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по священну воду, яка лікувала їх. 

 
 
За часів радянської влади Свята криничка була закрита, 

засипана гіллям, землею. Однак вода згодом пробилася нижче, у 
березі. Тут жителі Слобідки-Шелехівської Пилип Іванович Лоботряс 
та Степан Семенович Явтухівський викопали криничку, і люди знову 
пішли до чудодійного джерела. 
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  Сторінками життя Анни Ахматової 

 Анна Ахматова (справжнє прізвище Горенко) – видатний 
російськи поет, лауреат міжнародної літературної премії «Етна 
Таорміна» (1964, Італія), почесний доктор Оксфордського університету 

Поезія Анни Ахматової – це джерело людської душі, що б’є 
живильним ключем ось уже друге століття. Щоразу, відкриваючи 
збірку її віршів, ми поринаємо у близький і в той же час незвіданий та 
загадковий світ поезії. Анна Ахматова – поет від Бога. Читаючи її 
ліричні вірші, ми переживаємо прекрасне почуття закоханості та біль 
втрати; на власні очі бачимо прекрасні краєвиди, описані в пейзажній 
ліриці; пізнаємо життя народу та ставлення поетеси до тогочасного 
суспільного ладу з поезій на громадську тематику; разом з Ахматовою 
осмислюємо її ставлення до проблем життя і смерті, сенсу буття.  Крім 
того, значне місце в її творчому доробку присвячене темі України. До 
першого збірника поезій “Вечір” ввійшли вірші з “Київських зошитів”. 
Твори, написані в Україні, зустрічаються і в інших книгах Анни 
Ахматової.  
 Анна Ахматова приїздила до родичів на Поділля, полюбляла 
гостювати в с. Слобідка-Шелехівська Деражнянського району у тітки 
Анни Еразмівни Вакар. Тут вона написала декілька віршів.  

 
 

 
Собака не прозрів, але поміщик осліп. Тоді його дружина 

зробила біля кринички цебрини і дозволила людям брати воду. 
 

Легенда друга  
На свято пророка Іллі прийшла по воду до кринички в поле 

дівчина із Шелехова. Ноги її по коліна були в ранах. Біля кринички 
сидів старенький сивий дід. Дівчина злякалась і почала тікати. Дідусь 
спокійно заговорив: "Не бійся, дівчино! Підійди до джерела, набери 
води і полий рани на ногах". 

Дівчина так зробила, і рани погоїлися. Вона почала 
розповідати людям про чудодійне джерело, вода з якого лікує рани. І 
пішла слава по світу про цілющу воду Святої кринички. 

Люди йшли і їхали до Святої кринички, набирали святої води 
і лікувалися нею. 
 

Легенда третя  
На свято пророка Іллі (2 серпня) над селом Слобідка-

Шелехівська бушувала страшна буря: били громи, розсікали небо 
блискавки. І раптом люди побачили вогняну колісницю, на якій їхав 
пророк Ілля. Проїжджаючи над лугом, він кинув свій плащ, і на тому 
місці з'явилося джерело із цілющою водою. І почали люди набирати 
чудодійну воду й лікуватися нею. 

Минали роки. Змінювалися люди, змінювалися поміщики. 
Одні пропускали людей через свої поля до Святої кринички (так 
назвали люди чудодійне джерело), інші забороняли. 

Коли ділянку землі з джерелом купила церква, біля Святої 
кринички побудували капличку, а над криничкою звели позолочений 
купол. Тут святили воду, проводили відправи. А люди йшли і їхали 
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Наймити розповіли 
поміщикові про чудодійну силу 
води, однак той лиш сміявся. 
Сказав кинути у воду його пса, 
який осліп від старості. Якщо 
собака прозріє, поміщик буде 
дозволяти йти і їхати через його 
поля до джерела й набирати воду 
для лікування. 



  В 1989 році з нагоди 100-річчя від дня народження Анни 
Ахматової в с. Слобідка-Шелехівська Деражнянського району був 
відкритий літературно-меморіальний музей її імені. Тут встановлено 
і перший в Україні пам’ятник Анні Ахматовій. Щороку в музеї 
відбуваються Ахматовські читання. 

Студенти ІІ курсу Кам’янець-Подільського училища культури 
двічі (у 2006 та 2008 роках) відвідали цей музей, де їх зустріли 
гостинні, привітні господарі. Він розташований у центрі села в 
будинку тітки Анни Ахматової. Це невелика затишна будівля, що 
складається із чотирьох кімнат, в яких, здається, ще й донині витає 
дух письменниці. Тут відтворено українські сторінки її життя, 
збережено і представлено усе те, що пов’язувало поетесу з Україною. 
Це портрети близьких родичів: її батьків, першого чоловіка 
М.Гумільова, сім’ ї Вакар; письменників, з якими Ахматова була 
знайома, портрет Анни, написаний художником Деражнянського 
району з нагоди 100-річчя від дня її народження; виставлено особисті 
речі поетеси. 
 Чим ближче ти знаєш людину, тим краще ти її розумієш. Тому 
ця поїздка залишила по собі не лише приємні спогади в серцях 
студентів, а й дала змогу глибше пізнати життя і творчість генія 
російської поезії – Анни Ахматової. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Недалеко від села Слобідка-Шелехівська Деражнянського 
району, серед розкішних полів і лугів, з давніх давен б'є джерело, 
воду якого люди називають святою за її лікувальні властивості. Ніхто 
із старожилів села не пам'ятає, коли з'явилося джерело із цілющою 
водою, до якого з різних куточків України йдуть і їдуть люди на 
свято пророка Іллі, 2 серпня, щоб до сходу сонця набрати води, яка 
лікує рани й очі. 

До нашого часу збереглися тільки легенди про виникнення 
святого джерела. 

 

 
 

Легенди про святе джерело 
Легенда перша  

У полі, за селом, колись дуже давно жив поміщик. У його 
дворі була звичайна копанка, з якої наймити поїли коней та корів. А 
по селі ходив чоловік, тіло якого було вкрите ранами. Напередодні 
свята пророка Іллі йому приснився сон: пророк Ілля прийшов до 
нього і сказав, щоб він до сходу сонця помив рани водою із копанки, 
і рани зникнуть з його тіла. А він має ходити по селах і розповідати 
людям про чудодійну силу води. Людям же заповідано 2 серпня 
святити цю воду і лікуватися нею. 

Чоловік насилу пробрався до копанки, бо наймити не пускали 
туди, помився водою, і рани справді загоїлися. Він почав ходити від 
села до села і розповідати людям про цілющу воду Святого джерела. 
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