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Ярослав ФЕДОРУК

Богдан Хмельницький завжди був і залишається 
однією з найконтроверсійніших фігур в історії 
Східної Європи. Увібравши в собі водночас об-
рази рятівника українського народу від понево-

лювачів, «руйнівника цивілізованої держави», якою була Річ 
Посполита, або «воссоединителя» земель для Російської 
імперії, цей історичний діяч завжди викликав найрізнома-
нітніші думки й оцінки у сучасних йому діячів і нащадків. 

Такі самі неоднозначні оцінки трапляються і в народній 
пам’яті, що дійшла до нас у думах, легендах або переказах. 
Відомими є, наприклад, думи з нищівними оцінками Бог-
дана Хмельницького, складені народними співцями після 
битви під Зборовом, коли українська людність була відда-
на татарам у ясир як його плата за участь Іслама Ґірея ІІІ у 
кампанії 1649 року1.

Однією з найпроблемніших подій в історії Хмельниччи-
ни, що породжувала вкрай протилежні оцінки, була також 
Переяславська рада 1654 року і т. зв. Березневі статті, по-
дані українськими послами в Москві й затверджені царем. 

БОГДАН 
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ 
у фольклорі села Кошляки 

після 1944 року

Придорожній знак при в’їзді в 
с. Кошляки Підволочиського р-ну 

Тернопільської обл.
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Починаючи з кінця ХІХ століття, історики багато років до-
копувалися до історико-правових підстав цієї події, вбача-
ючи у ній васалітет, персональну чи реальну унії, автоно-
мію, мілітарний союз або інші форми державного устрою2. 

У XVIII столітті статті Богдана Хмельницького були від-
правним пунктом для українських автономістів у бороть-
бі з обмеженням російськими царями і царицями свобод 
Гетьманщини. У ХІХ столітті постать українського гетьмана 
привертала увагу Миколи Костомарова, Михайла Макси-
мовича, Пантелеймона Куліша, Михайла Драгоманова та 
багатьох інших істориків і суспільно-політичних діячів. До-
бре знаними є неоднозначні, а часом і різкі оцінки Тараса 
Шевченка, якими він сипав на адресу гетьмана у своїх по-
езіях з причини підданства України Олексієві Михайловичу.

Український народ звертався до постаті Б. Хмельницького 
й у ХХ ст., у скрутний період своєї історії, пов’язаної зі вста-
новленням радянської влади на західноукраїнських землях 
після 1944 року, зокрема в с. Кошляки (до 1939 р. село на-
лежало до Збаразького повіту, тепер – Підволочиський р-н 
Тернопільської обл.). Цей час у народній пам’яті залишився 
періодом «других совітів» (на відміну від «перших совітів», 
які були на Західній Україні у 1939–1941 рр.).

У другій половині 40-х років ХХ століття репресивна по-
літика сталінського режиму продемонструвала справжню 
потворну сутність радянської комуністичної системи. Ма-
сові вивезення цілих сіл у товарних вагонах на Сибір, ре-
пресії, безглузді ув’язнення ні в чому не винних простих 
людей та інші каральні заходи породжували величезне 
упередження до нових порядків, що поновлювалися піс-
ля трьох років німецької окупації. Загони НКВД вели війну 
з відчайдушними партизанами УПА. Злиденність і вбогість 
сільського населення Західної України поглиблювалася на-
сильницьким запровадженням колгоспів на цих землях. 

Один із типових прикладів того, як це відбувалося, люди 
й досі пам’ятають у згаданих Кошляках, переказуючи ці істо-
рії з покоління в покоління. Кошляки – невелике старовин-
не село на Тернопільщині, перша письмова згадка про яке 
датується 1583 роком3. У ньому панував свободолюбивий 
дух селян, які на початку ХХ століття воювали у лавах УСС і 
УГА, а в 1940-х роках поповнювали ряди Української повстан-
ської армії. 1944 року в лісах біля Кошляків відбулося кілька 
боїв УПА4 зі СМЕРШем. Люди боролися і гинули за Україну, а 
вдячні нащадки зберегли їхні могили на місцевому цвинтарі. 
Сьогодні над кошляцькими похованнями воїнів УПА зведе-
но величні монументи як данина пам’яті й символ боротьби 
українського народу за свободу і незалежність. З найбільш 

Ярослав Федорук – доктор 
історичних наук, старший науковий 
співробітник Інституту української 
археографії та джерелознавства 
ім. М.С. Грушевського НАНУ, 
дослідник епохи середини 
XVII ст. Народився 1 січня 
1969 р. в Тернополі, закінчив 
історичний факультет Львівського 
національного університету 
ім. І. Франка. З 1990 р. працював 
в Археографічній комісії, з 1992 р. 
дотепер – в ІУАД. Співредактор 
часописів «Україна в минулому» 
(1992–1996), «Український 
археографічний щорічник» 
(з 2002 р.), багатьох книжок та 
наукових збірників. Автор двох 
монографій, брошур, кількох 
десятків статей на тему зовнішньої 
політики Б. Хмельницького, 
упорядник домашнього архіву 
І. Крип’якевича, покажчика імен до 
«Історії України-Руси» 
М. Грушевського. У 2011 р. вийшла 
книжка «Віленський договір 1656 
року: Східноєвропейська криза і 
Україна у середині XVII століття», 
що була оцінена й польською 
наукою (у вересні ц. р. у Кракові 
одержала відзнаку Польського 
історичного товариства «Pro Historia 
Polonorum» у числі десяти кращих 
книжок світу з історії Польщі). 
Протягом останнього десятиліття 
є співредактором кількох томів 
англомовної «Історії України-
Руси», що видається Канадським 
інститутом українських студій 
при Альбертському університеті 
(Едмонтон, Канада). Цікавиться 
краєзнавством. 
Обійшов пішки або об’їздив 
чимало міст і сіл у різних областях 
України, здійснив багато пішохідних 
подорожей по Карпатах і Кримських 
горах.

Церква св. Параскевії в с. Кошляки (1939, 1989–1994) 

Могила пароха с. Кошляки у 1945–1978 рр. Володимира Хоми 
(1911–1978), який уславився на всю околицю своєю гуманністю, 
освіченістю, іконописом, знанням іноземних мов і вихованням 
молоді (навчався в семінарії у Львові, консерваторії та інституті 
мистецтв на факультеті малярства)
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Напівзруйнований костел в с. Кошляки 

Руїни інтер’єру кошляцького костелу

видатних членів ОУН, які належали до Про-
воду і походили з Кошляк, згадаю Михай-
ла Сороку, одного з Великих Українців. Він 
загинув у мордовських таборах 1971 року 
після більш ніж тридцяти років ув’язнення. 
У вересні 1992 року відбулося перепохо-
вання його праху у Львові на Личаківсько-
му цвинтарі, а 17 листопада того самого 
року в Кошляках було відкрито пам’ятний 
знак біля хати, де колись жили його бать-
ко й мати.

Одного дня 1948 року Кошляки з усіх 
боків були оточені військами НКВД і 
«стрибками», які в самому селі виводи-
ли людей з їхніх хат записуватися в кол-
госп. У центрі недобудованої мурованої 
церкви5 поставили стіл, де проводили 
цей захід. Хто не хотів записуватися, того 
принижували й били прямо в церкві або 
зачиняли на другому поверсі клубу, де 
була читальня. Кому щастило втекти з цієї 
в’язниці (як-от селянин Черешнюк, який 
спустився з читальні клубу через вікно по 
ремінцях), то згодом він усе одно мусив 
записатися до колгоспу. «Бо де ж поді-
нешся з села? – говорить Ольга Магдевич 
з родини Хамів (1936 р. н.). – До міста ж 
ніхто не міг приписатися! З села не можна 
було вийти. То була біда!»6 В протилеж-
ному разі на тих, хто до колгоспу катего-
рично не записувався, чекало «розкур-
кулення» і вивезення до Сибіру. Назвали 
колгосп, як годиться, іменем Сталіна.

З роками, коли закінчилася боротьба за встановлення 
комуністичної влади, пропаганда ґлорифікувала заснуван-
ня колгоспів як найвище досягнення соціалістичного бу-
дівництва на селі. Через це у 1965 році в Кошляках було 
зведено пам’ятний знак до 15-ліття утворення місцевого 
колгоспу7. У тодішніх селян, звичайно, закарбувалося в 
пам’яті, як у це «добровільне» колективне господарство 
заганяли під дулами автоматів, тож справжню ціну цьому 
стовпові знав кожен мешканець Кошляків.

Люди переживали всі ці біди не лише з гіркотою в серці. 
Для нашого народу властивий оптимістичний, іронічний і 
гумористичний погляд на довколишній світ, навіть у найгір-
ші хвилини життя. За свідченням Ольги Магдевич, ще перед 
тим, як у Кошляках заснували колгосп (але вже після від-
ступу німців у березні 1944 р.), у селі співали таку пісеньку 
на взірець частівок:

 Встань, Богдане, пробудися
 На свій нарід подивися,
 Встань, Богдане, дай нам мила,
 Бо вже воші мають крила.

Авторові цих рядків (чий рідний дід Касіян народився в 
Кошляках і провів там свої дитячі та юнацькі роки8) най-
цікавіше робити спостереження над цією «кошляцькою» 
строфою у сенсі проникнення теми Богдана Хмельниць-
кого в народний фольклор 40-х років ХХ століття. Перші 
два рядки строфи, як виглядає, – це парафраза з пісні про 
смерть Євгена Коновальця (або якоїсь іншої, що була поді-
бна до неї). У цьому творі паралель мотиву – пробудження 
українського народу до боротьби за волю проводиться з 
воскресінням України в особах Богдана Хмельницького і 
Тараса Шевченка:
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Цього року сумні свята

Цього року сумні свята –
З Коновальця кров проллята.

Встань, Хмельницький, встань, Богдане,
Повставайте всі гетьмани!

Нехай лютий ворог знає,
Що Вкраїна воскресає.

А ви, хлопці молодії,
Куйте кулі сталевії.

Куйте кулі, накувайте,
Україні волю дайте.

Встань, Тарасе, пробудися,
На свій нарід подивися.

Як він тяжко тут бідує
І по тюрмах голодує.

Встань, Тарасе, встань, Богдане,
Повставайте всі гетьмани.

Най повстане тая слава,
Що в степу шістсот літ спала9.

Свідоцтво про народження і хрещення Касіяна 
Федорука від 26 березня 1906 р., видане парохом 
греко-католицької церкви св. Параскевії с. Кошляки 

о. Теофілом Луциком. 
Батьки: Олександр Федорук, син Федора і Марії 
Брежінської, і Марія Чорна, донька Івана і Анни 

Кушперук. Видано 18 вересня 1924 р.

«Świadectwo moralności», тобто характеристика, 
видана Касіянові Федорукові ґмінним урядом 

с. Кошляки і парафіяльним урядом греко-
католицької церкви св. Параскевії в Кошляках 

«з метою виїзду до Франції на заробітки». Підписано 
начальником кошляцької ґміни 24 квітня 1929 р. і 

наступного дня місцевим парохом о. Теофілом Луциком. 
Підтверджено ґмінним урядом 10 липня 1929 р. 

2 квітня 1937 р. – шлюбна світлина 
Касіяна Федорука і Олени 
Левандовської (Фук’єр-де-Лянс, 
департамент Па-де-Кале, Франція)
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антом згаданої «Як настала доля чорна», записала у своїй 
книзі кошляцький краєзнавець св. п. Олена Нечипорук12. 
У міжвоєнний період кордон Польщі з СРСР проходив по 
Збручу, себто коло самих Кошляк. Через це інформація про 
голод, який терпіли люди за Збручем у 1933 році, у великій 
кількості доходила до прикордонних територій Польщі, у 
т. ч. й до цього села. Ось, наприклад, спогади Ганни Бабій 
з села Староміщина (тепер Підволочиського р-ну): у 1933 
році «...На другій стороні Збруча вже був страшний голод, 
вмирали люди, часто до Староміщини доносились сильні 
людські крики і плач дітей [...] рятуючись від голодної смер-
ті, ризикуючи життям, часто ночами [люди з СРСР] проби-
валися густими очеретами і болотами, щоб випросити ку-
сок хліба собі чи дитині – і місцеві люди завжди ділились, 
чим могли»13.

Богдан Хмельницький увійшов замість Сталіна до час-
тівки з Кошляків під впливом, мабуть, згаданої пісні про 
Євгена Коновальця чи якогось іншого подібного до неї му-
зичного твору. Хоч українського гетьмана, як ми бачили, у 
пісні зображено в абсолютно позитивному образі, однак 
імпровізація, що відбулася у кошляцькому виконанні, на-
клала тут народну історичну пам’ять про приєднання Укра-
їни до Росії у 1654 році на злочини сталінського режиму 
післявоєнної доби. 

У народній свідомості Кошляків та їхніх околиць поштов-
хом до такого змішування різних за жанром пісень і час-
тівок з образом Богдана Хмельницького могла бути ще й 
місцева легенда про джерело Зелена Криниця неподалік 
села14. За цією легендою Хмельницький зупинявся з вій-
ськом коло неї під час одного зі своїх походів і пив там 
воду15.

Таким чином, у Кошляках на Тернопільщині серед стар-
ших людей і досі побутує небуденний фольклорний об-
разок, який засвідчує про народну інтерпретацію доби 
Хмельниччини, що з’явилася після 1944 року й іронічно 

Як бачимо, слова «Встань, Тарасе, про-
будися, / На свій нарід подивися» майже 
дослівно співпадають з «кошляцькою» 
частівкою. Різниця лише в тому, що за-
зивний і серйозний образ Тараса Шев-
ченка тут замінили на іронічний – Богда-
на. Отож народна строфа з Кошляк явно 
походила з цього або подібного до нього 
повстанського пісенного фольклору. 

Однак наступні два рядки строфи нале-
жать уже до цілком іншого жанру. Вони 
є переспівом частівок з Наддніпрянської 
України, пов’язаних зі сталінською політи-
кою на селі у 30-х роках, де фраза «воші 
мають крила» була дуже поширена й зу-
стрічається у різних варіаціях, наприклад:

 Очеретом хата вкрита.
 Зірка до дверей прибита
 І ні курки, ні свині – 
 Тільки Сталін на стіні.
 Батьку Сталіне, дай мила,
 Бо вже воші мають крила,
 До Кремля вже долетять
 І тебе, вождя, з’їдять10.

Або ще інша з тієї самої епохи перед-
воєнного десятиліття:

Як настала доля чорна

Як настала доля чорна, 
  та доля чорна, та гей!

На Вкраїні мелять жорна, 
  та мелять жорна, та гей! 

[...]

Батьку Сталін, дай нам мила, 
  та дай нам мила, та гей!

Бо вже воші мають крила, 
              та мають крила, та гей!11

Проникнення подібного радянського 
селянського фольклору 30-х років у Кош-
ляки також не є випадковим. Тут і досі 
можна натрапити на частівки чи іроніч-
ні пісні про голодомор з тієї епохи. Одну 
з них, яка є, до речі, фольклорним варі-

Олександр Федорук, син Касіяна, Ольга 
Магдевич з родини Хамів зі своїм 

чоловіком Адольфом Магдевичем 
(серпень 2012 р.)

«Бійцям, які загинули за волю України 
1940–1950 р.». Меморіал 54 загиблим 

в УПА та закатованим у тюрмах НКВД 
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про них див.: Нечипорук Олена. 
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 9 За волю України: Антологія пісень національно-
визвольних змагань / упоряд. Євген Гіщинський. 
– 2-ге вид., доп. – Луцьк: Навч.-метод. центр Во-
лині, 2007. – С. 264–265.

10 Портрет темряви: Свідчення, документи і ма-
теріали: у 2 кн. / упоряд. Петро Ящук. – К.; Нью-
Йорк: Вид-во М.П. Коць, 1999. – Кн. 1. – С. 251. 
Див. також частівки на цю саму тему у книзі: 
Тільки Сталін на стіні!: Фольклор епохи соціа-
лізму та будівництва комунізму / зібр. і впорядк. 
Пилип Юрик. – Запоріжжя: Т-во «Просвіта», 2003.

11 За волю України. – 2-ге вид., доп. – С. 203. 
12 Нечипорук О. Нарис про село Кошляки. – С. 30–31.
13 Чорна тінь голодомору 1932–1933 років над 

Тернопіллям: Книга пам’яті / вступ. ст., упоряд. 
Б.Д.  Лановик, М.В. Лазарович, Р.М. Матейко. – 
Тернопіль: Джура, 2002. – С. 140.

14 Сліпченко І. Зелена Криниця № 2 // Тернопіль-
ський енциклопедичний словник / редкол. 
Г.  Яворський (гол.), Б. Мельничук, М. Ониськів, 
М. Алексієвець та ін. – Тернопіль: «Збруч», 2004. 
– Т. 1: А–Й. – С. 647.

15 Неопалима купина: Легенди та перекази Землі 
Тернопільської. – Тернопіль: «Джура», 2007; Не-
чипорук О. Нарис про село Кошляки. – С. 8. 

відобразила гірку сталінську дійсність тогочасного життя 
на селі. Молодші покоління, на жаль, знають про цю частів-
ку вже менше. Отож збирати, фіксувати й оберігати фоль-
клорні традиції нашого народу – це повсякчасне завдання 
істориків, філологів, краєзнавців, культурологів, учителів і 
всіх небайдужих до збереження нашої пам’яті людей.
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