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«ПРОГУЛКА С УДОВОЛЬСТВИЕМ И НЕ БЕЗ МОРАЛИ» 
 

У повісті Т. Г. Шевченка «Прогулка с удовольствием и не без морали», написаній 
російською мовою у 1856-1858 pp., оспівана Середньонаддніпрянська Правобережна Україна 
з її казковою природою. Це ніби поетичний підручник із краєзнавства. Подорож героя, від 
імені якого ведеться оповідь, з Києва до села Будища (суч. с. Будище Лисянського р-ну 
Черкаської обл.) описана з надзвичайною точністю. Перша станція від Києва на південь була 
Віта (суч. с. Віта-Поштова Києво-Святошинського р-ну Київської обл.). У сучасній назві 
села (за часів Т. Г. Шевченка воно теж називалося Віта-Поштова, в повісті подано скорочену 
назву) збереглася згадка про колишню поштову станцію, де міняли коней і робили перший 
відпочинок по дорозі з Києва на південь або під’їжджаючи до Києва. Назва села походить від 
назви річки Віта (права притока Дніпра), що відома ще з документів XII ст. (протягом XII-
XX ст. назву річки засвідчено в написанні Бета, Віта, Вита, Віта тощо). Південніше за с. 
Віту й на захід від с. Рославичі (Васильківський р-н) розлягається мальовниче урочище 
Білокняже Поле. На лівому боці р. Стугни (права притока Дніпра) розкинулося містечко 
Васильків (суч. районне місто Київської обл.), літописне місто Василів, відоме ще з X ст. як 
місто, засноване великим князем Володимиром і назване на його честь (хрещене ім’я кн. 
Володимира — Василь). Місто було збудоване як одна з фортець уздовж Стугни для захисту 
південних рубежів від нападу степовиків. З XVII ст. його назва починає фіксуватися 
спочатку як с. Васильково (так і річка — у XVII ст. Василевка, у XIX ст. — Васильковка). 
Село Митниця Васильківського р-ну зберігає в своїй назві спогад тих часів, коли тут 
проходив кордон із митницею між Польщею і Росією. З часом навколо митниці виросло 
поселення, яке теж назвали Митницею. До речі, за географічними назвами від слова митниця 
можна вивчати, де колись проходили кордони. Це, скажімо, колишнє передмістя, а тепер 
район міста Черкас — Митниця. Під такою ж назвою відомі курган у с. Великі Прицьки та 
балка в с. Расавка Кагарлицького р-ну. 

Далі на шляху подорожнього зустрічається місто Біла Церква. Назва на сьогодні не 
з’ясована, хоч вона досить пізня, але надійних відомостей все ж таки бракує. За часів 
Київської Русі тут було місто, яке згадується в давньоруському літопису між 1095 і 1103 
роками як Гюргєв і Юрьєв. Ця давня назва міста походить від давньоруського 
християнського імені Гюргии (з Георгій), хрещеного імені засновника міста, великого князя 
Ярослава Мудрого. Набагато пізніше на цьому місці вже згадується місто Біла Церква. Крім 
тих припущень, що тут (саме на місці пізнішого костьолу) була спершу побудована церква 
білого кольору, існує й переказ, що десь у яру, поблизу села Шкарівка (Білоцерківського р-
ну), ховалися розбійники на чолі з удовою Білою; їх перемогли місцеві селяни та козаки. 
Руками полонених і за рахунок їхньої казни було споруджено церкву, яку в народі називали 
церквою Білої, а потім Білою Церквою. 

Після Білої Церкви герой повісті потрапляє зразу до містечка Тараща (тепер районне 
місто Київської обл.). Звичайно, цікаво зіставити сучасний вигляд цієї місцевості з описом 
містечка, побачити ті зміни, що відбулися за сто років. Назва Тараща є, очевидно, 
слов’янізованою тюркською назвою від тарак «оборона, захист». І місто Тараща, і село 
Тараща (Корсунь-Шевченківського р-ну Черкаської обл.) розміщені на річках з тюркськими 
назвами — відповідно, на р. Котлуй і на р. Бакунька (праві притоки Росі). Остання назва 
походить від тюрк. бакун «сторожа». Очевидно, в цих місцях знаходилися сторожові пости в 
той період, коли річка Рось відділяла слов’янські поселення від тюркських кочовищ. 

Т. Г. Шевченко детально не зупиняється на описі містечка Ковшоватої (суч. с. Ківшувате 
Таращанського р-ну Київської обл.). Слід нагадати, що в старих документах назва цього 
містечка (а тепер великого села) частіше писалася як Кошовата, проте, щоб дати перевагу 
одному з цих варіантів, треба залучити й додаткові матеріали. Можна припускати первісну 
форму назви села Кошовата й її утворення в українській мові від слова кіш. Це слово 



означає: «1) у Київській Русі в XI-XIII ст. і на Україні в XIV-XVIII ст. — військовий табір, 
обоз; 2) місце перебування запорізьких козаків; Запорізька Січ; 3) літнє житло кочовиків; 
кибитка; 4) місце розташування під час тимчасових робіт; табір, стан». Географія назв 
населених пунктів і річок України з суфіксом -уват- збігається з турецьким кордоном, до 
якого прилягали землі Запорізької Січі. Ці дані дозволили Л. Т. Масенко датувати утворення 
географічних назв з суфіксом -уват- XVI-XVIII ст. З цього можна зробити висновок, що в 
основі назви села Кошувате слово кіш — із другим наведеним значенням. На підтримку цієї 
думки додається факт існування в минулому поблизу, в гирлі тієї ж річки Бовкун (або 
Кислівка, права притока Росі), на якій знаходиться і Ківшувата, села Січ Росська. 

Короткий, але яскравий опис станції Баранполе (так у Т. Г. Шевченка; суч. с. Бране Поле 
Богуславського р-ну Київської обл.) змушує зробити тут зупинку й для пояснення цієї, тільки 
на перший погляд прозорої назви. В усіх відомих нам документах, починаючи з XVIII ст., 
назву села зафіксовано як Баранє Поле, в українському джерелі 20-х років нашого століття 
— вже як Бараняче Поле. Проте одні дослідники припускають, що назва ця походить від 
слова брань «битва» й пов’язана із знищенням 1221 р. у цьому місці війська 
золотоординського воєначальника Балаклая; інші пов’язують назву села з історичними 
подіями XVI-XVII ст. Проте не виключається можливість виводити назву села від імені 
(прізвиська, прізвища) одного з перших мешканців. На жаль, надійних матеріалів для 
правильного тлумачення бракує. 

Нарешті герой прибув до Лисянки (тепер селище міського типу Черкаської обл.). 
Дослідники вважають що містечко Лисянка засноване в XVII ст., проте опосередковані дані 
можуть свідчити, що якесь невелике поселення, яке існувало, можливо, з перервами 
(нескінченні нищівні війни), виникло набагато раніше: поблизу селища виявлено залишки 
городища IX-XI ст. Відомо, що в селищі є гора Лиса й річка Лиска (ліва притока Гнилого 
Тікичу бас. Південного Бугу), а місцевість ця називалася Лисянка. Як правило, Лисими 
називалися, гори, на яких існували язичницькі капища, що, природно, містилися неподалік 
від поселень. Тому можна вважати, що урочище Лисянка було заселене з давніх часів, а 
сучасне селище під тією ж назвою виникло набагато пізніше, успадкувавши назву місцевості. 

Кінцевим місцем подорожі героя повісті є с. Будище Лисянського р-ну (у тексті — 
Будища). Назва села походить від слова будище «місце, де була буда (поташний завод)»; 
вперше в історичних документах село згадується в XVII ст. Т. Г. Шевченко уточнює навіть, 
що с. Будище (суч. Лисянського р-ну) називається ще Гнилі Будища, а інше село Будище (в 
суч. Звенигородському р-ні) — то просто Будище. 

Описуючи перебування свого героя на Лисянщині, Т. Г. Шевченко згадує кілька сіл, які 
були відомі йому з дитинства — Майданівка (Звенигородський р-н), Шестеринці 
(Лисянський р-н) тощо. Село Майданівка знаходиться поблизу села Хлипнівка (належить до 
Хлипнівської сільради), в якому 1828 року 14-річний Тарас Шевченко два тижні навчався 
малювання в місцевого маляра. Назви обох сіл — Майданівка та Шестеринці — утворено, 
найімовірніше, від прізвищ або прізвиськ. 

Уже йшлося про те, що повість насичена правдивим описом місцевості і що 
збережено всі географічні назви. Це — край, рідний поетові, все це місця, де він у той чи 
інший час побував. Але з усієї великої кількості географічних назв лише одне — назва села 
Курнатівка (відповідно прізвище її власника — Курнатівський), де відбуваються основні 
події повісті, вигадана автором. Цього вимагала художня делікатність у побудові основної 
канви розповіді. Прекрасно знаючи Черкащину й Київщину (колишня Київська губернія) Т. 
Г. Шевченко, хоч і не з таким докладним описом, але повів свого героя у зворотну путь до 
Києва іншою дорогого, теж надзвичайно мальовничою. Першою зупинкою подорожнього 
було село Шендерівка (у Шевченка Шендеріївка; суч. Корсунь-Шевченківського р-ну 
Черкаської обл.), назва якого утворена, очевидно, від прізвища або прізвиська власника. 
Місто Богуслав відоме ще з давньоруських літописів (запис у літопису під 1195 p.), його 
назва походить від давньоруського особового імені Богуслав. У деяких старих документах, 
зокрема в літописах, назва міста засвідчена в формі Богуславль, що відбиває її істинну 



словотвірну структуру. У давньоруській мові присвійні форми утворювалися суфіксом -jь; 
якщо основа закінчувалася на губні м або в, то між основою і суфіксом виникав вставний 
звук л. Тому «місто Богуслава» — Богуславль. Пізніше кінцеве л відпало, проте назви інших 
міст такої ж структури зберегли первісну форму, пор. м. Ярославль у РРФСР. 

Назви наступних населених пунктів походять від назв річок, що тут протікають. Село 
Росава (суч. с. Расава Кагарлицького р-ну Київської обл., помилкове написання якої в формі 
Расава узаконене сучасними довідниками Верховної Ради УРСР) розкинулося по обох 
берегах однойменної річки. Короткий, але виразний опис перебування героїв повісті в 
Богуславі має згадку про річку Рось (права притока Дніпра). Слід зауважити, що обидві 
назви Рось і Росава генетично споріднені, але різняться хронологічно. Назва річки Рось 
дослов’янського походження, вона сягає індоєвропейського кореня *ros- «волога, вода» й 
гідронімного суфікса -jь; вона зберігає надзвичайно архаїчну структуру. Індоєвропейський 
корінь *ros- заховався в слов’янських мовах з тим самим або близьким значенням, зокрема в 
мові українській, пор.: роса, росити, русло, русалка тощо. Назва річки Росава (ліва притока 
Росі) генетично їй споріднена, але хронологічно значно пізніша. Вона виникла вже на 
слов’янському ґрунті, на що вказує гідронімний суфікс -ava, характерний для слов’янських 
назв вод. У давнину назви водних об’єктів із словами в основі, що означають «вода, волога», 
були дуже поширені. Слова на означення цих понять були більш значущими, ніж у сучасних 
мовах, що, безперечно, пов’язано з умовами життя. Серед інших культів язичництва був, 
наприклад, культ води, джерел і річок. 

У повісті Т. Г. Шевченка згадується ще річка Гнилий Тікич (права притока Синюхи бас. 
Південного Бугу), назву якої вивчала Л. Т. Масенко й прийшла по висновку, що вона 
походить від того самого кореня що й у дієсловах текти, витікати; прикметник гнилий 
вказує на багнистість річки. Згадуване ще с. Потік (Миронівський р-н Київської обл.) своєю 
назвою завдячує назві річечки Потік (ліва притока Росави бас Росі), що протікає тут же. 
Останньою зупинкою перед Києвом було с. Трипілля (тепер Обухівський р-н Київської обл.), 
колишнє місто Треполь, що згадане давньоруським літописом ще в XI ст. його назву 
пояснюють по-різному. О. І. Соболевський вважав, що цю назву занесено із Близького 
Сходу, пор. м. Тріполі в Лівії. Інші дослідники обґрунтовують слов’янське походження назви 
давньоруського міста Треполь або як три поля, під якими вбачають розмежування місцевості 
річками Стугна й Красна (праві притоки Дніпра) дуже близькими гирлами; або як похідне від 
імені давньослов’янського бога Три, пор. відомий храм бога Триглава в Щетині (Польща). 
Розгадка назви села Трипілля ще чекає на свого дослідника. 

Середня Правобережна Наддніпрянщина є територією давнього заселення. Вона 
становить інтерес з багатьох поглядів. І кожен опис цього терену, хай історичний чи 
мовознавчий, чи зафіксований у творах красного письменства, кладе цеглину в нашу 
загальну культуру. 
 


