
Т. М. ШЕВЧУК 
«НЕ РАЗ БАРВІНКОМ ЗАЦВІТЕ...» 

 
На Україні люблять цю рослину, ніжно називають її барвіночком, барвіноньком, 
барвінчиком. Він і зелененький, і хрещатий, і синій, і голубий. Його клали в купіль немовляти 
(хай здорове й красиве росте!), пришивали до шапки молодого й боярина. Вінок із барвінку 
квітчав голову молодої. Хрещатим назвали барвінок за формою листя, а зелененьким — 
тому, що не в’янув. Коротка щаслива мить, освячена барвінковим вінком, така дорога для 
молодої, що вона, як у пісні співається, хотіла б вінок «позолотити», щоб «довше походити». 
До речі, на весіллі виконувався цикл пісень, які називають барвінковими. Ці пісні 
супроводжували обрядові дії, пов’язані з приготуванням барвінку для весільного гільця і 
весільної щабельки: 

Як ми своїй Галюні 
Вільце вили... 
И три сади барвіночку 
Вищипали... 
 
Благослови, панотченьку (паніматко),  
Цей дім звеселити,  
З хрещатого барвіночку  
Шабельку звити. 

Проте барвінком освячувалися не лише народження, юність і любов. Зеленим листям і 
ясними квітками вкривав він дорогі могили, через що дістав сумну назву могильниці, гроб-
трави. Проте ця назва не ввійшла до народної пісенності. Українська пісня пов’язала з 
барвінком весну, молодість, кохання і шлюб. Це дуже тонко відчув відомий поет Іван Драч: 

Мій хрещатий барвінку! 
Хто сказав, що ти — цвинтарна квітка? 
Найнебесніші в тебе очі — у пісні, у пісні 

(«Барвінок»). 
З барвінком дівчина порівнює свого милого — той милий в сопілочку грає, «сопілочка з 
барвіночка, калинове денце». У цьому порівнянні підкреслюється краса, молодість, 
привабливість парубка. Згадаймо народну приказку — «хлопець молодий, як барвінок». Цей 
образ постійний у народній творчості, зокрема широко використовується в обрядовій поезії, 
в піснях про кохання: 

Дівчинонько, повна рожо,  
Чи сватати гожа?  
Козаченьку, барвіночку, 
Хоч у неділечку. 
 
Хрещатому та й барвіночку  
Та й нема цвіту-зміни;  
Не стій, дівко, та із парубком,  
Та не йми йому віри. 
 
Ішов козак яром-долиною,  
А дівчина другою.  
Зацвів козак зеленим барвінком  
А дівчина рожею. 

Люди вірили, що хлопець, купаний у барвінку, наділений особливим чаром, у нього часто 
закохуються дівчата: 

Десь же ти, мій миленький,  
У барвінку купався,  



Були луччі, були кращі,  
А ти мені сподобався. 

Про таке вірування згадує і М. Вовчок: «Чи він у барвінку купаний, що так дівчат чарує?» 
(«Три долі»). Чи не найчастіше згадується барвінок у веснянках: 

Ой де Грицько коні пас,  
Поріс барвінок по пояс. 
 
Покочу я тарілочку  
Хоть по барвіночку,  
Чи не прийде мій милий  
Хоть у неділечку. 
 
Звила ж я віночок вчора з вечора  
З зеленого барвіночку.  
А вам, дівчата, по вінку  
З хрещатого барвінку. 
 
А в тому саду чисто метено, 
Ще й хрещатим барвінком дрібно плетено. 

У веснянках, окрім вказівки на вінкоплетини (дівчата прикрашали волосся вінками, ідучи 
в танок), з барвінком пов’язується зародження кохання — перші зустрічі, залицяння: 
барвіночок стелиться — козак викликає дівчину на вулицю, дівчина рве барвінок — вона йде 
на побачення, барвінок стелиться — закохані зустрічаються, дівчина ночує в барвінку — 
ночує з милим: 

Пусти ж мене, мати, барвіночку рвати,  
А вже наші вороженьки полягали спати! 
 
Ой стелися, барвіночку,  
Не коренем — листом!  
Кличе козак дівчиноньку  
Не голосом — свистом! 
 
Ой кувала зозуленька в полі на ячмені, 
Та й від тебе аж до мене барвінок си стеле. 
 
Цвіти, цвіти, та барвіночку,  
Та стелися листом.  
Прийди, прийди, молодий козаче,  
Та не сам — з товариством. 

Подібні мотиви, хоч уже й рідше, зустрічаються у купальських піснях: 
Постелю двір барвінком,  
Местиму двір васильком,  
Щоб тещенька похвалила,  
Щоб дівчина полюбила. 

Із барвінком дівчина порівнює тільки любого їй хлопця. Та й для парубка мила та дівчина, 
що у барвінковому вінку (нелю́ба ж ходить у вінку з глухої кропиви — такий її образ 
малюють веснянки). Він бажає їй зносити той вінок, не зсушити ні сонцем, ні вітром, 
доносити аж до весілля. Дівочі літа, сповнені чару перших почуттів, ще не отруєні гіркотою 
буднів, не раз згадуються після заміжжя: 

Та як прийду я до батенька в понеділок, 
Сидять мої розкошоньки, як барвінок. 

Порівняння і персоніфікація виражають глибокий, місткий, багатогранний зміст, що 



виходить за межі поняття «милий», «мила». Це й спогади про юність, життя в батьківському 
домі, коли кожен крок супроводжував лагідний мамин погляд, коли душа терпла від самої 
згадки про майбутнє побачення, коли серце ще гріли мрії — та хіба все перелічиш... Тому так 
багато світла випромінює образ барвінку, так багато доброго пробуджує він у серці: 

...Добре жить 
Тому, чия душа і дума 
Добро навчилася любить! 
Не раз такому любо стане, 
Не раз барвінком зацвіте. 
Отак, буває, в темну яму 
Святеє сонечко загляне... 

Шевченкове слово розширило асоціативне поле образу барвінку, увібравши всі його 
народнопоетичні барви, вповні розвинувши ідею незламної життєвої сили, сили добра, 
закладеної у фольклорному образі-символі. Для Т. Г. Шевченка він співмірний із «святим 
сонечком», що його в народі завжди називали праведним і яке увійшло в українську поезію 
як символ світла, справедливості, правди, невмирущості. «...там такий (поріс зелений, та 
хрещатий). Та синій! Синій-голубий / Зацвів...» («Сотник»). Стільки ніжності, стільки любові 
у цих Шевченкових рядках, а скільки її розлито у народних піснях, де згадується барвінок! 

Хрещатому та й барвіночку 
Та й нема цвіту-зміни... 

 
 


