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Я воду п'ю із того джерела, 

В якім наснага трепетна й цілюща, 

З кринички, що край нашого села 

Живе з віків, мов пам'ять невмируща… 

Борис Демків 

Вступ 

Мабуть, немає жодної людини, яка б, проїжджаючи містами і селами, 

не звернула уваги на криниці, тим більш, не спробувала джерельної води, не 

зупинилася, не помилувалася їх красою. І це так, адже вони - символ 

духовності нашої нації. 

Оспівані в народних піснях, з глибини віків, символізуючи загадковий 

образ дивної споруди над джерелом підземної води, чи то в  лузі, чи то при 

дорозі, чи під лісом, стоять криниці -   символ добра і краси, достатку, 

людяності, щирості. Їх самобутня чарівність і привабливість, оповита 

легендами, входить у душу кожного українця казкою, яку треба берегти 

одвіку і довіку, щоб передати наступним поколінням.  

Скільки сягає наша пам'ять, люди завжди бережно ставилися до води: 

чи то річкової, чи то джерельної, колодяжної, криничної, припадаючи, пили 

її, вгамовували спрагу, набираючись нових сил. У ній прали визолене, 

вибілене полотно, білизну, купалися, напували худобу.  

Давно привертають криниці увагу цінителів народної творчості, 

захопили своєю загадковістю і нас, членів пошукового загону «Криниця». 

Для того, щоб краще уявити собі, яку цінність мають цілющі водяні 

джерела Лубенщини, ми опрацювали   періодичну пресу, документальну та 

художню літературу, що містить матеріали про джерела, здійснили 

експедицію селами нашого району, поспілкувалися з їх мешканцями,  

спробували цілющої води, омилися нею.                                             

Досліджуючи криниці Лубенщини, ми дізналися, що більшість людей 

знають про їх існування, але «біографію», на жаль,  знають практично 

одиниці. Тому й вирішили з'ясувати історію криниць  та скласти карту 

«Цілющі  джерела Лубенщини».(Додаток З ) 
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Криниця М. Коцюбинського – невичерпне джерело святості й чистоти 

Відомою  на всю Україну є криниця М. Коцюбинського ( Святої муче-

ниці Параскеви) поблизу  села Біївці Лубенського району, тому і вирішили 

розпочати дослідження саме з неї. (Додаток А) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Криниця  М. Коцюбинського у с. Біївці 

Працюючи з архівними матеріалами, ми дізнаємося, що чимало 

дослідників  у різні часи  зверталися до теми  Криничного ярмарку  у своїх 

наукових пошуках. Легендарну криницю  відвідали та описали історик, 

академік О.І.Левицький, фольклорист і етнограф  В.П.Милорадович.  Перша 

коротенька замітка про «Криничний ярмарок» з’явилася в «Записках 

Південно- Західного відділу Географічного товариства 1847 року!. Писали 

про нього «Полтавские губернские ведомости» і «Киевский телеграф».[3] 

Знайшли і спогади відомої російської оперної співачки, збирачки 

фольклору Є.Е.Линьової, яка, перебуваючи в Україні, побувала і біля криниці 

у 1903 році. «Представте себе, что по холмистой неровной дороге вы 

спускаетесь у котловину, кишащую народом. Вас сразу охватывает тот 
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особенный гул толпы, который издали кажется шумом моря. Вблизи он 

распадается на отдельные фразы, взрывы смеха, остроты, споры и самую 

обыденную добродушную болтовню. Наскоро раскинутые лавочки с разно-

образнейшим товаром. Кто покупает ситец, ленты, кто бублики и сласти, 

цыган-барышник торгует лошадьми, бранится на своем странном наречии, 

над ним острят, все кричат, спорят хохочут. И только волы, привезшие на 

себе все эти сокровища, спокойно отдыхают и лениво жуют».[7] 

Ярмарок тривав від неділі до п'ятниці. Про це нам розповідали біївчани, їм 

же переповідали батьки. «Окрім торгівлі, влаштовувалась карусель, інші 

видовища, що закликали не лише торгувати, але й веселитися.  В окремі роки 

відбували тут купальські дійства.  Було ще одне диво – Петрівські співи…» 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Пошуківці  з біївчанами Є. Л.Черевко та Л.П.Тараненко 

Ми дізналися, що в останній день ярмарку, у п'ятницю, уже ніхто не 

торгував. Після вранішньої служби й освячення Криниці пили цілющу воду, 

набирали з собою і роз'їжджались  по домівках, близьких і далеких, несучи в 
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собі силу животворного джерела перед жнивною порою на всі наступні будні 

та свята. 

Про  лікувальні  властивості розповідала нам Є.Л. Черевко: «Одна 

єнківська жінка мала на руці горе-лишай. От мати послала її до Криниці, 

може, вода допоможе. Прийшла вона на схід сонця, коли бачить, з 

Глибокого Яру йде дівчина і так гарно співає, що заслухаєшся. Приходять 

разом до Криниці.  Хвора пожалілася на своє горе. А та дівчина їй і каже: 

«Набери з криниці води, відійди та омий свою руку». Послухала жінка, 

набрала води, відійшла, нахилилась обмити руку. А як випросталася, глянь, а 

та дівчина хтозна де й поділася. А через три дні хвороба зійшла з руки». 

Перебуваючи на освяченні криниці Коцюбинського в селі Біївці, від 

настоятеля храму Різдва Пресвятої Богородиці міста Лубен Кременчуцько-

Лубенської єпархії, протоієрея Іоанна ми дізналися про криницю Святої 

Варвари в селі Єнківці, якою опікується  Ганна Шелепко. (Додаток А) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Члени пошукового загону на освяченні криниці Коцюбинського 
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Тут же з  нею познайомилися  і вона гостинно запросила нас до себе 

Знайомство з Ганною Шелепко біля криниці Коцюбинського 

На жаль, нелегка доля у Криниці. Згідно переказів, джерело, яке 

заливало луки, пан наказав засипати. Натомість він осліп,і, тільки, 

усвідомивши скоєне, очистив джерело, прозрів і поставив  капличку. А в 30-х 

роках ХХ століття  її зламали та й відвезли до свинарника. Та люди вірили у 

цілющість води, не раз ставили Хреста, якого за наказом  постійно 

спилювали. Ми вражені, що люди, які ламали Хрест, як і ті, хто спонукав до 

цього, були покарані немочами. Старожили добрим словом згадують голову 

колгоспу Василя Миколайовича Даценка, завдяки якому поставлено зруб та 

бесідку, де може спочити подорожній. Прикро, що і наш час знаходилися  ті, 

хто відривав дошки, розпалював вогнище на дерев'яному настилі. А чи не 

доведеться, не дай Боже, у Криниці молити здоров'я? Згадаймо  народну 

мудрість: «Не плюй у криницю, води доведеться з неї напитись» 
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ІІ. Криниця святої Варвари - невмируще джерело наших животоків 

Наступного дня ми  зустрілися  з Ганною Петрівною Шелепко у її 

затишній садибі в Єнківцях. (Додаток Б)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У затишній оселі Ганни Шелепко 

 «Ця криниця знаходиться у долині між пагорбами, покритими лісом. 

Коли село було більш заселене, люди випасали там худобу, а вона рятувала 

всіх від спраги. З часом про криницю всі забули,  вона замулилася. І  ось 

сниться мені дивний і незвичний сон, -  продовжує Г.П.Шелепко, - що якась 

дівчина просить врятувати  забуту криницю біля  моєї садиби» . 

З розповіді  жінки дізналися, що вона   зранку поговорила із сином 

Миколою та разом  узялися за діло: розчистили  криницю, син зробив зруб, 

уперше, за традицією, освятив її отець Ніколай із Лохвиці. «Майже щодня   

ходила по воду, бо вона  чиста і смачна.  Одного разу, підійшовши  до 

криниці,  побачила біля хреста дівчину в білому вбранні, але вона зникла, коли 

я була  близько. Цієї ж ночі мені наснився сон, що  знаходжуся у 

Володимирському Соборі біля мощей святої Варвари. Молюся до святої, 
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говорю їй, що читаю Ваш акафіст, і тут з'являється та ж дівчина, яка 

привиділася біля криниці, і каже, що вона все знає і бачить.  Прокинувшись, 

зрозуміла, що це було знамення  згори, а криниця повинна носити ім'я 

Великомучениці Варвари. З того часу,  сім років поспіль, отець Ніколай 

освячує її 17 грудня на свято Великомучениці Варвари»,-  повідала тьотя 

Галя, окрім того від неї  ми почули дуже цікаву історію життя 

Великомучениці Варвари. (Додаток Б)[2] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Біля криниці Святої Варвари з Г. Шелепко 

Ми теж втамували спрагу джерельною цілющою  водою, яка допомагає 

зцілитися не тільки жителям Єнківець, а й тим людям, що приїздять  до 

криниці.  (Додаток Б) 

Поспілкувавшись із  зоотехніком Вірою Левченко, мешканкою цього 

села, ми дізналися, що в неї   дуже боліли ноги, ледве дійшла вона до 

криниці, щоб  омити  їх  у святій воді. « І сталося диво – я  майже 

підтюпцем  вибігла на гору, недуга зникла», -  сказала   Віра Іванівна. 
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ІІІ. Цілюща сила криниці Святої Катерини  

Не менш захоплюючою була зустріч  з Лідією Бондар, яка доглядає 

криницю святої Катерини в селі Тарандинці. (Додаток В) 

 

Член пошукового загону з Л.Бондар 

Ось, що  вона  розповіла: « Родом  я із Вищого Булатця,  уже 33 роки 

живу в Тарандинцях. Про  добру і цілющу воду із криниці знала ще від 

свекрухи, та спробувати смачної води не доводилося, так як джерело було  

закидане сміттям, нікому непотрібне.  Згодом  місцеві чоловіки Бондар 

Петро, Сахно Петро, Пасічний Анатолій, Данильченко Григорій відновили 

криницю, розчистили її, зробили зруб, зрештою,  освятили». 

Оскільки,  криниця була розчищена перед святом Пантелеймона,  її 

хотіли назвати на його честь. Та  яке ж було наше здивування, коли 

дізналися, що  і  Лідії Павлівні «було відєніє», як  до криниці йде жінка, але  

в  голубому вбранні, та ще й  «прозорлива жінка» із Єнківець порадила 

назвати її  іменем святої Катерини. Цікаво, що й Пасічному Анатолію, 
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одному із тих, хто розчищав джерело, двічі на свято Катерини з'являлася 

дівчина в синьому вбранні.  Отож і освячується цілюще джерело 7 грудня 

саме  на свято Катерини.  Нам удалося поговорити із П.Бондарем.  

«Розчистивши цю криницю, ми відчули, як нас охопило приємне відчуття, 

здалося в той день, що знову народилися, настрій піднесений, на душі, 

повірте, так було спокійно й радісно, - сказав він і додав: мій племінник мав  

тяжкий недуг , одужанню його завдячуємо  святій воді з криниці, бо саме її 

він пив, омивався нею, на ній готував усі лікувальні чаї».   

Разом із Лідією Бондар та Данильченком Григорієм ми побували біля 

криниці святої Катерини. Хоч прикро було чути із вуст тарандинчан, що 

влада практично не опікується збереженням цілющих джерел. (Додаток В) 

 

 

 

 

Пошуківці з Лідією та Петром Бондар 

Вражені цікавими зустрічами, захоплюючими розповідями ми 

поверталися додому задоволені й дуже щасливі. 
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ІV. Олександрівські криниці 

Біля підніжжя гори Прісі розкинулося мальовниче село Олександрівка, 

куди й далі проліг наш наступний маршрут. Милуємося чепурними хатками, 

доглянутими городами, що буяють різноманітними овочевими культурами, 

сінокосами й, звичайно ж, красунею – горою Пріся, яка, до речі, є історичною 

пам'яткою і занесена до Червоної книги.  

Ми були в захваті від розповіді місцевого жителя  Григорія Польгуя, 

який сказав,  що в цій місцевості  аж 5 криниць і  наголосив на тому, що 

сьогодні не всі вони, на жаль, доглянуті, приведені до ладу.  

 

Пошуківці з Григорієм Польгуєм с. Олександрівка 

Від  Н. М. Соломахи, завідуючої будинком культури в селі Олександ-

рівка, дізналися «біографію» однієї з криниць, яку  розкопали, розчистили 

два роки тому. «Ще працюючи бібліотекарем у селі В'язівок, випадково 

натрапила на залиту фарбою газетну вирізку. Може, не звернула б увагу, але 
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 побачила одним оком, що там мова ішла про Олександрівку. А коли почала 

читати, то вже аж дух переповнювало написане, бо розповідалася, як  

одного спекотного дня йшов старець  долиною біля села, спрага допікала,  

колодязів поблизу не було, сили залишали і він ліг перепочити. Не встиг 

задрімати, як почув шум води, думав дощ, але сонце світило,і було ще спе-

котніше. І раптом з-під землі побігла вода. Зрадів, утамував спрагу, зрозумів 

- це дар Божий…Довгий час служило джерело людям,вода там смачна й  

холодна, хоч згодом про нього забули, воно замулилося». (Додаток Г) 

 

 

 

 

  

Пошуківці з Ніною Михайлівною Соломахою 

Соломаха Н.М. познайомила нас із Страховим Анатолієм 

Миколайовичем і його синами Олександром і Сергієм, які  віднайшли це ж 

джерело та разом із іншими односельцями Гринем Григорієм 

Миколайовичем, Гринем Миколою Григоровичем, Юрчем Михайлом 

Михайловичем розчистили його, зробили зруб, поставили хрест. (Додаток Г)  

І  ось  уже  два  роки  на  Георгія, 6 травня, воно освячується.  Окрім того,   
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Страхов А.М. із синами шукали й  інші криниці, але, на жаль, джерела 

замулилися так, що  відновити їх не вдається. (Додаток Г) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Члени  загону вдома у Страхова А.М. 

Від Кривенко Анни Іванівни, подружжя Польгуя Григорія та 

Олександри ми дізналися про криницю на Дитковщині в цьому ж селі, 

називають її «Неупиваємая чаша», «Живоносний істочник», освячується 

щороку перед  Велокоднем, точної  дати немає. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

     Цікава розповідь олександрівчан про місцеві криниці 
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Члени нашого загону побували на освяченні  криниці Пантелеймона 

Цілителя  в цьому ж селі.  

До речі, ця вона свого часу була Мацківська, і мацківчани на човнах 

підпливали до підніжжя гори, щоб набрати води , бо саме звідти й б'є 

джерело. Із вуст отця Олександра ми почули про велику силу цієї криничної 

води, яка долає хвороби.  

 

 

 

 

 

 

 

Пошуківці під час освячення криниці Пантелеймона Цілителя  

А Ємець Марія Іванівна розповіла легенду, що буцімто мацківська 

дівчина хворіла багато років «проказою», як не лікувалася, але подолати біду 

не могла. Почувши від старожилів, що  треба омитися в джерелі, яке бере 

початок саме із гори, довго шукала його, знайшовши, омилася  і одужала. З 

того часу люди свято вірять у цілющу силу криниці. (Додаток Г) 
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V. Криниці – окраса Лубенського краю 

Збираючи матеріал про криниці Лубенщини, нам пощастило побувати в 

мальовничому селі Ісківці на щорічному святі «В сім'ї вольній, новій...», яке 

традиційно проходить біля криниці Т.Г.Шевченка. [5] (Додаток Д)  У 

процесі роботи зустрілися з головою сільської ради Романютою Миколою 

Васильовичем, який розповів про заснування села й про криницю Тараса 

Шевченка. Він сказав, що шевченківська реліквія відновлена  1959 року з 

ініціативи вчителя місцевої школи Івана Федоровича Булатецького за 

матеріальної підтримки колгоспу імені Шевченка.  

З Інтернет- джерел дізналися, що  Т.Г. Шевченко вперше  потрапив  у 

Ісківці, як гість етнографа  О.С. Афанасьева-Чужбинського в кінці липня 

1843 року, бував на Челядній горі, що знаходиться в центрі села,   збирав там 

на розмову селян і дворових. [7] 

Відрадно, що,  завдячуючи  жителям села, криниця, з якої набирав воду 

давнього осіннього вечора  Тарас Григорович, щоб  освіжитись чаєм із 

другом - поетом, збереглася досьогодні. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

Криниця Т.Г.Шевченка в селі Ісківці 
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Наступна зустріч пошуковців була в селі Халепцях із гостинною 

Галиною Федорівною Різуненко та Вірою Трохименко. (Додаток Д) Вони й 

розповіли нам про криницю на лужку в селі Лушники та в Кравцівському 

урочищі в селі Калайдинці. «За переказами старожилів, колись давно 

посеред яру  струменем ударила вода, та така влітку була холодна, що 

зводило зуби. Узимку - ніколи не замерзала. Люди помітили, що вода, якщо її 

постійно пити, знімає втому й додає сили. Біля джерела утворилася  

калюжка – ковбаня, а  ще, як тільки стемніє, на тому місці, де джерело, 

горіла свічечка. Як тільки підійде хто-небудь - гасне.  Спочатку думали - 

відблиск місяця, але пізніше переконалися – свічечка. А є  ще одна цікава  

історія, яка стала легендою про цю криницю, - і додала: наприкінці ХІХ ст. 

на кутку Горбатівка проживав добрий господар Гнат Задорожній. Але 

сталася біда – занедужав.  І тут йому сниться, що до їхньої світлиці 

завітала нетутешня дуже гарна дівчина. І сказала, щоб він до схід сонця сім 

разів поспіль пішов до Кравцівської ковбані, напився води джерельної, і 

хвороба відступить. Став Гнат ходити до джерела  і  одужав. Чутка про 

зцілення розлетілася. На третій день Клечаних свят 1896 року криниця була 

освячена, тож і тепер освячується в ці дні» . [2] 

        Криниця в Кравцівському урочищі. Село Калайдинці 
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Про славнозвісну криницю Хрестовий Яр, що біля села Крем'янка, ми 

дізналися з Інтернет – джерел, то, звісно ж, і побував  на її освяченні член 

нашого загону Кондієнко Дмитро. «Там, здавалось, Божа благодать, яка 

зійшла з небес і наповнила цей райський куточок святістю й величністю, 

діставала Неба, Вічності і самого Бога, а непідкупна щирість між людьми,  

гармонія добра і краси, величне єднання людини і природи вражало». 

За переказами дізнався, що саме на Зелені свята щороку відбувається 

освячення води у криниці, яка має цілющі властивості. (Додаток Д) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

            

            

Хрестовий яр. Традиційне освячення криниці 

Ще  дізналися від учителя нашої школи Лілії Анатоліївни про Свято-

Миколаївську  криницю  в Мацківцях. Вона розповіла нам, що більше п’яти 

років, як впорядковано криницю, освячують її в день Святої Трійці. А ще 

сказала, що джерело вабить  до себе людей надзвичайно смачною, багатою на 

мінерали, водою.  Місцеві жителі розповідають, що, зазвичай, по закінченню 

молебну на землю йде благодатний дощ. (Додаток Д) 

У липні пошуківці Курильчук Дарина та Кошовий Іван разом з 

бабусями побували  на освяченні  криниці Святих апостолів Петра і Павла, 

що  між селами Вищий Булатець і Нижній Булатець. Ось що дізналися від 
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місцевих жителів: « У радянські часи в долині біля криниці  віряни молилися 

та ставили свічки, а навколо випасали колгоспний скот. Згодом віск покрив 

траву настільки, що корови перестали пастися. Тоді, за наказом влади, 

криницю засипали, але старожили пам’ятали    про цілющу силу джерельної 

води і нещодавно її відновили». А Ганна Петрівна Мазай розповіла, що 

відроження осередків духовності вже стало доброю традицією, молебінь з 

водосвятом  відновлено з 2010 року, відколи в селі Вищий Булатець освячено 

Свято-Михайлівський храм. Неподалік від  криниці жителями встановлено 

семиметровий хрест. (Додаток  Д) 

       

 

Освячення криниці Святих апостолів Петра і Павла 
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VІ.Ми - волонтери 

Якщо участь держави обмежена в задоволенні потреб своїх громадян, 

то, звісно, буде існувати волонтерська діяльність. До речі, у сучасному світі 

волонтерство є досить поширеним явищем, а значить допомагати іншим – це 

престижно.  Ось і ми, члени пошукового загону «Криниця», настільки 

захопилися дослідженням, що вирішили знову всім загоном поїхати в село 

Єнківці, щоб упорядкувати територію навколо криниці Святої Варвари, 

зробити земляні сходи до неї, відремонтувати   та оновити  омивальню…         

І ось уже душа радіє від результатів своєї роботи . (Додаток Ж)                              

                          Толока біля криниці Святої Варвари 

А яким смачним борщем пригостила нас тьотя Галя Шелепко!    

Сонце заходило, а ми, втомлені й щасливі, поверталися до домівок, бо 

знали, що зробили добру справу на віки,  зрозуміли, що у вирі сучасних 

глобальних тенденцій дуже важливо не загубити свою національну 

приналежість, ознаки етнокультури, не стояти осторонь справ, щоб відчути 

своє місце,  прирости до рідної землі, яка нас народила. 
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Висновок 

Історія маленької криниці – це частина історії  країни. Майбутнє 

залежить від людей, які живуть  сьогодні. Шкода, що ми інколи не помічаємо 

ослаблення духовного зв’язку між старшим і молодшим поколінням, а  це, на 

превеликий жаль, приводить до втрати духовних традицій.   

Дослідивши криниці Лубенщини, ми дійшли висновку, що вони тілесно 

й духовно зв'язують предків і нащадків, бо перші копали, другі п'ють воду із 

них.  Ідуть роки, минають десятиліття…. Вічними залишаються невмирущі 

джерела духовності.                                                                  

Нам, молодому поколінню, треба оберігати криниці, щоб не втратити 

свою святість, адже в них  воістино жива вода, якою виліковуються навіть 

безнадійно хворі люди. Це символ здоров'я, сили, багатства, святості чистоти, 

а виявляти неповагу  до води  є великим гріхом.  

Скільки б років не минуло, і які б настрої не панували в суспільстві, та 

українці завжди  поверталися, повертаються і будуть повертатися до 

цілющих джерел, які живлять наш коріння.  

Важливо, щоб той, хто не зміг спорудити криницю, спорудив у собі 

шанобливе ставлення до цих святинь. 

Отже, чим більше пульсуватиме незамулених джерел народної пам’яті, 

тим повноводнішим буде річище духовності. 
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