. Приходили з платком чи з рушником.
М. О. Та сідають за стіл та й п’ють по сто грам.
Г. Р. Ну, да. А рушника хлопцеві… Нє, до руки. Хлопцеві, тіки 

хлопцеві.

Прóводи
Ну, цьóго – це Паска, а на дрýгу неділю в нас прóводи в неділю. То 

йдуть, прибирають поперéду на могилках. А тоді йдуть цьóго, раньче, 
було, беруть шось їсти, а січас так, поклали та й…

М. О. Конхвети, коржики, яйця.
Г. Р. Да. Стелили ж оці, цьóго, скáтерті такі самоткані. І сходилися 

всі цього... Осьо в Верещаках то й січас так само. А осьо. Скікі тут 
кілóметрів? Ну так як через ліс, то, мабуть, кілóметрів три, недалеко. 
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Да, да, да. Ото де місце таке є травичка, розтелять скатерть, чи на мо-
гилку, посідають…

М. О. Постелять та й сідають, та й шо хто має – викладають, та 
сідають та й...

Г. Р. Да, згадують. А січас кауть, ну гріх горілку розливать, з горіл-
кою поминать. Да, да.

На Юрія
Г. Р. О, ходили. Попало мені вздовж і впóперек. Дощик, ну це ж не 

піде на те Юрія дощик – погано. Ми такі розумні – Петро, кум мій те-
пер, і Г. Р. ж їхня – втрьох і я, ну, чорирьох ми, а Тамарка ше… І пішли 
там до діда жито качать. А воно ше дощ та приросило… Ми мокрі 
прийшли, і те жито... Прийшов той дід Гарійон: «Некіпóр, Некіпóр, шо 
вони твої діти наробили!» – «Та в мене ж вона одна…». Ну, на Юрія, 
то ж балакали старі люди, шо на Юрія качать жито. 

М. О. Старі люди балакали. Ой, качали... Якраз по сусідству кон-
чили картоплю садить на Юрія і кажуть жінки – їх же багато було, під 
лопату садили раніше картоплю: «Посадим картоплю і підем качать 
Юрія». Вони пішли ж у хату обідать, а нас же вісім душ. Утаскалось 
оте жито, ми йогó такó... як котком перекотили. Але жито було. Було. 
Ше неповне було, повставало, і житечко було. Да.

Г. Р. Ну це ж на Юрія, я ж кажу, на Стрітенія півень води нап’єця, то 
й на Юрія віл напасеця, вже буде трава. Да.

М. О. А як буває, шо немає, а буває, шо можна вигóнити.
Г. Р. Да, можна вже й напáсти.

Зелені святки
М. О. Клéчають, доли застеляють. Бо я й і цей год поклéчала була у 

веранді трошки, а це вже повинóсила. Доки ж воно вже буде. На Троі-
цу, на Троіцу. Ну і Зелені святки й Троіца.

Г. Р. Оце ж у суботу вечером ми клéчаєм, приносить травичка, зма-
зуєм доли.

М. О. І застелим, і чéпчиком стелимо в хаті.
Г. Р. І поки цьогó на доли поклали любисток.
М. О. Чéпчик, любисток, лопухи.
Г. Р. Травичка всяка. Да, да.
М. О. Травичка. Да, да. Полиню трошки. І я отут настелила тут коло 

кроваті, в себе коло кроваті, там потрошку.
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Івана Купайла
Г. Р. Як пускаєш вінки, та було йдеш ранéнько забирать вінки. Да 

цьóго, забираєш вінки і кладеш на цей, на рядок, де огірки. То кауть, 
рясні огірки рóдять. 

М. О. Дівчата вінки кидають і дивляця, куди ж той вінок поплів.

Маковея
Г. Р. Це на Маковея – коржі… Коржі з маком. Тоді мак сіяли, тепер 

же ж…
М. О. Дома сіють мак було, а січас уже ж не сіють мак.
Г. Р. Коржі з маком, кажуть.
М. О. Маковея.
Г. Р. Чотирнацятого числа.
Це на Маковея. Роблять букети там. Ну з квітóк, кріп шоб був, петро-

ві батоги, всіяк оце зілля. Не такі оце квітки, рози там, а такі, цьóго…
М. О. Чорнобривці, густики (16.34).
Г. Р. І туди, чорнобривці, да, і дві маківки. А тепер же не дай Бог 

мак!

На Петра
На Петра – то це, було, починають жнива. Виходять, кауть, пробний 

виїзд. Жінки йдуть з цьоркáми, з серпами, чоловíки з кóсами, гармош-
ка грає, дівчата співають. Це ідуть вони, бо начнуця жнива. А тепер 
вже, комбайни, нема такого.

На Спаса
Г. Р. На Спаса ж яблука святили ж. 
М. О. Є. Бо у кого діти повмирали… 
Г. Р. Маленькі…
М. О. То та жінка не їсть. Ось сестра моя, вона кае: «Я, було, до 

Спаса не їм яблук, уже після Спаса». Кажу: «То папірóвка ж одíйде 
до Спаса». А вона кае: «Ну то й шо, а я додержусь», бо в неї дитина 
півгодá як померло. Це воно ніхрищене, і вона було додержуєця цьóго. 
Ну, я знаю, як воно нехрищене, то Бог йогó знає, то так вона й додер-
жуєця. Вона й тепер. Це вона п’ядесят третього году, то вона додержу-
єця. Поки дитя нехрещене...

http://www.mau-nau.org.ua



330

Про поховання нехрещених дітей
Г. Р. І дітей нехрищених не ховали на клáдовищі. В горóді. Да, да, в 

горóді. Могилочку таку, да, та й все. Ховали, ховали. Це нехрищених, і 
казали: як повісиця, то десь у вуголку ховали. В нас осьо тут є могилка 
в горóді, в Параски, у Миколи Бóсого.

М. О. І в Ганьки була, але ж я не знаю де, мабуть, розгáрали. 
Г. Р. І осьо в моєї сусідки двоє, дві дівчати Вєра і Надя померли, то 

у горóді, але немає їх, ну так. Да, приблизно знаю.
М. О. Порозгорювали та й і все.

Про освячення криниць
Г. Р. А в нас як, було, святять криницю, тоже збираюця так. У яру 

була криниця, ми всі туди сходились, брали воду. Але ж вона була 
криниця, бо так руками ж ми набирали. А зохотілось бабáм посвятить. 
І воно – чи воно так треба, чи Бог його знає... Тут уже ж і батюшка з 
Верещак прийшов, бо в нас свогó не було в селі, батюшка прийшов, 
а тут гур-гур, гур-гур, та не буде дощу. А в’ни не вспіли до нас до-
дому добігти, як вони помокли як бирки. І такий же дощ ізлив! Та 
й кажуть, шо ж бачте – такі… Да, да, да. А я тепер свасі Ніні кажу: 
«Нема ж дощу, то ви ж там читаєте, стаєтé навколішки, молитесь, то 
ви й просіть». 

М. О. Бо тоді в кажному дворі не була криниця, не була.
Г. Р. Да. Або на вигоні криниця, та душ десять бере воду.
М. О. То так і собираєця ті десять душ та йдуть та й святять, ви-

зивають батюшку.
Г. Р. Ото кажуть – узяли відра та й пішли до криниці, та й ляси там 

точать. Дівчата, хлопці посходяця, на вигоні криниця...

Вихор
Г. Р. Вихор. В нас було ж раньче ж полотно, мочили, то вмочиш у 

став, розстелиш, висохне, знову мочиш. Це ж білиця полотно. А та-
кий вихор узявся і викинув аж на горище… чи на горіх. На горіх 
викинув той, і мати каже моя, каже: «Не беріть йогó. Як забрав, 
хай іде». І цьóго, і в вихор не можна, присідать тре’, як вихор ото 
крутить, лучче присядь або аж ляж до землі, шоб до землі воно. 
А в вихор погано дуже, да, у вихор попасти. То ж, кажуть, дівчата 
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тоді не перуця, як ото в вихор попала, нема менструації. Да. Кажуть 
старі: «Та вона не переця, бо вона попала у вихор». Це так я чула од 
старих людей.

Свояцтво
Родичі – свати. Да. А як у цьóго, у чоловіка є сестра – зовиця. 

А брат – дівер. Да. Да. Зовиця. Да. А сестриця – найрідна зовиця.
Да. А в нас, в мене син, цей шо в Тюмені, на «ви» каже. А Таня 

дочкá, шо в Черкасах – «ти». І гонук на «ти». А гонукі ці сєвєрські – на 
«ви», бабушка. І Катя, і Настенька на «ви». А Андрій – нє. Ну чув, шо 
мама, папа каже «ти». Зять каже на «ви».

ВІРУВАННЯ
Як сонце світить і дощ іде під час весілля

Г. Р. Парубки шиблі будуть. Бо сонце світить і дощ іде. Паруб-
ки, кауть, шиблі будуть. А в’ни кажуть: «Ми і так шиблі». Ну такі, 
вітряні. 

Щоб спина не боліла
Кажуть, треба під голе дерево ставать спиною, шоб спина не боліла. 

Під голе дерево. Ну нема ше ж на йому нічого. Ні листя, ні плоду ж 
ніякого.

Дитячі ігри
М. О. То в крéмушок гуляли.
Г. Р. Крéмушок, камінці в кармані всігда.
М. О. В цвíрки гуляли. А так вирізалося в землі, а тоді кладеця ота-

ка цурочка…
Г. Р. І б’єш, як не по лобі, то по зубах попаде. Один б’є, а там душ 

три, чотирі стоїть і ловлять. Вловить – виходь гулять, а той заходить 
на поле.

М. О. А кремушки – це п’ять такі кругленькі, було, повишльовуєм 
так гарнісенько. І тоді підкідаємо – і гуляєм.

Г. Р. І отакó – раз. Їх п’ять штук, а треба, як уловиш п’ять, о, харашо.
М. О. Пиль. Згрібаємо на дорозі пиль, а тоді отакó рукою туди, 

а тоді отак берем, ооо, ракєта.
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Обрядові страви
М. О. Капустняк і на свадьбі був, і на похоронáх капусняк. Мнясо, 

капуста, картошки туди трохи, пшона заминали, шоб він же добрий 
був – капусняк.

Г. Р. Ну вареники з капустою. Да, да. Січас, то столи гнуця. І на по-
хорони, й на панахиди. Коливо робили: кусочок хліба то покришили, 
полили юшечкою з варення, наколотили, варенням полили це…

М. О. Яке варення, не було, Галю. Вишні сухенькі. Наварять сухень-
ких вишиньóк та полили, та по вишенці, та оце вам і все й коливо. Да. 

Поховальна обрядовість. Вірування
Г. Р. Ну тóго, помре людина, помили. Хлібину на віко клали. І, було, 

несуть віко, а тепер поклали на машину та й… На віко рушник кладеця 
й хліб кладеця, а труна ж на машині стоїть, открито все. Хрест у нас, 
перев’язали рушником хреста. Іде самий первий мужик, несе хреста. 
Як винесли, як винесли вже тіло, то вже закрили ворота…

М. О. Ворота були одкриті, а винесли тіло, то закрили.
Г. Р. В нас роздають, як пообідають.
М. О. Дома пообідають. Да. 
Г. Р. Було, було, розказували – сниця [покійник. – Л. П.]. Осьо оця 

Райка, Жені Красючки. Та каже, шо Валєра ходив та казав: «Холодно 
мені: Холодно, в мене штанів немає». Та в’на спортивні, як баба Дунь-
ка вмерла, та в’на спортивні поклала під бабу Дуньку.

М. О. Шоб передать.
Г. Р. Передать. Хто його передасть? 
М. О. Передасть.
М. О. Свєт в нас горів цілу Божу ніч, як чоловік помер.
Г. Р. І в мене горів.
Г. Р. Ну сиділи. Да. Ну, було ж старші сидять, або й жінка там сидить.
М. О. Діти.
М. О. І діти – те заснуло, те встало, чередувались. Не коло його, а в 

дрýгій кімнаті, а там виключене було.
Г. Р. А я знаю, як в нас ше дома я була, та як умер брат та панахида... 

Й Марія Радьковна каже: «Тихенько сидить, тихенько». Вона собі чи-
тала. А тоді ж вона дочитала…

М. О. І по стіні – вих, вих, вих, вих…
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Г. Р. Дочитала ж вона до чого: «А тепер тихо сидить» – і так, хто 
зна. Да, тінь… На цьóго, як поховать, то шоб не плакать. Бо я тоже 
старалася не плакать, хоть я сама осталась. Ну, тиждень як були коло 
мене діти, а тоді ж пороз’їжжалися. То я друге времня на дворі трохи. 
А в хату, я тиждень боялася в хату заходить. Хату освячують після 
похорону, освячують хату. Ну дев’ять день у нас справляли, а січас 
так – оце в бар же ж, цьóго, пішли пообідали, поросходились, шо там 
осталося, забрали.

М. О. Та на дрýгий день – дев’ять день.
Г. Р. Та й на дрýгий день оце тобі дев’ять день отмітили та й усе. 

А колись справляли три дні, дев’ять день. Три дні нє, я не помню, а 
дев’ять день обізатєльно. Обід, да. На сорок день коливо робили, а на 
дев’ять день не робили. Рік був, рік обізатєльно. У нас тоже три роки 
справляють січас. Ше, кауть, ходить до годá ж душа. Вона ж не летить, 
а просто не приходить, а тоді вже вона відлітає геть. А хто його зна.

М. О. Десять год і три годи. Да.
М. О. Од людей так чуєш, та й собі так робиш.
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Петро Микитович Шевченко (1811–1878), 
племінник Тараса Шевченка. 
Світлина з книги Миколи Лисенка* 
«Коріння Шевченкового роду» (К., 2012)

* Микола Лисенко належить до Шевченкового 
роду й мешкає у с. Шевченкове Звенигородсько-
го р-ну Черкаської обл.

 Хата Петра Микитовича Шевченка, племінника Тараса Шевченка. 
Світлина з книги Миколи Лисенка «Коріння Шевченкового роду» (К., 2012)

СВІТЛИНИ ДО ДІАЛЕКТНИХ ТЕКСТІВ 
ІЗ ШЕВЧЕНКОВОГО КРАЮ
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Родина нащадків 
Микити Шевченка 
перед Першою 
світовою війною 
(у першому ряду 
праворуч – Оксана 
Шевченко, бабуся 
Ксенії Іванівни 
Погрібної). 
Світлина 
з архіву 
К. І. Погрібної

Родина нащадків Микити Шевченка під час Першої світової війни*. 
Світлина з архіву К. І. Погрібної

СВІТЛИНИ ДО ДІАЛЕКТНИХ ТЕКСТІВ
ІЗ ШЕВЧЕНКОВОГО КРАЮ

* За словами К. І. Погрібної, молоді чоловіки, мабуть, на фронті.
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Юлія Погрібна, дочка Ксенії Іванівни 
Погрібної, прапраправнучка Микити 
Григоровича Шевченка. с. Шевченкове 
Звенигородського р-ну Черкаської обл.

Секлета Артемівна 
Шевченко-Платенко 

(1926–2012), мати 
Ксенії Іванівни 

Погрібної, правнучка 
Микити Григоровича 

Шевченка. 
с. Шевченкове 

Звенигородського р-ну 
Черкаської обл.

Ксенія Іванівна Погрібна, 
праправнучка Микити Григоровича 

Шевченка. с. Шевченкове 
Звенигородського р-ну Черкаської обл. 

СВІТЛИНИ ДО ДІАЛЕКТНИХ ТЕКСТІВ
ІЗ ШЕВЧЕНКОВОГО КРАЮ
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«Шевченкова Катерина». Малюнок 15-річної Юлії Погрібної, 
прапраправнучки Микити Григоровича Шевченка. 

с. Шевченкове Звенигородського р-ну Черкаської обл. 2004 р.

СВІТЛИНИ ДО ДІАЛЕКТНИХ ТЕКСТІВ
ІЗ ШЕВЧЕНКОВОГО КРАЮ
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Графічні роботи 
Юлії Погрібної, 

прапраправнучки 
Микити Григоровича 

Шевченка. 
с. Шевченкове 

Звенигородського р-ну 
Черкаської обл.

СВІТЛИНИ ДО ДІАЛЕКТНИХ ТЕКСТІВ
ІЗ ШЕВЧЕНКОВОГО КРАЮ
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Пам’ятник малому Тарасові 
при в’їзді в с. Шевченкове 
Звенигородського р-ну 
Черкаської обл.

Початкова школа в с. Будище Звенигородського р-ну Черкаської обл. 
(колишній маєток Енгельгардтів, де козачкував Тарас Шевченко)

СВІТЛИНИ ДО ДІАЛЕКТНИХ ТЕКСТІВ
ІЗ ШЕВЧЕНКОВОГО КРАЮ
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Респондент Ганна Гнатівна Бубир. 
с. Будище Звенигородського р-ну 

Черкаської обл.

Респондент Катерина Юріївна 
Коваленко. с. Пединівка 
Звенигородського р-ну 

Черкаської обл.

Респондент Віра Марківна 
Кіндратенко. смт Вільшана 

Городищенського р-ну 
Черкаської обл.

Респондент Микола Якович Поліжай. 
с. Моринці Звенигородського р-ну 

Черкаської обл.

СВІТЛИНИ ДО ДІАЛЕКТНИХ ТЕКСТІВ
ІЗ ШЕВЧЕНКОВОГО КРАЮ
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ХУДОЖНИК 
З РОДИНИ ШЕВЧЕНКІВ

МИКОЛА ЛИХОШВА – живописець, член Національної спілки 
художників України, член творчої групи «Рось», 
відмінник народної освіти України

Микола Петрович Лихошва народився 8 жовтня 1934 року в с. Гни-
лець, що неподалік від Моринців, Звенигородського району Черкаської 
області. Його мати Оляна Давидівна Лихошва – правнучка Т. Г. Шев-
ченка по лінії його рідного брата Микити. У 1968 році М. Лихошва 
закінчив Київський державний художній інститут (нині – Національна 
академія образотворчого мистецтва і архітектури). Його викладача-
ми були К. Трохименко, О. Сиротенко, О. Басанець, Л. Вітковський, 
В. Виродова-Готьє. Після закінчення Інституту працював викладачем 
рисунка і живопису в Київському художньо-промисловому технікумі 
(з 1999 року – Київський державний інститут декоративно-прикладно-
го мистецтва і дизайну). Ознайомившись із навчальними програмами 
з рисунка та живопису, визнав їх неефективними для набуття учнями 
високого рівня знань. Розробив власну оригінальну методику, яка зго-
дом стала високоефективною. Починаючи з 1970 року і до 1990-го, 
близько 80 % учнів Миколи Петровича мали відмінні показники з ри-
сунка та живопису. Із 500 його вихованців майже 200 вступили до ви-
щих художніх навчальних закладів, після закінчення яких розпочали 
свій творчий шлях і беруть участь у мистецьких виставках. Багато з 
них стали членами Національної спілки художників України. Мико-
ла Петрович передає своїм учням творчий досвід, знання та любов до 
українського мистецтва, цінує наполегливість і самовіддачу. 

Художник працює в різних жанрах: портретному, пейзажному, по-
бутовому, однак домінуючою темою його творів є образ України, 
що наповнений духом вічності, невмирущості народу. Так, у циклі 
українських пейзажів «Пори року», «Стежина над Збручем», «Цвіте 
гречка», «Полудень», «Лірика» художник не лише створює краєвид, 
у його творах звучить філософське осмислення буття взагалі. В істо-
ричних творах «Відлуння часу», «Коли сурми заграють», «За байра-
ком байрак», «А як ми бились...», «А сльоз дівочих...», «Схід і Захід 
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разом», «Т. Г. Шевченко на обріях Переяслава», «Юність наших ба-
бусь», «Пам’ятайте нас, нащадки» відчуваємо романтизацію минуло-
го, що має надихнути сучасника на роздуми і пошук істини. Живопис 
художника відзначений своєрідною технікою, а це дозволяє переда-
вати не тільки пейзажні мотиви, а й психологічний настрій, що має 
бути співзвучним при спогляданні картини. Хоча за розміром карти-
ни М. Лихош ви мініатюрні, проте, наповнені потужною енергетикою 
автора, вони набувають монументальності й несуть у собі закодовану 
інформацію про рідну землю.

Чільне місце у творчому доробку художника посідає шевченківська 
тематика, зокрема, у серії робіт живопису і графіки «Земля, яку сходив 
Тарас малими босими ногами».

До 190-річчя від дня народження Кобзаря в Національному музеї 
Тараса Шевченка відбулася тематична виставка робіт М. Лихош ви. 
Такі твори з неї, як «Вітряк по дорозі Будище – Моринці», «Моринці. 
Хата, в якій народився Тарас Шевченко», «Село Хлипнівка», «Педи-
нівські кручі», «Обрії селища Вільшана» бездоганні за технікою, від-
значені барвистим розмаїттям соковитості літніх кольорів: жовтого, 
зеленого, синього.

Микола Лихошва продовжує кращі традиції українського живопи-
су першої половини XX ст. всесвітньо відомих митців О. Мурашка, 
М. Пимоненка, С. Васильківського. Він є учасником численних худож-
ніх виставок, зокрема, у квітні 2005 року брав участь у благодійній 
акції художників Європи – виставці-продажу творів у м. Сполето (Іта-
лія), кошти від якої були передані країнам, що постраждали від цунамі 
в грудні 2004 року. Його творчі роботи придбані музеями й колекціо-
нерами на Батьківщині та за її межами.

Нині М. Лихош ва працює старшим викладачем кафедри живопису 
в Київському державному інституті декоративно-прикладного мисте-
цтва і дизайну імені Михайла Бойчука.

Увазі читача пропонуємо репродукції ряду живописних творів Ми-
коли Лихошви. 
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М. Лихошва. Земля Тараса. 2004 р.

М. Лихошва. Село Моринці. Хата, у якій народився Т. Г. Шевченко. 1993 р.

ХУДОЖНИК З РОДИНИ ШЕВЧЕНКІВ
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ХУДОЖНИК З РОДИНИ ШЕВЧЕНКІВ

М. Лихошва. Відлуння часу. 1993 р.

М. Лихошва. «А як ми бились...». 2003 р. 
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ХУДОЖНИК З РОДИНИ ШЕВЧЕНКІВ

М. Лихошва. 
Вітряк. 1984 р. 

М. Лихошва. 
Моринці. 

Кладуть сіно. 
1996 р. 

М. Лихошва. 
Дворик села 
Шевченкове. 
1996 р. 
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ХУДОЖНИК З РОДИНИ ШЕВЧЕНКІВ

М. Лихошва. 
Городні семена.

М. Лихошва. Обрії селища Вільшани. 1993 р.
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ХУДОЖНИК З РОДИНИ ШЕВЧЕНКІВ

М. Лихошва. 
Парк Т. Г. Шевченка. 
2004 р.

М. Лихошва. 
Андріївська церква. 

1984 р. 
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ХУДОЖНИК З РОДИНИ ШЕВЧЕНКІВ

 М. Лихошва. 
Ботанічний сад. 
Каплиця. 
1997 р.

М. Лихошва. 
Ботанічний сад. 

Магнолії. 
1985 р.
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НАЙНОВІШІ ВИДАННЯ 
ПРО СПАДЩИНУ 

ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Гайдамаки. Поема Т. Шевченка. С.Пб., 1841. – [Факсимільне 
вид. – К. : Критика, 2013]. – 132 с.

Грабович Г. Шевченкові «Гайдамаки»: Поема і критика / наук. 
ред. О. Федорук. – К. : Критика, 2013. – 360 с.

Федорук О. Перше видання Шевченкових «Гайдамаків»: Істо-
рія книжки. – К. : Критика, 2013. – 152 с.

Усі прижиттєві книжки Тараса Шевченка мали по декілька факси-
мільних перевидань. Чотири рази перевидавали «Кобзар» 1840 року, 
тричі – «Новые стихотворения Пушкина и Шевченко» (іще два рази 
текст зрепродуковано перенабором), двічі – «Кобзар» 1860 року. І лише 
«Гайдамаки» – одна з найзнаковіших для української літератури і, з 
огляду на гостре потрактування в поемі міжнаціональної різанини, най-
контроверсійніших книжок – досі не мала факсимільного відтворення. 

Книжка, яку випустило видавництво «Критика», заповнює цю про-
галину. Факсимільне відтворення «Гайдамаків» дублює першодрук із 
граничною точністю: кількість сторінок, розмір, ґатунок паперу і, най-
важливіше, текст.

Зініціювали факсимільне видання Григорій Грабович та Олесь Фе-
дорук. Вони ж написали ґрунтовні студії, які долучено до факсиміле і 
які разом з ним становитимуть своєрідний триптих. Проект здійснено 
за підтримки Наукового товариства ім. Шевченка в Америці в рамках 
Ювілейного проекту на вшанування 200-річчя від дня народження Та-
раса Шевченка.

У монографії професора Г. Грабовича «Шевченкові “Гайдамаки”: 
Поема і критика» комплексно досліджено рецепцію твору і відтак фор-
му, зміст і контексти самої поеми. Дослідження рецепції проведено у 
зворотній хронології: від сучасної, найновішої критики, яка внаслідок 
повторювання й нашаровування загальних та іконописних місць стає 
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щораз схематичнішою, до найранішої, яка через свою безпосередність 
і «наївність» часто виказує якщо не більшу проникливість у самий 
текст, то бодай чутливість до його проблематики. У XIX ст. ця рецепція 
характерно відбувається в ключі російської, польської та української 
критики, висвітлюючи паралельне і взаємопов’язане осмислювання/
оспорювання і Шевченкової поеми, і Шевченка та його значення, і, 
зрештою, цілої української справи.

Дослідження самої поеми починається від її поетики (форми та ди-
наміки), впливів і контекстів, осмислення моментів епічності й геро-
їчності, переходить до її прагматики, що зосереджується передусім на 
деконструкції її історичності та на моменті колективної пам’яті й ко-
лективної ідентичності і завершується аналізом символічного пласту 
поеми й простеженням того, як «Гайдамаки» стають пунктом відліку у 
формуванні Шевченка як національного поета.

У третій книжці – «Перше видання Шевченкових “Гайдамаків”: Іс-
торія книжки» – вміщено критичний текст поеми, що його підготував 
О. Федорук. У всіх виданнях Шевченкових творів поему друкують 
за редакцією кінця 1850-х років, яка істотно відрізняється від першої 
редакції, тому ця первісна версія є малознаною. Критично вивірений 
текст містить низку оригінальних спостережень, які залишалися поза 
увагою шевченкознавців-текстологів. Федорукове дослідження щедро 
ілюстроване, базоване на значному джерельному матеріалі, подекуди 
введеному в науковий обіг уперше.

Теми і мотиви поезії Тараса Шевченка / Ю. Барабаш, О. Бо-
ронь, І. Дзюба [та ін.] ; [упорядкув., наук. ред. Н. Чамати] ; НАН 
України, Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка. – К. : Наукова 
думка, 2008. – 376 с.

ISBN 978-966-00-0756-7
Книжка містить тексти найбільшого за обсягом гасла «Теми і мо-

тиви поезії Шевченка», яке входить до 4-го тому «Шевченківської 
енциклопедії». Представлені в ній статті, кожна з яких є окремим 
дослідженням, мають концептуальне значення для розуміння світо-
гляду Т. Шевченка, його філософських, релігійних, історіософських, 
культуро логічних, естетичних уявлень і переконань.
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Росовецький С. К. Тарас Шевченко і фольклор : монографія / 
С. К. Росовецький. – К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київ-
ський університет», 2011. – 415 с.

ISBN 978-966-439-415-1
Монографія вперше у вітчизняній науці пропонує комплексне 

масштабне дослідження взаємозв’язків творчості Тараса Шевченка з 
фольклором в усій їх багатобарвній складності. Це не лише певне уза-
гальнення більш ніж двадцятирічних студій відомого філолога, фольк-
лориста й письменника в цій галузі, але й методологічно обґрунтована 
програма подальшої наукової роботи.

Тарас Шевченко в критиці. – К. : Критика, 2013. – Т. І : При-
життєва критика (1839–1861) / заг. ред. Г. Грабовича ; упорядкув. 
О. Бороня і М. Назаренка ; комент. О. Бороня, С. Захаркіна, М. На-
заренка, О. Федорука. – 804 с.

Двотомне видання «Тарас Шевченко в критиці» є найповнішим на 
сьогодні коментованим зібранням опублікованих за життя й у перший 
рік по смерті Т. Шевченка текстів про його літературну й образотворчу 
спадщину. Том I охоплює матеріали, що з’явилися за життя Шевченка 
(том II готується до друку). Статті, рецензії на всі окремі видання тво-
рів Шевченка, нотатки, принагідні згадки українською, російською, 
польською, німецькою та іншими мовами наведено здебільшого в по-
вному обсязі, зокрема й дописи, присвячені не тільки Шевченкові осо-
бисто, а й українській літературі загалом, збірникам, де було опубліко-
вано його твори, книжкам, в ілюструванні яких він брав участь, тощо. 
Так, передруковано рецензії на альманахи «Ластівка», «Молодик», такі 
програмні статті, як «Обзор сочинений, писанных на малороссийском 
языке» М. Костомарова, «Об отношении малороссийской словесности 
к общерусской» П. Куліша та  ін. Загалом корпус містить 239 текстів 
різного обсягу (від двох-трьох рядків до кількох друкованих аркушів). 
Тридцять із них не зафіксовано в жодній дотеперішній бібліографії 
шевченкознавчої літератури. Чимало публікацій запроваджено до на-
укового вжитку вперше, зокрема найраніші відомі на сьогодні згадки 
про Т. Шевченка в російській і англійській пресі. Майже всі тексти 
подано за першодруками. 
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Перед дослідниками відкривається повна панорама сприйняття 
творчості Шевченка за його життя. Основні вектори й закономірності 
цього процесу осмислено в розлогій передмові Г. Грабовича «Прижит-
тєва рецепція: становлення національного поета». Професор Гарвард-
ського університету продемонстрував, як через неповноту матеріалів, 
їх кон’юнктурне препарування й висмикування цитат із широкого 
культурного контексту, недоступність багатьох публікацій в Україні 
витворилося викривлене уявлення про функціонування Шевченкової 
поезії, малярства та графіки в тогочасному літературно-мистецькому 
середовищі. 

Збірник «Тарас Шевченко в критиці» змусить скоригувати уста-
лені думки як про цілковите захоплення сучасників творчістю Шев-
ченка, так і про нібито повне її заперечення. Реальна картина вияв-
ляється набагато складнішою за поширені в шевченкознавстві схеми. 
Якщо на «Кобзар» 1840 року опубліковано шість коротких рецензій 
різної тональності й спрямування, а за роки 1850–1856 з’явилося 
десять прямих (за кордонами Російської імперії) і завуальованих 
(у її межах) згадок про Шевченка, то вже вихід друком «Кобзаря» 
1860 року викликав справжній ажіотаж у періодиці, стримуваний 
хіба що цензурою. 

У текстологічному й реальному коментарі, розрахованому не тіль-
ки на літературознавців, а й на широке коло читачів, ураховано найно-
віші здобутки шевченкознавства, уточнено низку важливих деталей, 
спростовано окремі хибні атрибуції тощо. Зведення супроводжують 
анотований покажчик імен, а також покажчики Шевченкових творів і 
періодичних видань. 

Шевченко Т. Г. Повне зібрання творів : у 12 т. / редкол. : М. Г. Жу-
линський (голова) та ін. – К. : Наукова думка, 2001 – 

ISBN 966-00-0625-Х
Т. 7 : Мистецька спадщина. Живопис і графіка. – 2005. – 504 с. : 

портр.
ISBN 966-00-0216-5
У сьомому томі надруковано живописні та графічні твори Т. Шев-

ченка 1830–1843 років.
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Шевченківська енциклопедія : у 6 т. – Т. 1 : А–В / НАН Украї-
ни, Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка ; редкол. : М. Г. Жулин-
ський (гол.) [та ін.]. – К., 2012. – 744 с. : [693] іл. + кольор. вклейка.

ISBN 978-966-02-6420-5
ISBN 978-966-02-6421-2 (т. 1)
У першому томі «Шевченківської енциклопедії» викладено основні 

відомості про життя, творчість і особистість Тараса Шевченка, його 
епоху та оточення, місце в національній та світовій культурі, підсумо-
вано понад півторасторічний досвід вивчення всіх аспектів шевченкі-
ани в українському та зарубіжному шевченкознавстві. В оформленні 
видання використано матеріали з фондів Національного музею Тараса 
Шевченка та Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України.

Козак С. Шевченкознавчі та порівняльні студії : Статті. Розвід-
ки. Лекції / [голов ред. Г. Скрипник ; упоряд. Р. Радишевський] ; 
ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАНУ ; Міжнародна асоціація украї-
ністів ; Міжнародна школа україністики. – К., 2012. – 568 с.

ISBN 978-966-02-6612-4
Видання містить шевченкознавчі студії професора Стефана Козака, 

створені вченим протягом півстоліття. У них простежується діалогіч-
ність творів Тараса Шевченка з польською літературою, їх рецепція в 
розвідках науковців з-понад Вісли, а також проведено герменевтичний 
аналіз топіки правди.
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