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ШЕВЧЕНКО І ПЕРЕЯСЛАВ 

 

Тарас Шевченко, як це було відомо ще його сучасникам, мав особливий 

талант відчувати потужну енергетику сакральних місць України. Те, що інші 

сприймали під впливом суспільної думки чи з позицій офіційно встановлених 

«табелів про ранги», для нього не мало жодного значення. Загально прийнято, 

що у художника має бути добрий зір, як у музиканта надзвичайних слух. Але 

він мав ще й якусь унікальну здатність бачити невидиме загалу. І описане чи 

змальоване ним набувало особливих якостей та посідало своє, – віднині тільки 

цій людині, явищу, краєвиду чи архітектурній пам’ятці, відведене місце. Тільки 

йому притаманне – відтепер і назавжди. Наче освітлене якимись раніше 

невідомими науці променями, що змінюють світ. 

Таким місцем для Шевченка була Переяславщина – відображена в 

доісторичних міфах та легендах, описана у найдавніших літописах, оспівана 

лірниками-кобзарями, покрита древніми могилами мальовнича земля, кожний 

куточок якої зберігав безцінні скарби. Але розкривала їх вона лише перед 

обраними.  

Для поета цей край був наче моделлю усієї України – своєрідною 

праматір’ю  палко обожнюваної ним Вітчизни. Тут, спраглий до нових знань і 

повний творчих енергій, Тарас Григорович завжди знаходив безліч сюжетів і 

він був творцем відразу в кількох іпостасях – дослідником історії та етнографії 

Середнього Подніпров’я, описував в своїх геніальних  поезіях славну – 

героїчну та часто трагічну минувшину краю, милувався чарівними краєвидами, 

спілкувався з людьми, багато із яких стали героями його творів чи епістолярної 

спадщини. З усіх доступних, вдумливому досліднику життя і творчості Кобзаря 

джерел, випливає, що він щиро любив цей край. Любив його природу, його 

минувшину і людей, яким випало жити на цій благодатній землі. І щоразу – при 

найменшій можливості, прагнув приїхати сюди. Сонцедайним Переяславом він 

марив у холодних казематах Петропавловської фортеці, жителі переяславщини 

приходили до нього у снах за Урал, щоби назавжди залишитись героями його 
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повістей часів заслання, а перенесені художником на папір та полотно історичні 

пам’ятки, храми, хати і мальовничі краєвиди Середнього Подніпров’я, як і мова 

цього краю, назавжди стали еталоном  того феномену, що світ знає як Україна. 

Саме тут, у ніч перед Різдвом 1845 року Шевченко написав свій геніальний 

тестамент – поезію, відому мільйонам як «Заповіт», якій судилося бути 

духовним гімном для багатьох поколінь українців на шляху з імперського 

рабства до власної державності. 

Тут, на Переяславщині, він написав твори, без яких сьогодні важко 

уявити Шевченка – поета, Шевченка – художника, Шевченка – національного 

пророка. Його програмні  поеми-«посланія»  1845 року «Наймичка», «Кавказ», 

підписані «у Переяславі», а  завжди актуальні  «І мертвим, і живим, і не 

нарожденним землякам моїм…», «Холодний яр», «Минають дні, минають ночі» 

– «у В’юнищах». У Переяславі він почувався як дома. Тож не випадково, що і 

будинок його приятеля, місцевого лікаря Козачковського, де поет бував 

неодноразово, став Музеєм Шевченкового «Заповіту». 

З далекої Орської фортеці 1847 року він часто подумки повертався в 

Україну і бачив її як наяву, як бачили свою «землю обітованную» біблейські 

пророки 

 

                                                Гори мої високії, 

                                                Не так і високі, 

                                                Як хороші, хорошії, 

                                                Блакитні здалека.  

                                                З Переяслава старого,  

                                                З Виблої могили. 

 

Чи міг хтось сказати краще за Шевченка: 

 

                                              Високії і голубії!  

                                              Найкращі в світі! найсвятії!  
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                                              Простіть! .. Я Богу помолюсь…. 

                                              Я так її, Я так люблю 

                                              Мою Україну убогу… 

 

Звідси, він вирушив у червні 1859 року Дніпром на Канівщину у пошуках 

ґрунту під власну хату – його омріяне, але так і не здійснене, пристанище «на 

нашій не своїй землі». Переяславськими шляхами, переслідуваний імперією, 

поет-вигнанець, востаннє їхав до Петербургу, не знаючи, що більше ніколи не 

ступить на цю землю…  

Повз Переяслав, Дніпром, на пароплаві «Кременчук» Батько Тарас 

повертався додому – щоби назавжди залишитись на «тих горах окрадених» із 

своїм народом – у щасті, і в горі. Але – із своїм народом і « в своїй хаті». 

 

Перший заступник  

Міністра культури України                                                          Ігор Ліховий 
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УДК 929 Шевченко                                                               Cвітлана Брижицька 
(Канів) 

 
 

НОВЕ ВІДКРИТТЯ У БІОГРАФІЇ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 
 
 

Статтю присвячено дослідженню петербурзького краєзнавця Олега Вареника про 

останню наречену Тараса Шевченка Анну Шарікову. Пошукування побудоване на основі 

архівних матеріалів Санкт-Петербурга. Спростовано твердження про те, що Ликера 

Полусмак  (у заміжжі Яковлєва) була останньою нареченою поета. 

Ключові слова: Тарас Шевченко, Анна Шарікова, Ликера Полусмак, смерть, поезія, 

архів. 

Стосунки українського поета і художника Тараса Шевченка з прекрасною 

половиною людства завжди викликали значний інтерес не лише у 

шевченкознавців і краєзнавців, а і у всіх, хто доторкався до вивчення біографії 

та творчої спадщини генія. Час від часу дослідники відкривали нові сторінки 

цієї грані життя митця, називали нові імена, давали оцінку цим стосункам. Не 

завжди ці оцінки були однозначні, як, наприклад, у випадку з Ликерою 

Яковлєвою (у дівоцтві Полусмак) (1840–1917). Цей інтерес у 2014 році, коли 

святкували 200-річчя від дня народження Великого Кобзаря, раптово знову 

посилився завдяки новому відкриттю, про яке йтиметься далі.  

За знакову постать Тараса Шевченка, яку у радянський час зарахували до 

пантеону передвісників соціалізму, велася боротьба в плані її ідеальної 

представленості в свідомості українців і всього «радянського народу»: 

більшовики Шевченка спочатку денаціоналізували, а потім зробили «своїм», 

«пролетарським», «робітниче-селянським», «інтернаціональним», 

«планетарним». Оскільки Шевченко був колишнім кріпаком, захисником 

знедолених і борцем про ти панства і кріпацтва, тому для створення власної 

сім’ї повинен був, начебто, шукати дівчину/жінку  подібної долі і подібних 

переконань.  

Здавалось би, пошуки вчених-шевченкознавців у 1990-ті роки про жіноче 

оточення поета було вичерпано. У шевченківських музеях Україні (Києві, 
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Каневі, Черкасах, Шеченковому, Мошнах, Переяславі-Хмельницкому, Яготині) 

детально розкажуть і про тимчасові захоплення поета, і про гарячі почуття 

любові, і про його серйозні наміри одружитися. 

Усе своє життя з великою ніжністю Тарас беріг спогади про дитячу 

дружбу з керелівською дівчинкою з кріпацької сім’ї Оксаною Коваленко. 

Потім, будучи вже у Вільно (тепер Вільнюс) 16-літнім юнаком, закохався у 

вільну швачку польського походження  Ядвігу Гусиковськую. З часом у 

Петербурзі захопився сиротою німочкою Машою (Амалією Клоберг). Теплі 

стосунки збереглися, на багато років, із племінницею чернігівського дідича, а у 

подальшому «любою кумасею», Надією Тарновською. Вірогідно єдина взаємна 

любов була у поета з Феодосією Кошиць, дочкою священика. Але батько 

Феодосії не дозволив їм одружитися. 

Надзвичайно сильне почуття пережив Тарас до дружини поміщика 

Платона Закревського Ганни. Присвятив їй, уже перебуваючи на засланні, вірш 

«Г. З.», називав її «Ганною вродливою». У свою чергу гаряче і щиро покохала 

Шевченка дочка князя Миколи Рєпніна письменниця Варвара Рєпніна. Але, 

Тарас ставився до неї лише по-дружньому і вважав своєю духовною сестрою.  

У солдатчині в Казахських степах Шевченка часто бачили з татаркою 

Забаржадою. Опоетизовував Тарас Григорович дружину коменданта 

Новопетровського укріплення Агату Ускову. Зрозуміло, що це почуття 

залишилося нерозділеним. 

По закінченню заслання у Нижньому Новгороді сватався до юної актриси 

Каті Піунової. І отримав відмову. 

Коли поет приїхав в Україну і відвідав у селі Прохорівка, що неподалік 

Канева свого друга Михайла Максимовича, то його просто зачарувала Марія 

Василівна, дружина видатного вченого. 

Потім Шевченку впала в око гувернантка в родині свояка і троюрідного 

брата Варфоломія Шевченка Наталка Шуляченко, а з часом і кріпачка 

корсунського князя Лопухіна Харита Довгополенко.  

Утім, фатальними для поета стали зустріч і сватання до служниці в родині 
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поміщиків Макарових Ликери Полусмак, яка була, уродженкою села Липовий 

Ріг Ніженського повіту Чернігівської губернії. Тарасу здавалося, що саме її 

соціальний стан («із простих»), весела вдача і молодість допоможуть заспокоїти 

серце і вилікувати душу від нескінченної самотності. Він щиро запропонував їй 

одружитися. Вона погодилася. Були серйозні і фінансово витратні 

приготування до весілля. Призначили дату: на Покрову Пресвятої Богородиці 

1/14 жовтня 1860 року. Петербурзький дослідник Олег Вареник пише: «Сам 

Тарас Григорьевич собирался венчаться во фраке: не хотел надевать 

вицмундира, положенного художнику, закончившему Императорскую 

Академию художеств, тем более, что в 1855 году был утверждён новый фасон 

вицмундира, а мундиры ему за десять лет службы несказанно надоели. 

Шевченко сшил себе в том же французском магазине парадный фрак. 

(Примечательно, что у Пушкина не было своего фрака на свадьбе, пришлось 

поэту занимать его у Нащёкина) [2, с. 19]. Утім, весілля не відбулося через 

скандальне розірвання стосунків, спровоковане поведінкою самої ж Ликери. 

Усе закінчилося поверненням нею нареченому усього посагу і нарядів: на його 

ж вимогу. 

Шевченко прагнув будь-за що втекти від самотності, знайти собі пару. 

Він часто оптимістично говорив про повернення в Україну навесні 1861 року. 

Переконував усіх, що там його здоров’я значно покращиться. Але, не судилося, 

оскільки 26 лютого (10 березня за н. по.) 1861 року його земне життя 

закінчилося.  

Ликера Полусмак через два роки після смерті Шевченка благополучно і 

вигідно вийшла заміж за перукаря Яковлєва. Жила в Царському Селі, 

утримувала разом із чоловіком перукарський салон, народила п’ятьох дітей. 

Після того як у 1904 році помер її чоловік, діти виросли і роз’їхалися, а будинок 

згорів вона згадала про Тараса Шевченка. Часто приїздила на його могилу в 

Канів, каялася, замовляла заупокійні служби і деякий час жила тут наїздами. 

Померла в канівській богадільні 17 лютого 1917 року і похована на одному з 

місцевих цвинтарів. 
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Після розриву стосунків із Ликерою Тарас від усіх своїх приятелів 

душевно затаївся і навіть дозволяв собі, як згадує М. Микешин, негативні 

висловлювання про жіноцтво. Він вже не посвячував більше нікого у свої 

сердечні справи і переживання. Зайнявся мистецтвом гравірування на мідній 

дошці. Попереду було отримання звання академіка гравюри [3]. І от саме у цей 

час доля робить йому несподіваний дарунок. 

Сучасний дослідник О. П. Вареник ретельно вивчив останні місяці життя 

поета і посилаючись на документи російських історичних архівів і Рукописного 

відділу Російської національної бібліотеки переконливо доводить, що 

останньою нареченою Тараса Григоровича була не Ликера Іванівна Полусмак, а 

Анна Іванівна Шарікова [6]. Саме з нею поет заручився, за десять днів до свої 

смерті, їй присвятив свою останню поезію, малював її портрет (не зберігся) [4] і 

залишив у спадок  свої статті і замітки. 

Ще у радянський час видатна шевченкознавець Марієтта Шагінян у своїй 

праці, присвяченій Тарасу Шевченку засумнівалася у тому, «…была ли 

Лукерия последней в жизни Тараса Шевченко? От Оксаны до Луши, снижаясь 

и снижаясь, женский образ все больше утрачивал для кобзаря свое формующее, 

светлое, вдохновенное значенье. Одиночество замыкалось вокруг него. 

                                           ….Зима! 

         Сиди один в холодній хаті —  

         Нема з ким тихо розмовляти, 

         Ані порадитись. Нема. 

         Анікогісінько. — Нема! 

         («Минули літа молодії…») 

Но перед самой смертью в этот замкнутый круг вошла безыменная 

нежность. Поэт Я. Полонский, посетивший Т. Г. Шевченко рассказывает: 

«У него на антресолях в низенькой комнатке я был только один раз, видел 

овчинный тулуп на кровати, безпорядок на столе и штоф выпитой водки: 

Шевченко в Петербурге жил на походную ногу и не мечтал ни о  каком 

комфорте. Говорили мне, что в это время он уже был в связи с какой-то бедной 
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молоденькой мещаночкой, был к ней привязан всей душой и ворковал,  как 

голубь, корда она приходила  к нему на свиданье —  в худых башмаках,  в 

одном платке  и дрожа от холоду в морозные ночи. Только таких и мог любить 

Шевченко; я бы и вообразить себе не мог его влюбленным в какую-нибудь 

светскую барышню». Если рассказ Полонского верен (он падает на последнюю 

зиму жизни поэта, то теплая человеческая любов все же блеснула «улыбкою 

прощальной» на его закат. В последнем стихотворении Тараса Шевченко это 

подтверждает: оно обращено к неизвестной «сусідоньке убогой»; именно с ней, 

с «небогой», он собирается и «риштувать вози в далекую дорогу», и надеется 

еще пожить, еще «одурить Харона». Именно ей («друже мій, о мій сопутниче 

святий») он напоследок, в самых последних стихах, выведенных его рукой, 

опять предлагает «поставить хаточку» в гаю и насадить «кругом хатини» 

садочек: 

              Прилинеш ти у холодочок, 

              Тебе, мов кралю, посажу… 

Имени этой кроткой утешительницы не сохранилось…» [7, с. 410-411]. 

На цій же сторінці Шагінян робить сенсаційну виноску: «Неутомимый 

архивный работник Ленинграда т. Моринец (справжнє «МорЕнець». — С. Б.), 

нашедший много ценных документов о Шевченко, собрал, впрочем, новые 

данные и об этой последней любви поэта, её имя и его ходатайство о 

«разрешении на брак» [7, с. 411]. 

Отже, Шагінян фактично відправляє дослідників до праці М. І. Моренця 

«Шевченко в Петербурге» (1960), в якій читаємо таке: «Но не только с видными 

людьми столицы поддерживал связь Шевченко. По возвращении из ссылки он 

возобновил знакомство с семьей бывшего крепостного, впоследствии мещанина 

города Луги, И. С. Шарикова. Одна из его дочерей — Анна Ивановна, умершая 

около 1920 года, писала биографию поэта. К сожалению, две ее тетради с 

записями не сохранились» [5, c. 123]. І на цій же сторінці привертає увагу 

красномовна виноска Моренця: «О том, что А. И. Шарикова собирала 

документальные материалы о Шевченко и по ним составляла его биографию, 
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свидетельствуют как архивные материалы, так и лица, лично знавшие 

А. И. Шарикову. 10 марта 1911 г., в день 50-летия со дня смерти Шевченко, 

Шарикова в своем прошении президенту Академии художеств просила дать ей 

справку по ряду вопросов «об умершем художнике Тарасе Григорьевиче 

Шевченко, для восполнения биографии его…» Архив АН СССР, ф. «Разная 

переписка», д. 4, ч. 1. Конференции. 1896, л. 274. Просьба Шариковой из 

Академии художеств была переслана в Академию наук» [5, c. 123]. Але у 

названій М. І. Моренцем архівній справі О. П. Вареник знайшов абсолютно 

інші відомості. В них йшлося про те, що Анна Іванівна Шарікова в 1896 році 

намагалася повернути викрадений у неї архів Шевченка, стверджуючи, що вона 

була заручена з Тарасом Григоровичем. 

Таке непорозуміння О. П. Вареник пояснює тим, що в радянський час не 

було прийнятним публікувати відомості про особисте життя видатних людей. 

З цього приводу Марієтта Шагинян свого часу зауважила: «…мы даже 

ухитрились большую, стодвадцатипятилетнюю дату со дня рождения поэта 

отпраздновать так, что личная его биография, любовная, не только не была 

раскрыта и освещена до глубины её общественного смысла, но вообще осталась 

выключенной из юбилейной тематики» [7, с. 347-348]. 

Олег Павлович засвідчує, що «Дело Канцелярии Академии наук: 

«Переписка по административно-организационным вопросам» за 1896 г., 

складене з 292 аркушів, дивилося, згідно Аркуша використання документів, 

лише три особи. 

Тут необхідно повідомити і про самого О. П. Вареника. Дослідник — 

уродженець Черкащини, доля якого закинула ще у радянські часи до Північної 

Пальміри. З 1990 року захопився вивченням історії Стрєльни, що в 19 км від 

Санкт-Петербурга. У 1996 році заснував на громадських засадах музей 

«Морська Стрєльна». Написав і видав 40 брошур та опублікував близько 200 

статей у періодичній пресі про Стрєльну та її видатних мешканців: Олександра 

Суворова, Михайла Лермонтова, Олександра Грибоєдова, Наталію Пушкину-

Ланску, Івана Айвазовского (Ованеса Гайвазовського), Олександра Одоевского, 
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Матильду Ксешинску, Олександра Блока, Михайла і Бориса Микешиних. Одна 

з перших публікацій — про Тараса Шевченка. Відомо, що в цьому дачному 

селищі Петергофського повіту поет часто бував улітку 1860 року у своїх 

земляків — Олександри Куліш (письменниці Ганни Барвінок), її сестри Надії 

Забіли (у дівоцтві Білозерська), яка жила там із дочкою Надією (майбутньою 

письменницею Наталкою Полтавкою) і невінчаним чоловіком Матвієм 

Симоновим (М. Номисом). До сестер на дачу часто приїздив один із 

організаторів слов’янського Кирило-Мефодіївського брацтва Василь 

Білозерський з дружиною Надією (в дівоцтві Ген) та інші. І саме в Стрєльні 

Шевченко захопився Ликерою Полусмак. 

У лютому 2014 року було закінчено багаторічну працю і видано музеєм 

«Морська Стрєльна» брошуру великого формату під назвою: «Искушение 

любовью. История одного экспромта. Тарас Шевченко, Лукерия Полусмак и 

плеяда украинцев в Стрельне». Після публікацій в міських газетах, присвячених 

перебуванню Шевченка в Стрєльні, і за допомоги співробітників петербурзьких 

архівів вдалося віднайти в 2014 році цінні документи про невідому наречену 

Шевченка, раніше ніколи не згадувану. Так відкрилася ще одна таємниця 

великого страдника. 

Своє дослідження О. П. Вареник вперше публічно озвучив на 

Міжнародній науковій конференції «Т. Г. Шевченко и его время» в Інституті 

російської літератури (Пушкінскому Домі) Російської Академії наук 

26 листопада 2014 р. Автор статті мала можливість чути цю доповідь і 

спілкуватися з доповідачем.  

Чому ж Шевченко так утаємничив свої заручини з Анною Шаріковою?  

О. Вареник вважає, що після невдалої спроби одружитися на Полусмак, до 

розриву з якою було втягнуто значне коло поетових приятелів і знайомих, і які 

фактично сприяли цій фатальній події, Шевченко почав приховувати нові 

любовні відносини. Він нікому тепер не довіряв. 

Олег Павлович переконує, що одного дня наприкінці 1860 року у 

Петербурзі Тарас Григорович зустрів свого старого знайомого, колишнього 



 

 

ПЕРЕЯСЛАВIКА                                                                              Випуск 8 (10)

13

дворецького садиби «Холухович», а тепер міщанина Івана Севастьяновича 

Шарікова, який привіз у столицю, аби видати заміж, одну зі своїх дочок — юну 

Анну. Шаріков розповів Шевченку, що відпускну від поміщика він отримав за 

те, що виростив названу дочку Анну, яка була «дитиною любові» дідича Ренні 

та заміжньої жінки середнього кола, котра жила у свого звабника, 

переховуючись від чоловіка. Мати Анни померла ще при її народженні.  

Шевченка, як поета вищої чутливості, ця історія не могла не схвилювати. 

Та й Анна йому сподобалася: хоча й панночка по крові, але вихована в 

селянській родині, про саме таку дружину він і мріяв. Вирішили придивитися 

один до одного ближче.  

Анна почала приходити до Тараса в Академію мистецтв. Але тільки-но 

хто з його знайомих приходив до нього, він швидко її випроваджував ніколи не 

знайомлячи і не представляючи.  

Настав 1861 рік. Бажання скоріше повернутися на батьківщину 

посилювалося. Здавалося, що в Україні і хвороби відступлять і особисте життя 

владнається. Вже був накреслений і план майбутньої хати, віддано вказівку 

троюрідному брату і свояку Варфоломію Шевченку, аби купив на двері дуба і 

ясеня, а для підлоги — липи. Домовилися з Анною заручитися, а потім і 

повінчатися. Усе відбувалося таємно. На думку Олега Вареника заручини 

Тараса Шевченка і Анни Шарікової відбулися 15 лютого 1861 року. Батько 

Анни благословив їх образом «Святе Сімейство» художника Рафаеля. Цього 

дня Шевченко купив собі золотий годинник фабрики Тобіаса з золотим 

ланцюжком, який так пасував до весільного фрака. Також поет закінчив свій 

останній вірш «Чи не покинуть нам, небого…», де він кілька разів звертається 

до Анни: «моя сусідонька убога», «дружино святая!», закінчуючи словами про 

мрію, що збулася: 

Поставлю хаточку, садочок, 

Кругом хатини насажу, 

Прилинеш ти у холодочок, 

Тебе, мов кралю, посажу. 
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Через десять днів, 26 лютого (10 березня за н. эпо.), Шевченко раптово 

помер, забравши у могилу свою останню таємницю.  

За допомогою працівників архівів О. П. Варенику вдалось встановити ще 

дві справи таємної нареченої Шевченка, за якими стало відомо, що Анна 

Шарікова після раптової смерті нареченого, повернулася в місто Луга, жила на 

Воскресенському провулку в домі Панова. Місто Луга, з 1802 р., — повітове 

місто Санкт-Петербурзької губернії, розкинуте на «столбовой дороге 

Петербург-Варшава» в 140 км на південь від Санкт-Петеребурга. Засноване по 

Указу Імператриці Катерини ІІ 3 серпня 1777 року. На початку другої половини 

ХІХ ст. місто Луга стало одним з найбільших повітових міст Петербурзької 

губернії. У 1853–1858 рр. Побудовано залізницю Санкт-Петербург-Луга [1, 

с. 307-309]. У війну 1877–1878 років Анна Іванівна служила сестрою-

жалібницею. Довго берегла посаг нареченого. У 1867 році невідомі загалу 

рукописи поета віддала на розгляд лужському міщанину Орлову, котрий їх не 

повернув, повідомивши, що вони згоріли разом із будинком. 

У 1892 році в неї було викрадено і листи Шевченка до її батька, в яких 

підтверджувалися права її літературної власності, і те, що вона похи заручена з 

Шевченком. Коли викрадені рукописи Шевченка спробували опублікувати, 

Шарікова зрозуміла, що її ошукано і подала позов по поверненню рукописів 

свого нареченого. У 1896 році написала звернення до Президента Академії 

мистецтв і Секретарю Академії. Від великого князя Володимира 

Олександровича отримала відповідь, що їй необхідно звернутися до суду.   

Анна Іванівна написала заяву прокурору окружного суду Санк-

Петербурга, міністру юстиції і міністру фінансів. Її допитував слідчий. Справа 

виявилася не легкою, та ще й  політичною. Адже йшлося про по’я опального 

поета: 1847 року Шевченко був засланий за написання антицарських віршів в 

солдати у казахські степи із забороною писати і  малювати і будучи звільненим 

1857 року до кінця свого земного життя перебував під наглядом поліції. 

І от минуло стільки років після його смерті в 1861 році, і в 1896 році  

з’являються відомості про якісь невідомі вірші поета, його статті і замітки про 
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імператорський «Маніфест про Скасування кріпосного права» 1861 року. Це 

дуже насторожило слідство. Задумали оголосити прохачку божевільною. Але 

цього зробити не вдалося. Тоді вирішили усунути Анну іншим чином, аби не 

мала можливості більше нікому клопотань подавати: її відправили під нагляд 

до Свято-Духова Новгородського монастиря, де вона не могла без дозволу 

настоятельки писати будь-які прохання. Так Анна дожила до Жовтневого 

перевороту. Померла Анна Шарікова, остання наречена Тараса Шевченка, як 

вже було вищезазначено, близько 1920 року. Вона зберегла Шевченку вірність, 

так і не вийшла заміж, залишилася «девицей».  

Цими новинами у біографії Тараса Шевченка ми зобов’язані ретельному 

пошуку нашого земляка О. П. Вареника. Його відкриття прикінцевої любовної 

сторінки поета змушує нас докорінно по-інакшому оцінити  останні дні життя 

генія. 
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и с приложеним печати 1860 г. октября 31 дня». (Шагинян М. Тарас Шевченко 

М. Шагинян // Собрание сочинений в девяти томах. – М. : Художественная 

литература, 1975. — Т. 8. — С. 341). 
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«СВИДЕТЕЛЬСТВО.  

Из императорской Академии художеств, Академику ее Тарасу Григорьевичу 

Шевченко [видано] в том, что он удостоен сего звания бывшим 4-го ч[исла] 

сентября сего 1860 года торжественным годичным собранием Академии и что 

по силе всемилостивейше дарованной привилегии имеет он право на 

утверждение, по сему званию, в чине титулярного советника. Вследствие чего и 

дано ему, г-ну Шевченко, сие свидетельство для предъявления полицейскому 

начальству во время проживания на квартирах в С.-Петербурге.  Ноября 5 дня 

1960 года. Конференц-секретарь [підпис]. Производитель дел В. Зворский.  

Опубліковано:  Т . Г. Шевченко  в документах  і матеріалах, стор. 237–238». 

(Тарас  Шевченко. Документи і матеріали. 1814–1863 / Упоряд. Бутич І.  Л. та 

ін. – К. : Держ. Вид.-во політичної літератури, 1963. — С. 100:  «№117. 1860 р. 

листопада 5. — Свідоцтво про надання Т. Г. Шевченкові звання академіка 

Академії художеств.  

Або див : Тарас  Шевченко. Документи і матеріали до біографії. 1814–1861. — 

Вид 2-е, перероб.  Та доп. / За ред. Є. П. Кирилюка. – К. : Вища школа, 1982. — 

С. 360.  Документ № 604  «1860 р.  листопада 5. Свідоцтво про надання 

Т. Г. Шевченкові звання академіка»).   

4. Лазаревский А. М.  Последний день жизни Т. Г. Шевченко / 

А.М. Лазаревский // Северная эпохи. — 1861. — 28 февраля. — № 48. 

5. Моренец Н. И. Шевченко в Петербурге. По памятным местам жизни и 

творчества / Н. И.  Моренец. — Ленинград : Лениздат, 1960.  

6. Перші офіційні доповіді по цій темі було зроблено Вареником О. П. : на 

Міжднародній науковій конференції «Т. Г. Шевченко и его время» в Інституті 

російської літератури (Пушкінскому Домі) Російської Академії наук (24-

26 листопада 2014 р.) (тема — «Тайны последнего стихотворения Шевченко и 

его обручение с Анной из Луги») та на VII Анциферовських краєзнавчих 

читаннях в Анічковому Палаці СПб. (5-6 грудня 2014 р.) (тема — «Искушение 

любовью. Часть вторая. Тайны последнего стихотворения Шевченко, 

обручение с невестой Анной из Луги и её тяжб по наследству»). 
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Перша публікація в ЗМІ: в Росії — Вареник О. П. «Неизвестная невеста 

Шевченко из Луги» / О. П.  Вареник // Лужская правда. — 2014. — 27 ноября; в 

Україні — Брижицька С. Анна – остання наречена поета / С. Брижицька // 

Канівчанка. — 2014. — 24 грудня. — № 57. — С. 6; Брижицкая С. Неизвестная 

невеста Тараса Шевченко / С. Брижицька // Тайны эпохи. — 2015. — № 1-2. — 

С. 12–13.  

7. Шагинян М. Тарас Шевченко / М. Шагинян // Собрание сочинений в девяти 

томах. – М. : Художественная литература, 1975. — Т. 8.  
Bryzhyzka S. 

A new discovery in the biography of Taras Shevchenko 
The article is devoted to the study of the St. Petersburg regional ethnographer Oleg Varenyk 

about the last bride of Taras Shevchenko Anna Sharіkova. The study is based on documents from 
the archival materials of St. Petersburg. The statement that Lykera Polusmak (married name 
Yakovleva) was the last bride оf the poet had been refuted. 

Keywords: Taras Shevchenko, Anna Sharіkova, Lykera Polusmak, death, poetry, archive. 
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Сергій Гальченко  

(Київ) 

 

ОСОБИСТІСНЕ І НАЦІОНАЛЬНЕ У ВІРШІ Т. Г. ШЕВЧЕНКА  

«У БОГА ЗА ДВЕРИМА ЛЕЖАЛА СОКИРА…» (1848) 

 
У статті автором розглядається діяльність Т. Шевченка як художника та 

аналізується вірш «У Бога за дверима лежала сокира…». Не менш цікавими є припущення й 

інших дослідників цього твору, що вивчаються науковцем.  

Ключові слова: Тарас Шевченко, Аральська експедиція, образ дерева, сокира.  

У 1843 р. в Санкт-Петербурзі вийшла книжка «История князя 

Италийского, графа Суворова-Рымникского, генералиссимуса российских 

войск. Сочинение Н. А. Полевого». У книжці, крім портрета Суворова на 

фронтиспісі, поміж текстом надруковано 110 ілюстрацій, заставок і кінцівок, 

виконаних художниками О. Є. Коцебу, Р. К. Жуковським і Т. Г. Шевченком. 

Живописець-баталіст Олександр Коцебу, який одночасно навчався із 

Шевченком в Академії мистецтв, малював переважно сцени батального змісту, 

художник-графік Рудольф Жуковський (теж співучень Шевченка по Академії) – 

автор портрета Суворова, пейзажів і заставок, а виходцеві з України належать 

жанрові сцени. 

Двадцять шість ілюстрацій були підписані Шевченком, а дві (непідписані 

в книжці) мають ескізи до них, а ще п’ять (теж непідписані) мають багато 

деталей, характерних для інших робіт молодого художника-академіста і 

успішного рисувальника, що було належно оцінено його видатним учителем 

К. П. Брюлловим. 

Серед непідписаних ілюстрацій – гравюра «Дерево вольності зрубано», 

репродукована за політипажем на сторінці 257 «Історії Суворова…», де 

описано заключний етап італійського походу Суворова 1799 р. : взяття Рима, 

знищення Римської та Партенопейської республік і вирубання дерев вольності 

або ж братерства, які висаджувалися напровесні багатьма європейськими 

народами напередодні великих свят. Верхів’я великих дерев прикрашалися 
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фрігійськими червоними ковпаками, а стовбури і гілля – кольоровими 

стрічками. 

Сумніви щодо авторства Шевченка розвіяли експерти-мистецтвознавці і 

орієнтовно визначили дату виконання рисунка – серпень-вереснь 1842 р., бо 

гравюру було виготовлено не пізніш вересня того ж року. Вперше дерево 

вольності було посаджено в Парижі, а в роки Великої французької революції 

дерева вольності з’явилися майже на всій території Франції. Проте пізніше 

реакційний уряд Франції розпорядився зрубати ці дерева. 

Сюжет із книги М. Полєвого «Історія Суворова…», де мовиться про 

знищення дерев вольності, був обдуманий Шевченком, і він створює 

ілюстрацію «Дерева вольності зрубано», яка репродукувалась політипажним 

способом. 

У поезії і прозі, в листах і щоденнику і, особливо, в живописних і 

графічних творах Шевченка часто присутній образ дерева. 

Описуюючи батьківський сад у рідній Кирилівці на півдні Київської 

губернії, він захоплюється його красою, якої не бачив навіть в аристократичних 

садах і парках під Санкт-Петербургом. Напевно, саме любов до дерев, як 

символів життя, вольності і «братолюбія» спонукали його виростити в суворій 

пустелі спочатку вербу, а потім і Мангишлацький сад. Хто побував у тій чорній 

пустелі, де майже нічого не росте (навіть верблюжа колючка), той може 

зрозуміти, яких треба докласти зусиль, щоб виростити дерево. 

Серед унікальних рукописів Тараса Шевченка найдорогоціннішим 

раритетом є «Мала книжка», або, як її традиційно називають, «захалявна», 

тобто та, яку друзі поета виготовили (зброшурували) із 27 окремих зшитків 

формату 6,3х9,8 см. Окремі такі книжечки рядовий солдат Шевченко дійсно 

ховав за халявою чобота. Кожна книжечка виготовлялася із аркуша звичайного 

канцелярського паперу, який перегортався увосьмеро, таким чином кожна з них 

мала шістнадцять сторінок. Хронологічні межі записаних в окремі зшитки 

творів –1846–1850 рр. У всіх зшитках – чистові автографи віршів, переписаних 

наприкінці 1850-го – на початку 1850 р. із справжніх чернеток такого ж 
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формату, що справді переховувалися за халявою солдатського чобота. Ті перші 

чорнові записи, на жаль, не збереглися. 

У другому зшитку за 1848 р. після вірша «А нумо знову віршовать…» 

записано поезію «У Бога за дверми лежала сокира…». Шевченко порушив 

вирок самого царя Миколи І, який відправив на солдатську службу 

популярного вже у Російській імперії молодого успішного художника 

(ілюстратора книг М. Полєвого «Історія Суворова…» та «Російські 

полководці») і волелюбного поета Тараса Шевченка, який назвав пізніше його 

імператорську величність за нечувану жорстокість «неудобозабываемым 

Тормозом». Під усіма творами періоду заслання відсутні авторські дати (все-

таки необхідно було дотримуватись конспірації). Орієнтовна дата написання 

вірша «У Бога за дверми лежала сокира…»  – між 25 червня і 25 листопада 

1848 р., а місце створення – Раїм, тобто під час Аральської експедиції. 

Нагадаємо, що під командуванням капітан-лейтенанта О. Бутакова експедиція 

вирушила із Орської фортеці до Раїма 11 травня 1848 р.; до її складу було 

включено і художника-засланця Шевченка, якого командир Оренбурзького 

окремого корпусу В. Обручов дозволив перевести із 5-го батальйону в 4-й, що 

розміщувався у Раїмі. 702 верстви було подолано Шевченком разом із членами 

експедиції за 33 дні. Транспорт прибув до Раїма 19 червня 1848 р. 

Зірке око художнка не могло пропустити своєрідні мальовничі картини 

цього суворого краю. 

20 травня Шевченко намалював аквареллю рідкісний у тій пустелі 

пам’ятник природи — «Джангисагач» — одиноке дерево. У повісті  

«Близнецы» він так описує цю святиню: «В половине перехода я заметил: люди 

начали отделяться от транспорта, кто на коне, а кто пешком. И все в одном 

направлении. Я спросил о причине у ехавшего около меня башкирского тюря, и 

он сказал мне, указывая на темную точку: «Манна аулья агач» (здесь святое 

дерево). Это слово меня изумило. Как? В этой мертвой пустыне дерево? И уж, 

конечно, коли оно существует, то должно быть святое. За толпою любопытных 

и я пустил своего воронка. Действительно, верстах двух от дороги, в ложбинке, 
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зеленело тополевое старое дерево. Я застал уже вокруг него порядочную 

[толпу], с удивлением и даже (так мне казалось) с благоговением смотревшую 

на зеленую гостью пустыни. Вокруг дерева и на ветках его навешано 

набожными киргизами кусочки разноцветных материй, ленточки, пасма 

крашенных лошадиных волос, и самая богатая жертва – это шкура дикой 

кошки, крепко привязанная к ветке. Глядя на все это, я почувствовал уважение 

к дикарям за их невинные жертвоприношения. Я последний уехал от дерева и 

долго еще оглядывался, как бы не веря виденному мною чуду. Я оглянулся еще 

раз и остановил коня, чтобы в последний раз полюбоваться на обоготворенного 

зеленого великана пустыни. Подул легонький ветерок, и великан приветливо 

кивнул мне своей кудрявой головою. А я, в забытии, как бы живому 

проговорил: “Прощай» – и тихо поехал за скрывшимся в пыли транспортом”» 

[3, с. 95]. 

Яка поетична мікроновела, органічно вмонтована Шевченком у сюжет 

автобіографічної повісті! 

Супутник Шевченка О. Макшеєв теж описав пізніше цю подію, яка 

вразила мандрівників: «26 травня (тут у Макшеєва помилка – подія огляду 

дерева відбулася 20 травня) не доходя нескольких верст до Карабутака, мы 

увидели влево от транспортной дороги Джангис-агач, одно дерево, и поскакали 

к нему. Это единственное на всем пути от Орска до Раима дерево было осокор, 

толщиною у корня сажен в пять. На нем было гнездо тальги, птицы из породы 

орлов. Киргизы считали это дерево священным, аулие, и украшали его разными 

тряпками. Не менее священно оно было и для русских странствователей в 

летние жары по степи, ярко освященной палящими лучами солнца и не 

имеющей нигде вершка тени, где бы зрение могло отдохнуть. Мало кто из 

верховых проезжал по дороге, не завернув к джангис-агачу и не отдохнув под 

его тенью. Но теперь и киргизы и русские лишены этой отрады, потому что 

какому-то пьяному казачьему офицеру вздумалось, для своей потехи, срубить и 

сжечь дерево. И этот варварский поступок остался безнаказанным, как будто 

это не уголовное и не самое гнусное преступление. Вид джангис-агача 
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сохранился в альбоме киргизской степи, изданной Залесским в Париже» [1, 

с. 244].  

Тут варто додати, що йдеться про польського історика й художника 

Броніслава Залеського (1820–1880), який із 1848 р. був засланий рядовим 

Окремого оренбурзького корпусу і познайомився та заприятелював із 

Шевченком у листопаді 1849 р. в Оренбурзі. Відтоді Залеський допомагав 

Шевченкові завершувати малюнки, виконані під час Аральської описової 

експедиції. У згадуваному Макшеєвим альбомом офортів «Життя киргизьких 

степів» (Париж, 1865; франц. мовою) Залеський відтворив кілька малюнків 

Шевченка. 

Поетична новела-вставка в повісті «Близнецы» була написана орієнтовно  

між 10–20 червня 1855 р., і можна лише дивуватися пам’яті художника, який з 

таким захопленням  описує побачене ним більше семи років тому. До речі, 

пам’ять поета Шевченка теж була феноменальною – йому доводилося іноді 

дарувати рукописи своїх віршів, переписуючи їх за відсутності оригіналів, і при 

цьому допускалися лише незначні різночитання в тексті, які можна вважати 

доопрацюванням його, тобто удосконаленням. 

Не виключено, що в своїй поетичній мікроновелі Шевченко використав і 

вірш «У Бога за дверми лежала сокира…». 

На початку цього вірша читач дізнається, що «кайсак», не передбачаючи 

біди, украв у Бога сокиру «Та й потяг по дрόва в зелену діброву…». Але після 

першого удару по деревині сталося непередбачуване: 

Як вирветься сокира з рук –  

Пішла по лісу косовиця, 

Аж страх, аже жаль було дивиться. 

Дуби і всякі деревá 

Великолітні, мов трава 

В покоси стеляться, а з я ́ру  

Встав пожар, і диму хмара 

Святеє сонце покрива 
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І стала тьма, і од Уралу 

Та до Тингиза, до Аралу1 

Кипіла в озерах вода. 

Палають сéла, города, 

Ридають люди, виють звірі 

І за Тоболом у Сибірі 

В снігáх ховаються. Сім літ 

Сокира Божа ліс стинала,  

І пожарище не вгасало. 

І мер[к] за димом Божий світ. 

І в цих, і в наступних рядках – картина страшного суду на землі, а не на 

небі, який тривав упродовж семи років. Результат його – пустеля, у якій 

залишилося дерево, як надія для людей, які творять добро, на те, що життя не 

повинне припинятися через непередбачливих дроворубів. 

Одним-єдине при долині, 

В степу край дороги, 

Стоїть дерево високе, покинуте Богом. 

Покинуте сокирою, 

Огнем непалиме, 

Шепочеться з долиною 

О давній годині. 

І кайдани не минають  

Дерева святого. 

На долину заїз[д]жають, 

Дивуються з його 

І моляться, і жертвами 

Дерево благають, 

Щоб парості розпустило 

                                                 
1 Аральське море 
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У їх біднім краї. 

Акварельна робота «Пожежа в степу», «Джангисагач» і вірш «У Бога за 

дверми лежала сокира…», а також мікроновела у повісті «Близнецы» – це чи не 

єдиний випадок у творчості Шевченка, коли реальний образ (пожежі і святого 

дерева) відображений у рисунку, описаний у прозі та інтерпретований у поезії. 

Саме поезія дала волю творчій фантазії автора, реалізації його 

алегоричних образів. Одиноке дерево, як і доля одинокого поета, своїми 

зеленими пагонами вселяє надію на кращі дні: 

А може, ще добро побачу? 

А може лихо переплачу? 

Води Дніпрової нап’юсь. 

Є різні трактування вірша «У Бога за дверми лежала сокира…». Відомий 

український вчений Василь Щурат, визначаючи цей твір за жанром поемою, 

трактує «кару Гсподню» як алегоричний образ розгрому Кирило-

Мефодіївського братства. І так як і киргизи, які, поклоняючись святому дереву, 

сподіваються на добре і вічне, так і в Шевченка не помирає надія на те, що і в 

братчиків, яких жорстока влада покарала за їх «свободомисліє і братолюбіє» 

розкидала по «неісходимих» просторах імперії, – ні він, ні вони не позбавлені 

надії. 

В ком веры нет – надежды нет, 

Надежда Бог, а вера свет. –  

так Шевченко писав ще в 1843 р. у поемі «Тризна». 

На думку іншого українського вченого Івана Брика, культ святого дерева 

і поклоніння йому киргизів «має ту саму психічну основу, що й молитва в 

Шевченка». 

У 1939 р. відомий казахський письменник Абдільди Тажибаєв, 

виступаючи на шевченківському пленумі, присвяченому 125-річчю від дня 

народження українського поета і художника, висловив версію, що у вірші «У 

Бога за дверми лежала сокира…» відображено повстання казахів під 

керівництвом Натая і Махамбета 1830–1838 рр. Українські шевченкознавці теж 
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стали стверджувати, що Шевченко не міг не знати про це повстання, у 

придушенні якого брав участь Орський прикордонний загін. 

Значно ближчою за часом до Аральської експедиції була антиросійська 

кампанія 1838–1847 рр., яку очолював киргизький султан Кеніри Касимов, який 

боровся за повне звільнення киргизів і об’єднання їх з єдиновірною Хівою. 

Після його смерті тургайські киргизи творили пісні й легенди про свого батиря, 

які теж могли бути відомими Шевченку. Адже зовсім недавно, у 1845 р., 

Шевченко гнівно засудив російську експансію Кавказу, а переходячи двічі 

киргизькі степи (навесні 1848 і восени 1849 рр.) на власні очі бачив, як кочові 

народи відстоювали свою землю. Та й сама Аральська експедиція була не 

чимось іншим, як актом грабіжницької політики Росії. 

Оглядаючи степи і переймаючись проблемами народів, які жили там 

споконвіку, Шевченко не бачить ніякого прогресу в тому, що на цій землі 

появляються фортеці («твердині»), а потім будують і могили невинно убієнних 

людей: 

Од споконвіку і донині 

Ховалась од людей пустиня, 

А ми таки її найшли. 

Уже й твердині поробили, 

Затого будуть і могили, 

Всього наробимо колись! 

Ці «твердині» – фортеці Уральське, Карабутак, Раїм теж були 

намальовані художником Шевченком. 

У спогадах російського поета Я. П. Полонського, який познайомившись з 

Шевченком у Петербурзі в 1848 р., надрукованих у празькому виданні 

«Кобзаря» 1876 р., є такі рядки: «Раз на вечере у Белозерского, редактора 

журнала «Основа», я помню, Шевченко подтвердил мнение одного заезжего 

славянина-галичанина, что всякая политика безнравственна, что ради 

политических соображений совершались и совершаются все неправды и из них 

проистекают все злосчастия племен и народов…» [2, с. 285]. 
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Очевидно, цей вислів не був випадковий для українців, які знали про 

трагічні наслідки для багатьох племен і народів, які живуть на своїх землях, що 

приглянулися політикам, засліпленим пристрастю рабовласника і загарбника 

чужих територій. 

ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА:  

1. Макшеев A. Путешествие по киргизским степям и Туркестанскому краю / 

А. Макшеев // Спогади про Тараса Шевченка. – К., 2010. – 608 с.  

2. Полонский Я. Воспоминания о Шевченко / Я. Полонский  // Спогади про 

Тараса Шевченка. – К., 2010. – 608 с. 

3. Шевченко Т. Повне зібрання творів. У 12 т. – К., 2003. – Т. 4. – 600 с. 
Galchenko Sergey 
Personal and national in the poem by Taras Shevchenko «In God behind the door lay 

the axe…» (1848) 
In the article author examined Shevchenko activity as an artist and analyzed poem «In God 

behind the door lay the axe…». No less interesting are the assumptions and  other researchers this 
work studied scientist. 

Keywords: Taras Shevchenko, Aral expedition, image of a tree, the ax. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПЕРЕЯСЛАВIКА                                                                              Випуск 8 (10)

28

УДК 821.161.2.929 Шевченко                Тетяна Грудевич, Людмила Шкіра 

(Переяслав-Хмельницький) 

 

МУЗЕЙ НАРОДНОЇ АРХІТЕКТУРИ ТА ПОБУТУ  

СЕРЕДНЬОЇ НАДДНІПРЯНЩИНИ: СТЕЖКАМИ КОБЗАРЯ 

 
У статті розглядається  проведення заходу «Шевченко-фест» в Музеї народної 

архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини у травні 2014 року. 

Ключові слова: екскурсія, житло, кобзар, поезія, церква, вікторина, музей, село, 

архітектура, побут. 

Вже не одне століття український народ вшановує поета, художника, 

культурного діяча – Тараса Григоровича Шевченка. Для українського генія  

важливою справою всього життя була боротьба за відродження України, за все 

українське.  

Переяславський період поета займає особливе місце у його творчості.      

Т. Шевченко побував на Переяславщині в 1845 та в 1859 роках, тут написав 

одні із кращих творів. Вперше Т. Г. Шевченко приїхав у місто Переяслав у  

серпні 1845 року, за завданням Археографічної комісії, змальовувати та 

описувати цінні архітектурні пам’ятки старого Переяслава. Під час приїзду в 

1845 році, він зупинявся у лікаря Андрія Осиповича Козачковського, з яким 

познайомився в Петербурзі у 1841 році [3], та у селі В’юнищі у Степана 

Никифоровича Самойлова. В цей період поетом були написані твори: поеми 

«Наймичка», «Кавказ», присвята до поеми «Єретик», «І мертвим, і живим…», 

«Холодний Яр», «Давидові псалми», «Маленькій Мар’яні», «Минають дні…», 

«Три літа», «Заповіт». 

Востаннє Т. Шевченко приїздить до Переяслава у 1859 році. Про 

Переяслав, пам’ятки міста, наддніпрянські села, про гостинних друзів 

Т. Шевченко залишив багато зворушливих спогадів у повістях «Близнецы» та  

«Художник», «Археологічних нотатках», листуванні, поезіях, малюнках.  

Дата 200-річчя з дня народження Тараса Шевченка широко відзначається 

українцями: створюються нові експозиції музеїв, відкриваються вистаки, 
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проходять вечори пам’яті та наукові конференції, як на загальнодержавному, 

так і на місцевих рівнях. 

 У 1964 році, до 150-річного ювілею від дня народження Т. Г. Шевченка, у 

місті Переяславі-Хмельницькому, був закладений парк на Татарській горі [5], 

де згодом було відтворене стародавнє українське село ІІ половини ХІХ – 

початку  ХХ століття, в якому передано дух Шевченкової поезії [1]. У парку 

були висаджені дерева, кущі, квіти, які в своїх творах оспівував Кобзар. 

 У Музей народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини, 

зберігаються пам’ятки дерев’яної народної архітектури ІІ половини ХІХ – 

початку ХХ століття. Тут експонується понад 300 об’єктів, з них – 122 пам’ятки 

народної архітектури, 20 дворів з хатами та господарськими будівлями, 25 

різноманітних установок та майстерень, понад 30 тисяч творів народного 

мистецтва, знарядь праці, речей побуту та вжитку.  

 Предметом пізнання і відображення в Музеї є народна архітектура, побут, 

ремесела та промисли, народні звичаї, традиції та обряди українського народу. 

Саме у Музеї народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини ми 

можемо побачити дерев’яні пам’ятки: хати, господарські будівлі, культові 

споруди, про які Т. Г. Шевченко писав у своїх творах. Подорожуючи селами та 

містами поет змальовував різні побутові сцени, малював хати селян, церкви, 

природу. Тарасове дитинство минало в місцевості, дуже близькій до 

відтвореного в музеї села.  

 Село Кирилівка Звенигородського району Черкаської області, в якому 

жив поет у дитинстві, як і Музей просто неба, було розташоване в мальовничій 

місцевості українського лісостепу. В повісті «Княгиня» Т. Г. Шевченко описує 

Кирилівку так: «И вот стоит передо мной наша бедная, старая, белая хата, с 

потемневшею соломенною крышею, черням дымарем, а около хаты на 

прычилку яблуня с краснобокими яблоками…», «…а у ворот стоит старая 

развесистая верба с засохшею вертушкою, а за вербою стоит клуня…» [6, ІІІ,   

с. 152-177]. 

 Велику пізнавальну цінність мають твори Т. Шевченка – це потужний 
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краєзнавчий матеріал, що допомагає зрозуміти життя і побут простого народу, 

сільську архітектуру ХІХ століття. Творчість Т. Шевченка потребує 

детальнішого вивчення, висвітлення у музейних експозиціях, екскурсіях, 

виставках. Під великим враженням від Переяславських краєвидів, Т. Шевченко 

змальовує багато «рисунків»: «У В’юнищі», «Покровська церква», 

«Михайлівська церква», «Вознесенський собор», «Андруші», «Верби в 

Андрушах». 

 Використання поезії та художніх творів Кобзаря у екскурсіях  Музею 

народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини дає можливість 

викликати у відвідувачів інтерес до рідної землі, поглибити знання про героїчну 

боротьбу за волю та справедливість. 

 Музей, як заклад освітній і виховний, впроваджує заходи з вивчення 

творчості та життєвого шляху великого сина українського народу, геніального 

поета і мислителя Т. Г. Шевченка.  

 У 2010 році в музеї просто неба започатковано проведення заходу – 

«Храмове свято Св. Георгія. День зустрічі жителів затоплених сіл». У Музеї 

народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини зберігаються 

пам’ятки народної дерев’яної архітектури, перевезені з сіл Переяславщини, що 

потрапили в зону затоплення, в кінці 60-х років ХХ століття. Досліджувана 

територія була виселена в зв’язку з будівництвом Канівської ГЕС, села визнані 

як неперспективні. Землі сіл Підсінне, Андруші,  Козинці, Циблі, В’юнища, 

Комарівка, Городище затоплені та відчужені від Переяслав-Хмельницького 

району, населені пункти Григорівка, Луковиця, Трахтемирів, Зарубинці, хутір 

Монастирок Переяслав-Хмельницького району Київської області, за 

розпорядженням уряду (23 листопада 1971 року) віднесені до Канівського 

району, люди переселені до інших сіл та міст Київщини, Черкащини [2].  

 У рамках заходу до Шевченкового ювілею, у 2014 році, науковими 

співробітниками був підготовлений та проведений захід «Шевченко-фест». 

Мета заходу полягала в тому, щоб донести до відвідувачів шевченкове слово, 

відтворити атмосферу, в якій жив та творив митець, познайомити молоде 



 

 

ПЕРЕЯСЛАВIКА                                                                              Випуск 8 (10)

31

покоління з творчістю поета та архітектурними памятками, які бачив 

Т. Г. Шевченко, акцентувати увагу на творах, написаних Кобзарем на 

Переяславщині. Захід пройшов 11 травня 2014 року, на який було запрошено 

представників обласної, міської та районної адміністрації, земляцтво 

затоплених водами Дніпра сіл, переможців конкурсу читців «Шевченкове 

слово», бандуристів, учнів шкіл та студентів ДПУ ім. Г. Сковороди, жителів 

міста та всіх небайдужих відвідувачів. 

 Дійство розпочалося з молебеню в церкві Св. Георгія. Храм був 

збудований 1768 році в селі Андруші Переяславського повіту Полтавської 

губернії, що також потрапило в зону затоплення Канівського водосховища. 

Поряд з церквою встановлена меморіальна дошка, що є підтвердженням факту 

паводку  1845 року та відбудови села. 

Невелике старовинне село Андруші було розташоване за сім верст від 

Переяслава – поблизу Дніпра, при впаданні в нього річки Трубіж, у Чернечому 

гаю з віковими дубами й липами, у фруктовому саду на березі озера. У 1854 

році, з Новопетровського укріплення Т. Г. Шевченко писав у своєму листі до  

А. О. Козачковського: «Мені тепер здається, що й раю кращого на тім світі не 

буде, як ті Андруші…» [6, VI, с. 56-116].  

Перебуваючи в м. Переяславі, він декілька разів їздив до Дніпра. Про цю 

подорож він згадував у листі з заслання: «Помните ли нашу с вами прогулку в 

Андруши, и за Днепр в Монастырище на гору, вспомните тот чудный вечер, ту 

широкую панораму, и посередине ее длинную, широкую, фиолетовую ленту, а 

за лентой фиолетовой блестит как из золота кованный Переяславский собор…» 

[6, VI, с. 76-77]. 

 На заході «Шевченко-фест» у церкві звучали не тільки молитви, а й 

спогади жителів села Андруші про малу Батьківщину, про те, що саме цей храм 

Св. Георгія був відображений на «рисунках» художника. Потім дійство 

перемістилося  від церкви з села Андруші до дворів  безземельника, олійника, 

чинбаря, ткача, бондаря, вдови, які були перевезені з села В’юнище.  

Навіки увійшов в поетове серце образ української хати: «Переді мною 
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наша бідна, стара біла хата, з потемнілою солом’яною стріхою та чорним 

димарем, а коло хати на причілку – яблуня з червонобокими яблуками, а 

навколо яблуні квітник, улюбленець моєї незабутньої сестри, моєї терплячої, 

моєї ніжної няньки. А коло воріт стоїть стара, розлога верба з засохлим верхом, 

а за вербою клуня, а за клунею, схилом, іде вже садок, а за садом – левада, а за 

левадою – долина, а в долині – тихий струмочок, що ледве жебонить, 

облямований вербами й калиною, огорнутий широколистими, темно-зеленими 

лопухами» [6, ІІI, с. 152]. Об’єкти в музеї просто неба дуже схожі з описаними в 

його творах хатами, клунями, садками.  

 У дворах чинбаря, бондаря, вдови, середняка учні Шкіра Наталія,  Мікула 

Марина, Яковенко Оксана, Гриценко Ірина, Кожевнікова Вікторія, Кас’ян 

Валентина, Жирчинська Катерина, Одинець Настя, Бабак Аня, Тишкова 

Вікторія, Мірошниченко Анастасія декламували вірші поета. Всі присутні мали 

змогу почути твори: «Єретик», «І мертвим, і живим…», «Холодний Яр», 

«Давидові псалми», «Маленькій Мар’яні», «Минають дні…», «Три літа», 

«Заповіт». 

 Також невід’ємною частиною традиційного сільського громадського 

побуту ХІХ – початку ХХ століття було музичне мистецтво, особливо 

кобзарство і лірництво. Співали кобзарі та лірники думи, псалми, народні 

історичні, родинно-побутові, весільні, ліричні, пісні-балади, а також сатиричні 

та гумористичні пісні. Будучи носіями творів релігійного змісту, вони 

виступали охоронцями традиційної моралі і давніх звичаїв в українському селі 

[4]. На заході прозвучали твори у виконанні кобзаря С. О. Захарця.  

 Відвідувачам була проведена тематична екскурсія по українському селу, 

в якій акцентувалася увага на житті та творчості Т. Шевченка на 

Переяславщині. 

 Завершилося свято на базарній площі вікториною. Переможці вікторини 

отримали сувеніри в етнографічному стилі. Також працівниками музею були 

запропоновані храмові страви.  

Українська система виховання на сучасному етапі базується на 
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досягненнях свого народу, на його культурно-історичних традиціях, тому 

започаткування вивчення творчості Т. Г. Шевченка під час відвідування музею 

є вагомим вкладом у виховання молодого покоління. Такий захід, як 

«Шевченко-фест» сприяє усвідомленню моральних цінностей, навчає 

національній свідомісті, патріотизму. У процесі тематичних екскурсій, фестів, 

лекцій розкриваються основні компоненти духовного світу особистості, 

свідомість, народна мораль, що дає приклад бути патріотом своєї країни. 
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Рис. 1. Молебень у церкві Св. Георгія, травень 2014 року. 

 

 

 
Рис. 2. Кобзар Захарець С.О. 
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Рис. 3. Декламація творів Т. Шевченка. Двір чинбаря,  

с. В’юнище, травень 2014 року. 
 

 

 
Рис. 4. Фото с. Андруші, 1960 рік. 
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УДК 629. Шевченко « 388 » (477. 41 )                  Станіслав Дембіцький  

(Переяслав-Хмельницький) 

 

ВІДЗНАЧЕННЯ 150-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ  

Т. Г. ШЕВЧЕНКА НА ПЕРЕЯСЛАВЩИНІ 

 
У статті розглядається відзначення  150-річчя з дня народження Т. Г. Шевченка на 

Переяславщині. 

Ключові слова: Великий Кобзар, ювілей, Т. Г. Шевченко, Переяславщина, 150-річчя з 

дня народження, поет, твори, відзначення. 

У цьому році широко відзначається 200-річчя з дня народження Українця 

з великої літери, геніального українського народного поета, художника, 

мислителя,нашого національного пророка Т. Г. Шевченка. 

У радянські часи Великого Кобзаря вшановували як есересерівського 

предтечу, борця з експлуататорами та співця непорушної дружби народів 

СРСР. 

У 1964 році виповнилось 150 років з дня народження Кобзаря. Про 

відзначення цього ювілею в місті Переяславі-Хмельницькому вже писалось        

[3]. Появилась необхідність висвітлити його проведення в одноіменному 

районі. 

1963 рік. Наближається ювілейна дата: 150-річчя з дня народження 

Т. Г. Шевченка. Вся Україна готується відзначити  ювілей, зокрема, Канів, 

Моринці, Керелівка, Київ. Не останню роль у святкуванні відігравав і 

Переяслав та наш край взагалі. На Переяславщині Тарас Григорович Шевченко 

в грудні 1845 написав ряд своїх провідних поезій, які світять яскравою зорею в 

сузір’ї його творів. Серед них виділяється патріотично-філософський вірш «І 

мертвим, і живим...», написаний 14 грудня 1845 року в приміському 

мальовничому селі В’юнище, яке розкинулось на березі Дніпра (затоплене, на 

жаль, водами Канівського моря). Окрім того, у В’юнищах поет написав ще такі 

свої неперевершені вірші: 17 жовтня – «Холодний Яр», 19 жовтня – «Давидові 

псалми», 20 грудня  – «Маленькій Мар’яні», «22 грудня – «Минають дні...», 
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23 грудня – «Три літа». 

У 1845–1847 роках Т. Г. Шевченко працював художником у Київській 

археографічній комісії, для якої він зробив сотні замальовок архітектурних 

пам’яток з усієї України. З цією метою поет прибув на початку серпня 1845 

року в Переяслав.  

У нашому місті ним змальовано церковні споруди. Робив він це і по селах 

Переяслав-Хмельницького району. Так у приміському селі Андруші ним 

зроблені акварельні роботи: «Андруші», «Верби в Андрушах». Тарас 

Григорович Шевченко кілька разів їздив сюди з Андрієм Козачковським. Село 

знаходилося за 7 верст від Переяслава і перебувало тоді у володінні монастиря. 

Пізніше поет напише А. О. Козачковському: «Мені здається, що й раю кращого 

на тім світі не буде, як ті Андруші» [11]. Побував Кобзар і в придніпровському 

селі В’юнище, де змалював церкву.  

Окрім того, Тарас Григорович зробив описи археологічних об’єктів на 

Переяславщині. Це, зокрема, Трьохбратня могила за 8 км від міста по київській 

трасі, Богданова могила на південній стороні міста, Вибла могила за 16 км від 

Переяслава, пише він і про Змієві вали та кургани в нашому краї. 

Згідно рішення Всесвітньої Ради Миру ювілейну дату: 150-річчя з дня 

народження Т. Г. Шевченка почали відзначати ще в 1963 році. 4 вересня 1963 

року на засіданні виконкому Переяслав-Хмельницької районної Ради депутатів 

трудящих приймається рішення: «Про проведення в 1963–1964 рр. районного 

огляду-конкурсу художньої самодіяльності, присвяченого 150- річчю з дня 

народження великого українського поета, революціонера-демократа Т. Г. 

Шевченка...», де, між іншим, говориться: «...1. Зобов’язати районний відділ 

культури (зав. відділом тов. П. Г. Свитко), райкоми профспілок, партійні 

організації колгоспів та радгоспів, виконкоми сільських Рад депутатів 

трудящих провести протягом вересня-грудня 1963 року сільські огляди-

конкурси художньої самодіяльності. 

Районний огляд-конкурс провести в грудні місяці 1963 року. 

2. Затвердити організаційний комітет по підготовці і проведенню 
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районного огляду-конкурсу (додаток № 1) та жюрі (додаток № 2). 

Доручити оргкомітету встановити нагороди для переможців районного 

огляду-конкурсу сільської художньої самодіяльності: кубки-вимпели, дипломи 

та почесні грамоти. 

3. Зобов’язати партійні організації колгоспів та радгоспів, виконкоми 

сільських Рад депутатів трудящих створити комісії по проведенню оглядів-

конкурсів сільської художньої самодіяльності на місцях та забезпечити приїзд 

кращих колективів художньої самодіяльності і окремих виконавців для участі у 

районному та обласному оглядах-конкурсах. 

4. Районному ЛСКМУ (тов. Шелест Л. І.) та районному відділу народної 

освіти (тов. Заїка С. Ф.) забезпечити активну участь вчителів та комсомольців в 

підготовці і проведенні оглядів-конкурсів сільської художньої самодіяльності, 

залучити широкі кола молоді, комсомольців, вчителів в гуртки художньої 

самодіяльності клубів, Будинків культури. 

5. Районному відділу культури (тов. Свитко П. Г.) та районному 

фінансовому відділу (тов. Стеценко П. М.) передбачити по бюджету на 1964 рік 

відповідні асигнування на проведення огляду-конкурсу сільської художньої 

самодіяльності, виділивши необхідні кошти для переможців. 

6. Зобов’язати редакцію  газети «Комуністична праця» (тов. Литовка) та 

редакцію місцевого радіомовлення широко висвітлювати хід і проведення 

оглядів-конкурсів сільської художньої самодіяльності, розкривати кращий 

досвід роботи партійних, профспілкових, комсомольських організацій 

радклубів і Будинків культури, активістів культосвітнього руху в розвитку 

художньої самодіяльності» [1].   

До відзначення цієї дати поруч з митцями-професіоналами долучилася 

солідна армія самодіяльних поетів, художників, композиторів. «Готуючись до 

ювілею Кобзаря, художник І. Хрумало зайнявся шевченківською тематикою. В 

його помешканні з’явився новий експонат. Це погруддя Тараса  Григоровича 

Шевченка, виліплене з пластиліну, висотою 33 см. На обличчі поета 

проглядається зажура, глибокі думки, ніби він розмірковує над долею рідного 



 

 

ПЕРЕЯСЛАВIКА                                                                              Випуск 8 (10)

39

народу. На постаменті, обрамленому лавровим вінком, напис: “Т. Г. Шевченко. 

1814–1864”.  

За мотивами творів Т. Г. Шевчена та народних переказів художник 

вирішив намалювати нову картину, яка зветься “Ішов кобзар до Києва”. Зараз 

художнє полотно завершене. 

Зміст твору такий. Десь на околиці села на пагорбку, що біля шляху, поет 

у брилі, простому одязі розповідає щось кріпакам, які зійшлися біля нього 

півколом. У надвечір’ї  біліють хати з солом’яними стріхами. В цей час 

дорогою з хлопчиком-поводирем іде сліпий Кобзар. Він підходить, 

вслухаючись у розмову, до гурту. 

Так самодіяльному художнику вдалося змалювати у картині зустріч двох 

кобзарів, підкреслиаши цим їх близкість до пригнобленого народу і спільність 

мети в боротьбі проти царського самодержавства» [10]. 

У 1963–1964 роках селище Березань, нинішній Баришівський район 

Київської області,  входили до Переяслав-Хмельницького району. Як відомо, 

Т. Г. Шевченко побував у Березані 9-13 жовтня 1843 року. Гостював поет 

кілька днів у березанського поміщика Платона Лукашевича, який вважався 

лібералом. Він збирав український фольклор... Але взимку 1843 року 

П. Лукашевич змусив свого кріпака пішки відправитись в Яготин, де тоді 

гостював у князя Репніна поет. Той, доставивши запрошення Тарасу 

Григоровичу, мав того ж дня повернутись назад. Обурений таким нелюдським 

ставленням поміщика до останнього, Т. Г. Шевченко пише гнівного листа до 

поміщика і пориває з ним [8]. У с. Березані Кобзар пише відомий вірш – 

«Розрита могила». 

Про підготовку до відзначення ювілею Кобзаря в селищі пише в 

«Комуністичній праці» від 31 жовтня 1963 року старший викладач Київського 

ордена Леніна Державного університету ім. Т. Г. Шевченка В. Неділько: «В 

центрі Березані височить пам’ятник  Кобзареві. Випускник Березанської с/ш № 

1 вчений-шевченкознавець Георгій Неділько написав про Великого Кобзаря 

дисертацію та надрукував кілька книг про нього. У селищі зараз створено 
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комісію по підготовці та проведенню шевченківського року, яка вже 

приступила до роботи. 

Члени багатьох лекторських груп Товариства «Знання» виступають перед 

трудящими Березані з лекціями та доповідями. У школах створено або 

готуються шевченківські куточки. Громадськість селища порушує питання про 

встановлення меморіальної дошки, яка б завжди нагадувала про перебування в 

Березані великого поета, а також про присвоєння середній школі № 1 імені 

Тараса Григоровича Шевченка» [8]. 

У перші місяці нового 1964 року пожвавилась робота по відзначенню 

ювілею Кобзаря. В культосвітніх закладах району в цьому плані проводилась 

ціла низка заходів. Про життя і творчість великого співця українського народу  

велась мова в Будинках культури і бібліотеках мовою книжкових виставок і 

плакатів. Читаються також лекції, проводяться бесіди та літературні вечори. 

Конкретні приклади відзначення ювілею наводяться в статті інспектора 

районного відділу культури Г. Литовченка, надрукованій у «Комуністичній 

праці» від 25 лютого 1964 року: «... Полого-Вергунівська бібліотека влаштувала 

літературний вечір на тему «Вічний, як народ». У Хоцьках і Пристромах 

відбулись вечори на тему: «Шевченко – великий український поет-

революціонер». В с. Шевченкове, В’юнище, Дернівка, Єрківці проведено 

літературно-мистецькі вечори. Стовпязький сільський клуб готує п’єсу «Мені 

тринадцятий минало». 

У кожній сільській бібліотеці створені книжкові виставки на теми: 

«Шляхами великої долі», «Вінок Кобзареві», «Т. Г. Шевченко на 

Переяславщині». Крім того, в бібліотеках району проведені бібліографічні 

огляди. Завідуюча Хоцьківською бібліотекою Г. А. Маркович виступила по  

місцевому радіо з оглядом на тему: «Доля жінки-кріпачки в творах Шевченка». 

Завідуюча читальним залом районної бібліотеки С. Б. Шнайдер регулярно 

виступає з оглядом книг про Шевченка в установах і закладах міста. 

Велика розмова про нашого земляка Тараса Григоровича Шевченка 

відбудеться в педагогічному училищі. Учасники конференції, яка готується тут 
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з участю працівників районної бібліотеки, обговорюватимуть книгу «Поетова 

молодість». На конференцію запрошується автор твору Л. Смілянський. 

Зараз районна бібліотека з нагоди 150-річчя з дня народження Шевченка 

виготовляє два альбоми: «Шевченко наш, Шевченко з нами»  і «Шевченко – 

художник». 

Цікавим і досить корисним явищем у культурному житті району є те, що 

у нас проводиться естафета «Подивись, Кобзарю, на свою оновлену землю». 

Мета естафети – глибоке вивчення історії розвитку культури на Переяславщині. 

Передаючи альбом-естафету з села в село, вчителі, старики, комсомольці і 

активісти записують туди про те, як жили односельчани у дореволюційні часи, 

про розвиток культури у радянський час. Про людей, які своєю творчістю 

впливали на розвиток культури, про сільських умільців, самодіяльних і 

професійниї композиторів, поетів, художників тощо. В альбом записуються 

перекази і легенди про перебування Шевченка на Київщині 

На цей час естафета побувала уже в селах Стовпяги, Андруші, 

М. Каратуль, Корніївка, Паришків, Дівички, Ковалин, Студеники. Завершиться 

естафета десь у квітні районним зльотом кращих краєзнавців з подальшими 

відвідинами кобзаревої могили в Каневі. 

Переможці першого туру обласного огляду-конкурсу, присвяченого 150-

річчю Кобзаря, готуються зараз до виступів на другому турі в столиці нашої 

республіки м. Києві 1 березня. В огляді візьмуть участь в’юнищанський 

сільський хор, баришівський танцювальний колектив, вокальний ансамбль 

Переяслав-Хмельницького районного Будинку культури, солісти-вокалісти Іван 

Щербак, Андрій Іщенко, сестри Галя і Марія Козій. Виступлять також 

декламатор Тамара Головко, баяністи Зіновій Мина, Володимир Проказов, 

Віктор Пономарьов. 

З 26 лютого в нашому місті починається фестиваль художньої 

самодіяльності, присвячений Великому Кобзарю» [7].  

Ми маємо свідчення про відзначення ювілею в окремих населених 

пунктах району. До наших послуг замітка ковалинського сількора А. Шульги 
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«Шевченківські вечори» в міськрайонній газеті «Комуністична праця» від 25 

лютого 1964 року: «В переповненому клубі тиша – люди уважно слухають 

розповідь завуча школи П. І. Олексенка про життя і творчість великого 

українського поета Т. Г. Шевченка. Лектора змінює шкільний хор. Задушевно 

ллються мелодії пісень на Кобзареві слова «Реве та стогне Дніпр широкий», 

«Думи мої, думи» та інші. 

Учениці 6 класу Ганна Роман, Марія Дузь читають твори поета періоду 

«Трьох літ» – «Сон», «Сова», «Кавказ». На закінчення вечора учні 7 класу 

поставили виставу В. Суходольського «Малярський учень». 

Цей шевченківський вечір, що відбувся 9 лютого в Ковалинському клубі, 

не перший, та й не останній. Ще в грудні минулого року педколектив нашої 

школи вирішив якомога повніше ознайомити жителів села з життям і творчістю 

геніального поета-революціонера. Згідно затвердженого плану тепер щоденно 

після уроків не затихають дитячі голоси: в одному класі хор розучує пісні, в 

іншому – літературний гурток проводить репетицію чергової вистави про 

Шевченка, а там піонерський загін готується до урочистого збору в день 150-

річчя  Шевченка. 

П. І. Олексенко поставив перед собою мету – прочитати цикл лекцій і тим 

самим повністю ознайомити односельчан з літературною і революційною 

діяльністю поета. Дві лекції він уже прочитав. Проста, дохідлива мова, 

здобрена уривками з Шевченкових творів, усна розповідь тексту – безперечний 

доказ успіху лектора. Після лекцій слухачі дивилися концерти учнівської 

самодіяльності. 

Наступну лекцію прочитає Олексенко напередодні свята. Крім того, до 

Міжнародного жіночого дня учителька української мови і літератури 

Г. П. Білокінь готує лекцію на тему: «Доля жінки-кріпачки в творчості 

Шевченка». До цих днів педколектив готує п’єсу Великого Кобзаря «Назар 

Стодоля» [13]. 

Належним чином вшанували пам’ять безсмертного Кобзаря і жителі 

трьох козацьких сіл, розташованих на північ від районного центру: Дем’янець, 
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Харківець, Мазінок, про що ми дізнаємось із замітки В. Кириченка, 

опублікованій у «Комуністичній праці» від 7 березня 1964 року: «Хлібороби 

сільгоспартілі ім. Ілліча глибоко шанують пам’ять про великого Кобзаря – 

Тараса Григоровича Шевченка. Виявляючи незміримо палку любов до 

народного поета, представники сільської інтелігенції організували в школах та 

клубах сіл Дем’янці, Харківці і Мазінки ювілейні вечори. Тут читаються твори 

Шевченка, вчителі розповідають колгоспникам про перебування його на 

Переяславщині. Присутні на вечорах мають можливість ознайомитись з 

виставками і стендами, що розповідають про життя Тараса у важкі часи 

царського самодержавства. 

У бібліотеках в ці дні провадяться літературні вечори, присвячені 150-

річчю з дня народження Т. Г. Шевченка» [6]. 

У цьому ж номері вищезгаданої газети читаємо замітку директора 

Хоцьківської середньої школи В. Погасія «Виставка самодіяльного митця» про 

роботи вже згадуваного нами Івана Петровича Хрумала: «Напередодні 

шевченківського ювілею в клубі села Хоцьки відкрита виставка творів 

місцевого самодіяльного скульптора-художника, бухгалтера на пенсії Івана 

Петровича Хрумала. 

Тут експонуються два скульптурні погруддя поета, виготовлені з 

фарфору і пластиліну, картина «Ішов Кобзар до Києва»  (розміром 1 метр на 75 

сантиметрів) та три портрети Т. Г. Шевченка» [9]. 

Маніпулювання іменем Великого Українця добре ілюструє стаття 

завідуючого в’юнищанським відділком артілі ім. Шевченка С. Шпиталя – 

«Його іменем»: «Колгосп імені Шевченка – так назвали свою артіль трудівники 

сіл В’юнище і Циблі. Це свідчення великої любові наших односельчан до 

Кобзаря. Тарас Григорович, будучи у В’юнищах, написав тут багато своїх 

віршів, зробив малюнок села. 

З покоління в покоління переходять народні перекази і легенди про 

Шевченка, про його перебування в нашому селі. В нас немає такої сім’ї, де б не 

читали безсмертних творів поета, «Кобзар» став настільною книгою 
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колгоспників. 

Великим пропагандистом творів Шевченка можна назвати 

в’юнищанський сільський хор, яким ось уже 30 років керує 59-річний 

колгоспник  Федір Федорович Михайленко. В його складі – 50 літніх і молодих 

трудівників. «Заповіт», «Реве та стогне Дніпр широкий», «Тополя» – любимі 

пісні хору на слова Т. Г. Шевченка. 

Під час перебування у В’юнищах Тарас Григорович написав свій відомий 

твір «І мертвим. І живим, і ненародженим землякам своїм...». Розповідаючи про 

тяжке життя селян, він писав: 

                                    – Людей запрягають 

                                    В тяжкі ярма. Орють лихо, 

                                    Лихом засівають. 

Як зрадів би Шевченко, коли б він міг побачити наше сучасне життя, 

розквіт наших сіл на оновленій колгоспній землі. Де люди працюють не на 

пана, а на себе, на свій народ, якою багатою технікою оснастила держава 

сільське господарство.  

Назавжди канули у вічність темрява і злидні. Скоро тут, на місці В’юнищ, 

буде Канівське море, ще одна ГЕС на Дніпрі дасть живильну енергію країні» 

[12].  

Хотілося б тільки запитати автора статті, а чи схвалив би поет 

насильницькі методи створення тих самих колгоспів, які супроводжувались 

геноцидом не тільки українського селянства, а й усього нашого народу? 

До того ж, фраза у статті про майбутнє Канівське море на місці В’юнищ, 

досить добре показує справжнє, а не показущне ставлення радянської влади до 

постаті Кобзаря. 

Є в Переяслав-Хмельницькому районі село Шевченкове, назване так на 

честь українського генія. Рік народження цього населеного пункту – 1928-й. До 

ювілею Кобзаря в «Комуністичній праці» появилась стаття завідуючого 

шевченківським відділком артілі «Дружба» Г. Зуба «В селі Шевченкове», в якій 

наголошується на розвитку економіки, стані соціальної сфери, досягнень на 
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поприщі освіти і культури. І як висновок до всього вищесказаного, освячується 

тоталітарна комуністична ситема словами одного з поетових віршів: 

                                     – Роботящим умам, 

                                    Роботящим рукам 

                                    Перелоги орать, 

                                    Думать. Сіять, не ждать 

                                    І посіяне жать 

                                    Роботящим рукам  

Закінчується ця стандартна стаття-агітка необхідними в такому випадку 

висновками: «Збулися мрії поета. Дружною колгоспною сім’єю живуть тепер 

хлібороби. Тракторами орють і сіють. Комбайнами жнуть. З технікою і наукою 

міцно подружилися» [5]. 

І тут хочеться запитати в автора статті, а де ж хоч слово про Кобзаря як 

будителя свого народу за національне звільнення, як національного пророка? 

Постать Тараса Шевченка настільки масштабна, вплив його Слова на 

українську спільноту такий очевидний, що будь-яка влада, яка хоче 

ствердитись на українських теренах, мусить брати Кобзаря собі в союзники. 

Тим більше, що наш народ завжди звіряв дії влади за «Кобзарем»                 

Т. Г. Шевченка. 

Відзначення ювілею Кобзаря на Переяславщині відзначалось 

оригінальністю, своєрідним свідченням чого є рішення виконкому Переяслав-

Хмельницької районної Ради депутатів трудящих від 21 лютого 1964 року: 

«Слухали. Рішення № 67 (9). Про створення районного лісопарку в честь 150-

річчя з дня народження Т. Г. Шевченка. (Доповідає зав. райвідділом культури 

тов. Свитко П. Г.).  

На відзначення ювілею 150-річчя з дня народження Т. Г. Шевченка 

виконком районної Ради депутатів трудящих ухвалює: 

1. На території Татарської гори на площі 5 га створити районний лісопарк 

і присвоїти йому ім’я Т. Г. Шевченка. 

2. Підготовчі роботи по створенню лісопарку (планування, складання 



 

 

ПЕРЕЯСЛАВIКА                                                                              Випуск 8 (10)

46

схематичного плану, копання ямок під дерева і посадка дерев) провести силами 

громадськості.  

3. Загальне керівництво по створенню районного лісопарку на 

відзначення 150-річчя з дня народження Т. Г. Шевченка покласти на районний 

відділ культури та історичний музей» [2]. 

9 березня 1964 року вечори і урочисті збори, присвячені 150-роковинам з 

дня народження поета, пройшли в селищах Баришівка, Березань, у всіх селах 

Переяслав-Хмельницького району [3]. 
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The celebration of the 150th anniversary of the birthday T. G. Shevchenko the in 
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T. G. Syevchenko in the Ptreyaslav region. 
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УДК 394.46 Шевченко (477.41)                          Олена Жам, Наталія Ткаченко 

(Переяслав-Хмельницький) 

 

СТВОРЕННЯ ЕТНОГРАФІЧНОГО ПАРКУ НА ЧЕСТЬ 150-РІЧЧЯ З ДНЯ 

НАРОДЖЕННЯ Т. Г. ШЕВЧЕНКА В ПЕРЕЯСЛАВІ-ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ 

 
У статті розглядається історія закладення парку до 150-річчя з дня народження 

Т. Г. Шевченка в м. Переяславі-Хмельницькому. 

Ключові слова: Т. Г. Шевченко, ювілей, святкування, заходи, етнографічний парк. 

Створенню Музею народної архітектури та побуту Середньої 

Наддніпрянщини в Переяславі-Хмельницькому на Київщині передувала 

закладка восени 1963 р. лісопарку та етнографічного музею під відкритим 

небом на честь 150-річчя з дня народження Т. Г. Шевченка.  

У зв’язку із відзначення 200-річчя з дня народження Т. Г. Шевченка 

історія створення етнографічного парку на честь Кобзаря в Переяславі-

Хмельницькому потребує більш детального вивчення із залученням поважної 

джерельної бази, з використанням як минулих, так і сучасних наукових 

досліджень [31; 32]. 

Ювілейну дату в 1964 році в Україні  готувалися відзначати на 

державному рівні. Не могла залишатися осторонь і громадськість 

Переяславщини. Адже видатний український письменник, поет, художник мав 

безпосереднє відношення до історії цієї землі. 

М. І. Сікорський, директор Переяслав-Хмельницького Державного 

історичного музею і завідувач міським відділом культури на громадських 

засадах, зі своїми колегами до відзначення ювілею почав готуватися 

заздалегідь. Були підготовлені пропозиції що до святкування дати, які пізніше 

увійшли в план заходів по підготовці і проведенню 150-річчя з дня народження 

Т. Г. Шевченка. Він був погоджений рішенням № 24 Переяслав-Хмельницького 

виконкому депутатів трудящих 28 січня 1964 року [6]. 
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Заходи  

по підготовці і проведенню 150-річчя з дня народження Т. Г. Шевченка  

(додаток до рішення виконкому від 28/І-64 р. №24) 

№ 

п/п 

Назва міроприємства Термін 

виконання 

Хто проводить  

1. Протягом 1964 року на підприємствах, 

установах, навчальних закладах 

організувати проведення лекцій, бесід і 

доповідей, присвячених життю і 

творчості Т. Г. Шевченка. 

Грудень 

1963 р. – 

травень 

1964 р. 

Секретарі 

парторганізацій, 

голови 

лекторських н. 

2. В міській бібліотеці організувати 

книжкову виставку та виготовити 

бібліотечний плакат на тему 

«Перебування Т. Г. Шевченка на 

Переяславщині». 

Січень–

березень 

1964 р. 

Зав. Міської 

бібліотеки. 

3. Провести міську літературну 

конференцію по творах Т. Г. Шевченка, 

написаних ним на Переяславщині. 

Лютий 

1964 р. 

Зав. Міським 

відділом культури 

тов. Сікорський  

4. Провести міську олімпіаду художньої 

самодіяльності та огляд дитячої 

творчості, присвячені Т. Г. Шевченку. 

Лютий 

1964 р. 

Директори шкіл, 

зав. Дитячої 

бібліотеки 

Єрмольєва, зав. 

Будинком піонерів 

тов. Бондарець. 

5. Провести виставку образотворчого 

мистецтва та народної творчості, 

присвяченої 150-річчю з дня 

народження Т. Г. Шевченка. 

Організувати пересувні виставки про 

життя і діяльність Т. Г. Шевченка в 

Січень–

березень 

1964 р. 

Дирекція музею, 

секретарі п/о, н. 

натур шкіл.  
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будинку культури і в клубах ім. 

Чапаєва, ім. Комсомолу, в школах, в 

педучилищі. 

6. Видати плакат Т. Г. Шевченка. До 

березня 

1964 р. 

Працівники 

музею. 

7. Провести міський фестиваль художніх і 

науково-популярних фільмів, 

присвячених життю і діяльності 

великого Кобзаря. 

Січень–

березень 

1964 р. 

Директор 

кінотеатру тов. 

Даріомедов. 

8. Закласти на п’яти гектарах 

етнографічний парк, присвячений 150-

річчю з дня народження Т. Г. 

Шевченка. 

Квітень–

травень 

1964 р. 

Працівники 

музею, 

громадськість 

міста. 

9. Організувати виставку-продаж творів 

Т. Г. Шевченка та книг про життя і 

діяльність великого Кобзаря. Широко 

організувати продаж портретів і 

плакатів Т. Г. Шевченка. 

Лютий–

березень 

1964 р. 

Міське споживче 

товариство, 

директор 

райунівермагу тов. 

Зубер. 

10. Силами громадськості міста 

упорядкувати вулицю Т. Г. Шевченка і 

по всій її довжині висадити пам’ятні 

дуби. 

Квітень–

травень 

1964 р. 

Міська Рада 

депутатів 

трудящих. 

11. Провести урочистий вечір, 

присвячений 150-річчю з дня 

народження Т. Г. Шевченка 

9 березня 

1964 р. 

Ідеологічний 

відділ парткому 

КП України, 

міський відділ 

культури, т. 

Сікорський. 
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Пункт № 8 наведеного вище плану заходів передбачав закладення у 

квітні–травні 1964 року силами Переяслав-Хмельницького Державного 

історичного музею і громадськістю міста, на п’яти гектарах етнографічного 

парку, присвяченого 150-річчю з дня народження Т. Г. Шевченка. Місцева 

преса з цього приводу писала: «… на Переяславщині вирішили закласти 

лісопарк, який носитиме Тарасове ім’я. Тут буде посаджено близько тисячі 

дерев, чагарників, розбито алеї, клумби, споруджено бюст Великому Кобзарю» 

[27, с. 4]. 

До цього омріяного кроку М. І. Сікорський і його однодумці йшли два 

роки. Починалося все так… 

27 червня 1962 року директор Переяслав-Хмельницького Державного 

історичного музею М. І. Сікорський звернувся з клопотанням до Виконавчого 

комітету Переяслав-Хмельницької міської ради депутатів трудящих: «В зв’язку 

з тим, що наближається славна ювілейна дата 150-річчя з дня народження         

Т. Г. Шевченка, і вшановуючи пам’ять про його перебування і творчу 

діяльність в Переяславі в 1845 і 1859 р. р., а також враховуючи перспективи 

розвитку міста, дирекція Переяслав-Хмельницького Історичного музею просить 

виконком міської ради депутатів трудящих підняти клопотання перед обласним 

виконавчим комітетом депутатів трудящих про виділення в районі Татарської 

гори земельного масиву в розмірі 25 (двадцять п’ять) га, де буде посаджено 

лісопарк, композиційно пов’язаний з творчістю Т. Г. Шевченка, і відтворено 

стародавнє українське село, яке стане чудовою ілюстрацією побуту 

українського народу ХVІІІ–ХІХ століть і розкриє зміст невмирущих 

шевченківських творів. Всі роботи по створенню лісопарку і українського села 

ХVІІІ–ХІХ століть буде проведено силами громадськості району» [3]. 

26 березня 1963 р. виконком Переяслав-Хмельницької міської ради 

депутатів трудящих прийняв рішення за № 60 «Про створення лісопарку та 

першого на Україні етнографічного музею під відкритим небом в межах міста 

Переяслав-Хмельницького на честь 150-річчя з дня народження                

Т. Г. Шевченка»: «В зв’язку з тим, що наближається ювілейна дата 150-річчя з 
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дня народження Тараса Григоровича Шевченка і вшановуючи пам’ять про його 

перебування та творчу діяльність на Переяславщині в 1845 і 1869 роках, а 

також враховуючи майбутні перспективи розвитку міста Переяслав-

Хмельницького виконком міської Ради депутатів трудящих Ухвалює: 1. На 

увіковічування ювілейної дати 150-річчя з дня народження Т. Г. Шевченка та 

враховуючи майбутні перспективи розвитку міста бажано на околиці міста (на 

Татарській горі) створити лісопарк ім. Т. Г. Шевченка та перший на Україні 

етнографічний музей під відкритим небом. 2. Зобов’язати директора 

державного Історичного музею тов. Сікорського розробити відповідні 

розрахунки і плани посадки лісопарку. 3. Просити виконком Київської 

Обласної (промислової) Ради депутатів трудящих порушити клопотання перед 

Київською обласною (сільською) Радою депутатів трудящих про виділення із 

земель радгоспу «Переяслав» площу під лісопарк та етнографічний музей в 

кількості 5 гектарів на Татарській горі, яка малопридатна для використовування 

(яри, косогори)» [5]. 

У відповідь на звернення виконкому Переяслав-Хмельницької міської 

ради депутатів трудящих  Виконавчий комітет Київської обласної (сільської) 

ради депутатів трудящих виніс рішення за № 567 від 21 вересня 1963 року  

«Про відвод земельної ділянки Переяслав-Хмельницькому державному 

Історичному музею під створення лісопарку в м. Переяслав-Хмельницький». 

Ось його текст: «Виконком обласної Ради депутатів трудящих Ухвалює: 1. 

Затвердити обласним управлінням виробництва і заготівель 

сільськогосподарських продуктів проект виділення земельної ділянки 

Переяслав-Хмельницькому державному історичному музею під створення 

лісопарку-етнографічного музею площею 5,0 га за рахунок землекористування 

радгоспу «Переяславський», в тому числі орної 4,0 га, непридатних – 1,0 га. 2. 

Відвод провести в постійне користування без земельної компенсації. 3. 

Зобов’язати Переяслав-Хмельницьке виробниче управління проект відводу 

здійснити в натурі та внести зміни в земельні документи» [29]. 

1-го жовтня 1963 року земельна ділянка, виділена Переяслав-
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Хмельницькому державному історичному музею для створення парку ім. Т. Г. 

Шевченка, була  відведена в натурі і музей зміг приступити до практичного 

користування нею. Про це свідчить акт, укладений старшим 

землерозпорядником виробничого колгоспно-радгоспного управління Київської 

області Г. Ф. Невечерею від 1 жовтня 1963 р.: «Мною, старшим 

землеустроителем Переяслав-Хмельницкого производственного колхозно-

совхозного управления Киевской области Невечерей Анной Федоровной, в 

присутствии представителя совхоза «Переяславский» села Переяслав-

Хмельницкий тов. Стрихи Григория Яковича и представителя государственного 

исторического музея тов. Палагуты Николая Петровича на основании 

распоряжения Совета Министров Союза ССР и решения облисполкома от 21 

сентября 1963 г. № 567 перенесен в натуру проект отвода земельного участка 

государственному историческому музею площадью 5,0 га, из них: пашни 4,0 га, 

сенокоса – 1 га. Границы участка закреплены межевыми столбами 

установленного образца в количестве 4 шт. и заинтересованным сторонам 

указаны. К использованию отведенным участком государственный 

исторический музей приступает с 1 октября 1963 г.» [2]. 

Відразу після того як земельна ділянка н. відведена в натурі, працівники 

Переяслав-Хмельницького державного історичного музею і громадськість міста 

не гаючи часу приступили до закладки  парку. М. І. Сікорський у своєму 

виступі після «Звіту про роботу виконкому Переяслав-Хмельницької міської 

Ради за 1963 рік» голови виконкому М. Н. Єрмольєва на третій сесії Переяслав-

Хмельницької міської Ради депутатів трудящих 9-го скликання від 27 

листопада 1963 року зазначив: «Силами громадськості міста ми почали 

будувати парк ім. Т. Г. Шевченка. Земельна ділянка площею 5 га виділена. 

Добре працюють учні міських шкіл, студенти педучилища, робітники фабрики 

художніх виробів. Я прошу сесію, щоб на будівництво парку виділили кошти» 

[10]. 

За кілька днів до цього, 21.11.1963 року, науковий співробітник 

Переяслав-Хмельницького історичного музею В. А. Юзвіков опублікував у 
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місцевій газеті «Комуністична праця» замітку «Закладка парку розпочата», в 

якій повідомив:  «На честь ювілейної дати – 150-річчя з дня народження 

великого Кобзаря комсомольці, молодь та школярі міста на Татарській горі 

розпочали закладку нового парку. У вільний час сюди приходять учні 

педучилища, середніх шкіл, робітники швейної фабрики. Вони розбивають і 

вирівнюють площу, викопали півтори тисячі ямок, в які буде посаджено берези, 

тополі, дуби, клени, липи та інші дерева. За останній період молодь висадить 

тут всього три тисячі декоративних дерев. Шевченківський парк закладається з 

ініціативи працівників Історичного музею» [33, с. 4]. Дружина В. А. Юзвікова, 

науковий співробітник Історичного музею О. І. Юзвікова, пригадувала: «В 

1963–1964 рр. Почали висаджувати дерева на Татарській горі. Тут був 

встановлений вагончик, в якому збиралися працівники музею: Черевач Шура 

Кирилівна, Соболь Зоя Петрівна, Юзвікова Олена Іванівна, Іщенко Єфрем 

Федотович та інші. Є. Ф. Іщенко був землеміром, він виготовив великий 

циркуль, при допомозі якого робилася розмітка для ямок для висадки дерев. 

Працівники музею вручну виривали всі великі бур’яни з коренем, щоб 

підготувати площу для посадки дерев, потім Є. Ф. Іщенко циркулем 

окреслював круги, визначав місце для ямок, копалися ямки, висаджували 

дерева і кущі»  [28]. 

Офіційне закладення парку було призначене на  квітень–травень 1964 

року. Цей захід був прописаний у двох документах: Рішенні Переяслав-

Хмельницької міської ради депутатів трудящих за № 24 від 28.01.1964 р. «Про 

затвердження заходів по підготовці і проведенню 150-річчя з дня народження 

Т. Г. Шевченка» (пункт № 8: «Закласти на п’яти гектарах етнографічний парк, 

присвячений 150-річчю з дня народження Т. Г. Шевченка») та «Плану заходів 

Переяслав-Хмельницької міської ради по виконанню рішень червневого 

Пленуму ЦК КПРС і липневого Пленуму ЦК КПУ з питань ідеологічної роботи 

та вказівок тов. М. С. Хрущова, викладених у виступі на червневому Пленумі 

ЦК КПРС»  (пункт № 6: «Створити на громадських засадах етнографічний 

парк, присвячений 150-річчю з дня народження Т.Г. Шевченка» [6; 7]. 
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Як це й було передбачено рішеннями Переяслав-Хмельницької міської 

ради навесні 1964 року було проведено закладку парку  на території Татарської 

гори, на площі 5 га. 

У процесі  проведення робіт по закладенню парку надходили пропозиції 

щодо його вдосконалення. Так, наприклад, міська рада пропонувала  

«…створити куточки для посадки дерев молодожонам та в знак народження 

дітей» [6]. М. І. Сікорський 19.10.1965 р. На ІV-й сесії Переяслав-Хмельницької 

міської ради вніс пропозицію «посадити дерева в честь героїв Вітчизняної 

війни» [12]. Пізніше виникла ідея «…з’єднати парк з містом алеєю і обсадити 

деревами підходи до парку по берегу р. Трубіж»  [11]. 

4-го червня 1963 року було прийняте ще одне рішення, цього разу третьої 

сесії Переяслав-Хмельницької міської ради депутатів трудящих 9-го скликання, 

яке також стосувалася відзначення 150-річчя з дня народження Т. Г. Шевченка. 

За ініціативою М. І. Сікорського було створено міське екскурсійне бюро для 

організації масових екскурсій трудящих міста по Шевченківських місцях міста 

та району. Виконання цього рішення було покладене на міський відділ 

культури і автопарк: «Зобов’язати директора автопарку тов. Євсєєва Б. С. 

Забезпечити екскурсійне бюро транспортом в міру потреби та виділяти  кожну 

неділю автобус для маршруту Переяслав-Хмельницький–Канів» [4]. 

У ході проведення робіт по озелененню виділеної під парк території 

активну участь взяли учні Переяслав-Хмельницького  педучилища, СПТУ-22, 

старших класів міських шкіл. Заслужений працівник культури України, ветеран 

музею Л. О. Годліна пригадувала: «Коли я навчалася у школі № 1, десь у 

старших класах, нас привели до музею під відкритим небом садити парк, то я 

пам’ятаю, що М. І. Сікорський показував нам як і де садити дерева. Ми садили 

гай, що між садибою середняка і церковно-парафіяльною школою та алею біля 

Андрушівської церкви. М. І. Сікорський підходив до кожної групки (нас 

розділили на маленькі колективи по декілька учнів), розповідав нам як треба 

робити, щоб і ямка була  глибока, щоб і води було вдосталь, щоб деревце 

прижилося. Слідкував, щоб не халтурили. Просив садити густо одне біля 
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одного, у разі якщо якесь деревце не приживеться, то щоб не було пустого 

місця» [16, с. 352]. Ветеран музею В. Ф. Воловик пригадував, як, навчаючись у 

середніх та старших класах середньої школи № 2 м. Переяслав-Хмельницький, 

учні кілька разів організовано працювали на горі, як шефи: садили дерева, 

прибирали територію, тощо [15, с. 322]. 

До закладки парку з нагоди 150-річчя Т. Г. Шевченка залучалися школярі, 

комсомольці установ і організацій міста. Інструктор Переяслав-Хмельницького 

райкому комсомолу  Г. Г. Домніч пригадував: «З директором історичного 

музею Сікорським М. І.  Я  познайомився в 1964 р, коли був інструктором 

Переяслав-Хмельницького райкому комсомолу. В 60-х рр. Комуністична  

Партія Радянського Союзу  поставила  завдання перед комсомолом  – взяти 

участь у соцзмаганні «Хто більше посадить дерев і кущів». Комсомольці 

Переяславщини активно відгукнулися на заклик партії.  Молодь прийняла  

активну участь у насадженні парків і скверів»  [19, с. 372]. Згадувала про це 

також ветеран музею Г. І. Козій на шпальтах газети «Вісник Переяславщини»: 

«…райком комсомолу мобілізував молодь міста на озеленення території 

майбутнього музею. Старшокласники міських шкіл, учні СПТУ-31 та 

педагогічного училища, комсомольці швейної фабрики, автопідприємства, 

побуткомбінату та інших підприємств, організацій та установ міста висадили за 

осінь 1963 та весну 1964 років близько 10 тисяч дерев та кущів. За активну 

участь у створенні етнопарку на честь 150-річчя від дня народження Т. Г. 

Шевченка Переяслав-Хмельницький райком комсомолу був нагороджений 

мотоциклом» [24, с. 6]. Долучилися до висадки дерев у парку, навіть, 

екскурсанти з Київського заводу «Арсенал». Вони посадили по 15 дерев кожен 

[9]. 

Восени 1964 р. і впродовж наступних років роботи з благоустрою парку 

продовжувалися. М. І. Жам писав: «На честь ювілейної дати – 150-річчя з дня 

народження великого Кобзаря комсомольці, молодь та школярі міста на 

Татарській горі розпочали закладку нового парку. На території музею лише 

протягом квітня цього року [авт.: 1967 р.]  висаджено близько 8 тисяч беріз, 
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дубів, ясенів, ялинок, вишень, яблунь, груш, горіхів та понад 5 тисяч кущів 

айви японської, шипшини, калини тощо. Найбільше потрудились над 

озелененням молодь, особливо слухачі педучилища, робітники швейної 

фабрики, учні шкіл та профтехучилища. Квіткове оформлення садиб зробили 

пенсіонери. Тут висаджені – ласкавці, чорнобривці, мальва, любисток, 

барвінок, рута-м’ята, нагідки» [22, с. 4]. Багато зусиль доводилось прикладати 

для поливання саджанців. О. І. Юзвікова пригадувала:  «Приходили учні 

школи-інтернату, старших класів міських шкіл, професійно-технічного 

училища, педагогічного училища, солдати з військової частини. Поливали 

спочатку водою із річки, природного нижнього озера відрами, потім з’явилася 

діжка («віз-однокінка»), машини з цистернами, на початку 70-х років збудували 

музейну водонапірну башту і водогін» [28]. 

Саджанці (дерева та кущі) для парку Т. Г. Шевченка закуплялися, 

передавалися  розсадників Студениківського, Дівичанського лісництв, м. Києва, 

та, навіть, викопувалися працівниками музею в лісовій місцевості. Це були: 

берези, верби, тополі, липи, ялини, кущі калини та горобини [20, с. 5]. У квітні 

1964 р. (наказ № 13 від 13.04.1964 р.),  М. І. Сікорський спеціально відряджає за 

посадковим матеріалом у Київ (район Святошино) наукового співробітника 

музею М. П. Палагуту [26].  

Серед загального ентузіазму творців майбутнього музею, пригадував       

М. І. Жам, «на жаль, були і скептики, хоми невіруючі, нитики, які вважали, що 

то дурниці, що на пагорбі тільки дикуни можуть закладати парк, що дерева 

загинуть. Бажання творити було сильнішим. Воду носили відрами, підвозили 

діжками на підводі з р. Попівки та озер, розташованих у підніжжя Татарської 

гори. Суттєву допомогу надали пожежні машини. Дощова весна та літо сприяло 

тому, що майже всі саджанці прижилися» [20, с. 7]. 

У звітній доповіді Переяслав-Хмельницької міської ради депутатів 

трудящих на одинадцятій черговій сесії 9-го скликання 26 січня 1965 року «Про 

роботу за 1964 рік» голова Переяслав-Хмельницької міської Ради                

М. Н. Єрмольєв прозвітував: «За отчетный период силами организаций, 
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общественности и жителей города, а также за счет бюджетных средств, 

проведена значительная работа по благоустройству города. Полностью были 

израсходованы ассигнования в суме 60000 руб. и дополнительно выделялись 

исполкомом горсовета 12300 руб. за счет перевыполнения местного бюджета на 

нужды благоустройства… Был заложен парк имени 150-летия со дня рождения 

Т. Г. Шевченко на пяти гектарах. В парке посадили силами общественности и 

школ 600 декоративных деревьев, 2200 кустарников, выполнены земляные 

работы по устройству озера. Мы думаем, что в парке им. Т. Г. Шевченко нужно 

продолжить работы и соединить аллеей  город с парком, обсадить деревьями 

подходы к парку по берегу р. Трубеж. Каждый житель должен посадить здесь 

одно-два дерева, чтобы это место стало современным любимым уголком для 

отдыха трудящих города. Дважды  исполком городского Совета объявлял 

проведение месячников по благоустройству города, разрабатывались 

мероприятия для каждой организации. К выполнению их по деловому, хорошо 

отнеслись  коллективы сырзавода, педагогического училища, телефонно-

телеграфной станции, школы ФЗО, фабрики художественных изделий, 

племстанции, воинской части» [11].  

Після звіту про роботу виконкому за 1964 рік виступив М. І. Сікорський: 

«В нашому місті добре працюють бібліотеки, але потреба в культурних 

міроприємствах велика і бібліотеки не в спромозі задовольнити вимог 

населення. Виконком міської Ради в минулому році винайшов кошти і 

побудував в парку качелі і каруселі, монумент Сковороди, літній кінотеатр. У 

1964 році розпочаті роботи по створенню парку ім. 150-річчя з дня народження 

Т. Г. Шевченка. На площі 5 га закладено парк, в ньому буде згодом 

організовано і музей на відкритому повітрі. В закладці парку добре працювала 

громадськість міста, але роботи тільки розпочаті, потребується ще багато 

роботи всіх організацій міста. Якщо ми говоримо про культурний відпочинок, 

то давайте працювати разом. Виконком міської Ради в 1964 році декілька раз 

організовував місячники і недільники по благоустрою міста і насадженню 

парку, але деякі організації і учбові заклади відмовлялись брати в них участь 
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(педучилище, школи). Наше місто повинно бути красивим, але це залежить від 

усіх жителів міста, треба щоб кожний житель вніс долю своєї праці в 

благоустрій [12]. 

Основна частина  насаджень у Музеї народної архітектури та побуту 

Середньої Наддніпрянщини була  проведена  у 1964–1970 рр.  Переважна 

більшість робіт проводилася силами музейних працівників. Але і  

громадськість міста не залишалась осторонь. Так, Виконком Переяслав-

Хмельницької міської ради від 5.10.1965 р. За клопотанням М. І. Сікорського 

прийняв рішення: 

  «Про встановлення шефської допомоги по благоустрою  

парка ім. 150-річчя з дня народження Т.Г. Шевченка» 

 «Для надання шефської допомоги в питаннях благоустрою парка ім. 150-

річчя з дня народження Т. Г. Шевченка виконком міської Ради депутатів 

трудящих ухвалює: 

І. Закріпити, як шефів, за парком слідуючі організації: 

1. Лукомеліоративну станцію (Грінець І. І.). 

2. Профтехучилище механізації сільського господарства № 31 (тов. 

Саустенко). 

3. Лісгоспзаг (тов. Макарова С. Р.). 

4. Середню школу № 2 (тов. Рубана Н. В.). 

ІІ. Просити вище згаданих керівників разом з начальником комбінату 

комунальних підприємств тов. Барським І. В. Та директором музею тов. 

Сікорським М. І. До 15 жовтня 1965 року визначити характер і обсяг по 

благоустрою парку. Накреслені міроприємства подати виконкому міськради 

на затвердження. 

ІІІ. Зобов’язати начальника комбінату комунальних підприємств тов. 

Барського І. В. Передбачити виділення для музею планового посадочного 

матеріалу (дерева, квіти, трава і т. Д.). 

ІУ. Контроль та надання організаційної допомоги музею покласти на члена 

виконкому міської Ради тов. Петренка І. О.» [8]. 
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За кілька днів, 19 жовтня 1965 року депутат міської ради                

М. І. Сікорський, виступаючи  на ІV-й сесії Переяслав-Хмельницької міської 

ради 10-го скликання у дебатах по доповіді голови міськвиконкому тов. 

Єрмольєва М. Н. на тему «Про  міроприємства по підготовці до проведення 50-

річчя Радянської влади» закликав: «Місто Переяслав-Хмельницький – одне з 

найважливіших пам’ятних міст країни. Треба створити всі умови для охорони 

історичних пам’ятників, це прикрасить наше місто. Я особисто працюю над 

створенням парка під відкритим небом. Нам дали 5 га землі, де вже посаджені 

дерева. Ми повинні зробити 60 споруд в парку, цей парк буде гордістю 

українського народу. Але ми самі всього не зробимо, треба щоб нам допомогла 

громадськість. Приїжджали з Києва, із заводу Арсенал екскурсанти, які 

посадили в парку по 15 дерев кожен, це хороша ініціатива. Треба посадити 

дерева в честь героїв Вітчизняної війни, на кожному дереві буде прикріплена 

етикетка. Треба благоустроїти дороги до пам’ятних місць» [9]. 

Матеріали з особистого архіву М. І. Жама дають підстави стверджувати, 

що у М. І. Сікорського план заходів по впорядкуванню музейної території, що 

називалася в той час парком ім. Т. Г. Шевченка, був підготовлений заздалегідь. 

Про це свідчить документ під назвою «Міроприємства по благоустрою міського 

парку ім. Т. Г. Шевченка на 1964–1966 роки». Згідно цього плану заходів на  

1964 р. Заплановано: закласти 550 метрів погонних алей (оранка, засипка 

піском, ущільнення); підготовка колектора  та  зрошувальних каналів  (оранка, 

ущільнення землі зрошувального каналу); посадка дерев у кількості 500 шт.; 

встановлення водяного млина. На 1965 р. Передбачено: посадка дерев у 

кількості 1000 шт. і кущів – 5000 шт.; огородження парку земляним ровом; 

устаткування водопадів; встановлення дворища (хати, повітки, клуні, сажка, 

колодязя) і огородження дворища лозовим тином. У 1966 р. планувалося: 

посадка дерев у кількості 1000 шт. і кущів – 3000 шт.; встановлення 15 лавочок; 

встановлення 15 стовпів з проводкою для електроосвітлення; благоустрій 

під’їзних шляхів до парку; встановлення артезіанського колодязя; будівництво 

естрадної площадки; встановлення громадських споруд кінця ХІХ ст. (шинку, 
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церковно-приходської школи); встановлення кузні, вітряка [21]. З позицій 

сьогодення видно, що більшість запланованого М. І. Сікорським та його 

колегами вдалося реалізувати, причому у зазначені терміни. Проте, кілька 

пунктів плану лишилися не виконаними – будівництво естрадної площадки і 

водоспадів. Навіть на краще, адже важко уявити яким би чином вони вписалися 

б в експозицію давнього українського села, не створюючи дисонансу з 

пам’ятками народної архітектури ХІХ ст.  

Ще на ранньому етапі закладки парку до 150-річчя від дня народження 

Т. Г. Шевченка, М. І. Сікорський запланував засадити Татарську гору 

рослинами, які оспівав у своїх творах Тарас Шевченко, адже парк, який тут 

насадили в 1964 р., носив ім’я  Кобзаря. Підтвердження цьому знаходимо у 

листі Н. Смілько до М. І. Сікорського: «Шановний Михайле Івановичу! На 

ваше прохання я передивилась «Кобзар» і ті назви квіток, які там зустріла, 

пишу Вам зараз: барвінок, рожа (мальва), мак, любисток, рута, васильки. Крім 

того, у нас є червоні зірки, квітки суто місцеві, які розводять по селах 

Полтавщини й Київщини. Крім того є чорнобривці, але декоративні, не високі. 

Ними дуже добре обсаджувати доріжки. Є й насіння васильок, але небагато. Є 

можливість дістати шовкової трави…» [20, с. 13]. 

Також зберігся проект звернення М. І. Сікорського до заступника голови 

Ради Міністрів Української Радянської Соціалістичної Республіки тов.              

П. Т. Тронька. Лист не датований, але за даними, наведеними в тексті, його з 

великою ймовірністю можна віднести до середини 1962 року. У зверненні       

М. І. Сікорський згадав, що колектив працівників Переяслав-Хмельницького 

державного  історичного музею разом із громадськістю міста та вченими 

інститутів Академії архітектури УРСР і Інституту мистецтвознавства, 

фольклору та етнографії АН УРСР розробили конкретний план посадки 

лісопарку за мотивами творів Т. Г. Шевченка, який буде живим пам’ятником 

великому Кобзарю. В парку буде збудована експозиція українського села часів 

Т. Г. Шевченка, яка буде чудовою ілюстрацією і розкриє зміст невмирущих 

шевченківських творів. З цією метою Переяслав-Хмельницький державний 
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історичний музей уже виявив та придбав ряд громадських, житлових та 

господарських споруд: вітряк, комору, гамазей, кузню, гончарну майстерню та 

інше. Ряд споруд виявлено в районі будівництва Канівської ГЕС [23].                

П. Т. Тронько, згадував М. І. Сікорський, був одним з перших, хто сприйняв 

будівництво музею, і зробив, мабуть, найголовніше: допоміг у питанні 

виділення земельної ділянки. М. І. Сікорський писав: «У 1963 році ми 

звернулись до Петра Тимофійовича, щоб допоміг у виділенні 30 гектарів землі 

для створення першого в історії України музею під відкритим небом. Він 

особисто приїхав, щоб вивчити цю проблему, і ми разом з ним і першим 

секретарем Переяславського райкому партії Кебкалом поїхали знайомитись з 

пустельною на той час територією Татарської гори. Ідея йому сподобалась… 

Забудову музею під відкритим небом розпочали в 1964–1965 рр. Першими були 

перевезені вітряки з батьківщини П. Т. Тронька (Богодухівський р-н, 

Харківська обл.), а потім було висаджено 30 тис. Дерев і кущів. Найбільше 

мене вразило те, що Петро Тимофійович як заправський садівник зробив 

екскурс в правила побудови парку, показав студентам, як правильно обрізати 

коріння при пересадці саджанців. Потім взяв 10 саджанців липи і особисто 

започаткував алею від Андрушівської церкви до верхнього озера. У 1999 році 

Петро Тимофійович знову побував у своєму дітищі на горі, під шатами 

великого лісу, започаткованого ним. У цьому дендропарку липи вже мають 

висоту до 20 м, а в діаметрі – 30 см, і пахощі з цього лісу в період цвітіння 

розносяться далеко за межі Татарської гори» [30, с. 110]. Доглядач Музею 

народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини Г. С. Васько 

згадувала, що під час приїзду П. Т. Тронька до Переяслава її та ще кількох 

працівниць музею попросили заспівати гостям  українських народних пісень, 

які ті дуже любили. Зустріли гостей біля двору гончара, співали їм, зокрема, 

улюблену пісню М. І. Сікорського «Ой наступила та й  чорна хмара». Співав з 

нами і Петро Тимофійович [14, с. 319].  

М. І.  Сікорський особисто приймав участь у закладці дендропарку, а 

пізніше – доглядав за посадками, які дуже любив.  Працівниця музею                
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Г. М. Красовська згадувала: «Влітку, коли було дуже жарко, Михайло Іванович, 

приходячи на гору, любив сам поливати дерева, квіти, кущі. Мене це дуже 

вражало. Я старалася на давати йому це робити, але він казав: «Я сам хочу 

полити» [25, с. 402]. Інша працівниця, Г. М. Гасик, пригадувала: «Михайлом 

Івановичем у музеї під відкритим небом висаджено багато дерев, кущів, квітів. 

Він любив, щоб у кожному дворі було насаджено багато квітів, таких, які 

висівали в давньому українському селі: мальви, чорнобривці, матіоли, 

гвоздики. Зокрема, він дуже любив калину. «Калиною обсадив би всю Україну» 

– говорив директор, висаджуючи її. Я особисто неодноразово була  свідком, як 

Михайло Іванович, зайшовши до двору і побачивши, що доглядачка сіє квіти, 

виявляв бажання допомогти їй в цій роботі» [17, с. 348]. Про відношення                

М. І. Сікорського до калини пригадувала й О. П. Гудим: «Це його була  ідея 

зробити біля хати гребінника калиновий двір. Його так і зараз екскурсоводи 

називають» [18, с. 361]. 

Особливе ставлення у М. І. Сікорського було до квітів. В. Ф. Воловик 

пригадував: «На початку 70-х років на Горі висівалося і саджалося море квітів. 

Часто нас, молодих, посилав під «відкрите небо» поливати в спеку розкішні 

квітучі клумби. В 1967-му році восени ми висадили чималий яблуневий сад між 

будинком комунарів та хатою Котовського, поливали привозною з міста 

водою» [15, с. 334]. Про це ж пише у своїх спогадах Г. М. Бузян: «Любив 

природу, про що свідчить хоча б його відношення до озеленення гори. Скільки 

дерев було посаджено! У 1970-х роках одним з найбільших господарських 

відділів музею просто неба була так звана огородня бригада, яку очолював Яків 

Гордійович Безнос. Згодом за ініціативи М. І. Сікорського споруджена 

оранжерея по вирощуванню розсади квітів. Коли з часом виникла потреба у 

розчищенні рослинності, найчастіше не дозволяв вирубувати, ставився 

трепетно до кожного деревця, його приходилося вмовляти на вирубку» [13,      

с. 313]. Працівниця «огородньої бригади» Л. М. Аврамич пригадувала: «всі 

дерева, сади ми обкопували, поливали, тоді рихлили. Михайло Іванович теж 

приїжджав, сам поливав посаджені дерева. Ой, колись було… Отам, за хатою 
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гончара – березова алея. І він прибіг і поливав її, скинув одежу. А тут йдуть 

журналісти, його шукають, сказали їм, що він тут, на Горі. І якраз тудою йшли 

вони і на нього й натрапили. А в вічі його не знали, який він з лиця, і 

запитують: «Ви не знаєте де знаходиться Михайло Іванович Сікорський?», а він 

і каже: «Не знаю». Вони ж і пішли, а Михайло Іванович тоді одягнувся і бігом-

бігом з іншого боку, і навпроти них. Зразу, поки строївся музей, Михайло 

Іванович частенько приїжджав. А пізніше в основному по середах став 

приїжджати, як вихідні ми, як не було нікого на музеї [1, с. 297-298]. Інша 

працівниця О. П. Гудим згадувала: «Було колись – зайшла за хату, виходжу, а  

М. І. Сікорський  із шлангом  клумби поливає  у дворі. Він робив, то й ми за 

ним тяглися, щоб не відставати» [18, с. 360]. 

Таким чином, серед низки заходів, які були заплановані для відзначення 

150-річчя з дня народження Т. Г. Шевченка у м. Переяславі-Хмельницькому, 

найпомітнішим і найвизначнішим стало закладення етнографічного парку, 

присвяченого видатному поету і художнику. В подальшому цей парк став 

основою для створення першого в Україні скансену – Музею народної 

архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини. Зелені насадження, 

закладені десятки років тому за мотивами творів Т. Г. Шевченка, й нині 

милують око відвідувачів наддніпрянського села ХІХ століття. 
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Tkachenko Nataliia, Zham Olena 

Creation of ethnographic park in honor of the 150th anniversary of the birth of T. H. 

Shevchenko in Pereiaslav-Khmelnytskyi 

The article observes the history of construction of the park of the 150th anniversary of Taras 

Shevchenko in Pereiaslav-Khmelnytskyi. 

Keywords: Shevchenko, anniversary, celebration, events, ethnographic park. 

 

 

 
Рис. 1. Звернення директора Переяслав-Хмельницького Державного історичного 

музею М. І. Сікорського до Виконавчого комітету Переяслав-Хмельницької міської 
ради депутатів трудящих від 27.06.1962 р. (вихідний номер 33) про виділення землі 

для створення лісопарку до 150-річчя Т. Г. Шевченка. 
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Рис. 2. Рішення № 60 виконкому Переяслав-Хмельницької міської Ради депутатів трудящих 

прийняв «Про створення лісопарку та першого на Україні етнографічного музею під 
відкритим небом в межах міста Переяслав-Хмельницького на честь 150-річчя з дня 

народження Т. Г. Шевченка». 
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Рис. 3. «Викопіровка із схиматичного плану території потрібної для організації музею під 
відкритим небом біля міста Переяслава-Хмельницького Київської області». Автор 

Є. Ф. Іщенко, 1962 р. 

 

 
Рис. 4. 1. 
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Рис. 4. 2. 

 
Рис. 4 (1-3). «Викопіровка з плану землекористування р-пу «Переяславський» з 

територією запроектованою для відводу Переяслав-Хм. Історичному музею». 1962 р. 
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Рис. 5. Музейні доглядачі Омельяненко Євдокія Гнатівна, Кійко Євдокія Григорівна на 

території майбутнього парку. Сер. 60-х років ХХ ст. Фото Н. С. Омельяненко. 
 
 
 
 

 
Рис. 6. М. І. Сікорський та Є. Ф. Іщенко (другий та третій зліва) оглядають земельну ділянку 
для посадки лісопарку на честь 150-річчя з дня народження Т. Г. Шевченка і відтворення 

українського села ХVІІІ–ХІХ 73н.. Автор невідомий. 1963 р. 
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УДК 741.9(092)+94(477.41)                                                      Анастасія Козулько 

(Київ) 

 

ПЕРЕЯСЛАВ У МАЛЮНКАХ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

 
У статті розглядаються малюнки Т. Шевченка створені в Переяславі. Дається 

мистецька характеристика, а також описи зображених пам’яток, складені Т. Шевченком. 

Ключеві слова: пейзаж, церква, пам’ятка архітектури, акварель, історія. 

Переяслав залишив світлі спогади в пам’яті Тараса Шевченка. Для нього 

місто належало до грона знакових історичних місць, де відбулися доленосні для 

України події. Перебуваючи тут, митець змалював історичні пам’ятки часів 

козаччини, написав поеми «Наймичка» (13.11.1845 р.), «Кавказ» (18.11.1845 р.), 

посвяту Шафарикові до поеми «Єретик» (22.11.1845 р.), «Заповіт» 

(25.12.1845 р.). Друг поета лікар А. Козачковський, мешканець Переяслава, 

познайомившись з митцем у Петербурзі, у 1841 році, згодом запрошував його 

до себе гості, але приїзд Т. Шевченка до міста був пов’язаний із завданням 

Тимчасової комісії для розгляду давніх актів (скорочено — Київська 

археографічна комісія). Вона була створена, у Києві, у 1843 р. при канцелярії 

київського, подільського й волинського генерал-губернатора Д. Бібікова з 

метою збирання і вивчення документальних матеріалів, народних переказів, а 

згодом і археологічних пам’яток. Вже влітку 1845 року Шевченко виконував 

завдання комісії, хоч юридично дійсним членом її став лише 10 грудня 1845 

року.  Працюючи, митець не обмежувався виконанням доручень, а вивчав усе, 

що стосувалося історії і культури народу, його життя і побуту. Робота надавала 

йому можливість займатися улюбленою справою. Цікаво, що завдання, 

поставлені Археографічною комісією, перегукувались з програмою альбому 

«Живописної України»2: показати «виды, по историческим воспоминаниям 

примечательные: храмы, укрепления, курганы и все, что время пощадило». 

                                                 
2 В 1844 році Шевченко видав перший випуск «Живописної України» і збирався працювати 
над другим, плануючи створити періодичне видання. 
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Можливо згодом, види Переяслава могли увійти до одного з випусків альбому. 

Велика любов до історичних пам’яток, до історії взагалі, посприяла тому, що 

Т. Шевченко з запалом віддався роботі в комісії. 

Влітку 1845року, під час подорожі  Київщиною та Полтавщиною Тарас 

Шевченко заносив олівцем і аквареллю види місцевостей в альбом, що в 

шевченкознавстві отримав назву «Альбому 1845 року» (зберігається у Відділі 

рукопису Інституту літератури у Києві). Він є одним з п’яти відомих на 

сьогодні альбомів Шевченка. Фабричний, з білого ватманського паперу, 

оправлений коричневим картоном, містить не тільки пейзажі, але й ескізи, 

начерки, етюди селянських подвір’їв, записи народних пісень (пісні «Чи я тобі 

не казала», «Шапувалко – чорна галко»). Саме в ньому були виконані чотири 

малюнки Переяслава. Всі вони створені протягом 10–20 серпня 1845 року. На 

сьогодні твори  мають не лише мистецьке значення, але і незрівнянну 

історично-археологічну цінність.  Розглянемо твори в такій послідовності, як 

вони ідуть в альбомі. 

«Камяний хрест Святого Бориса». На малюнку зображений кам’яний 

хрест, що стоїть у церкві, спорудженої на околиці Переяслова, на місці 

вбивства 1015 р. Князя Бориса за велінням його старшого брата Святопока. 

Борис та Гліб – є першими християнськими святими Київської Русі. В повісті 

«Близнецы» знаходимо такий опис: «На левом берегу Альты выглядывает из-за 

зеленых верб небольшая беленькая церковь, воздвигнутая иждивением 

христолюбивых граждан г. Переяслава над тем самым каменным столбом, 

который знаменовал место убиения невинного Глеба» [3, с. 17] (автор 

помилково назвав вбитого князя Бориса Глібом). В «Археологічних нотатках» 

читаємо вже критичне сприйняття згаданої церкви: «На месте, где по преданию 

убит князь Борис, построена недавно церковь (отсутствие всякого понятия о 

изящном, и снаружи, и внутри)…» [4, с. 216]. Таке враження від 

Борисоглібської церкви змусило Шевченка не малювати культову споруду, а 

зобразити лише кам’яний хрест, причому детально не вимальовуючи інтер’єр 

церкви, іконостас, біля якого він стоїть (мабуть вони також не складали 
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історичної цінності). На хресті він ретельно виписує висічений текст: «Сей 

крестъ здѣ на мѣстѣ семъ убіенно святаго страстотерпца Христова Бориса 

великого князя російськаго, водрузи Григорій Бутовичъ протопопъ 

переяславскій споспѣшествовалъ во ономъ Селивана Кириловича Билого, 

головы стрѣлецкого, лѣта отъ сотворенія міра 7171 отъ Р. Х. 1661 маія 2 дня»  

(в автографі Т. Шевченка дати написані старослав’янськими літерами). На 

аркуші праворуч митець записав чорнилом текст, що викарбуваний на звороті 

хреста: «а дѣлалъ кре [стъ] сей / Харько безпа [льчій] / мельникъ с [ъ т]ова / 

рищемъ сво[имъ] / Мар[ты]омъ» (у дужках – літери, що не прочитуються)».  

Для малюнку характерні риси, притаманні більшості робіт Альбому 1845 року: 

певна «незакінченість» твору, його описовість, використання лише двох фарб – 

блакитної і сепії. Тарас Шевченко фіксує усе те, що побачив у натурі. Точно 

відтворивши хрест, художник створив документально правдиве зображення 

історичної пам’ятки, що зберігає пам’ять про жорстоку минувшину – тут 

відбулися братовбивчі події часів Київської Русі. Це один з трьох відомих 

малюнків Т. Шевченка, що зображують інтер’єр (інші твори – «Внутрішній 

вигляд Софіївського собору», 1846 р., «Собор Почаївської лаври. Внутрішній 

вигляд», 1847 р.). Аркуш був вирізаний з альбому (можливо самим Шевченком) 

і лише 1989 року встановлена належність до нього. Авторська позначка 

аквареллю «4» у лівому нижньому куті аркуша дає підстави припускати, що 

малюнок був вилучений автором із наміром приєднати його до інших 

полтавських краєвидів, також позначених подібними номерами. Разом із ними 

малюнок був серед багатьох інших, що знаходилися у майстерні Шевченка в 

Академії мистецтв. Після смерті митця акварель «Камяний хрест Святого 

Бориса» була передана на збереження А. Козачковському, а зараз зберігається в 

Національному музеї Тараса Шевченка в Києві. 

«Михайлівська церква в Переяславі». В ХІ ст. на цій території стояв 

Михайлівський собор (зруйнований під час навали хана Батия 1239 року), у 

1646–1666 роках тут збудовано Михайлівську церкву, пошкоджену пожежею 
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1734 року, і згодом відновлену. Дзвіницю, келії і трапезну об’єднано 1745 року 

в одну споруду [7, с. 229]. В «Археологічних нотатках» поет записав: 

«…церковь С. Михаила, по преданию бывший монастырь, построенный каким-

то князем черниговским Михаилом. Ни снаружи, ни внутри не осталось 

никаких признаков ее древности, окроме колокольни и при ней трапезы, где 

теперь помещается уездное казначейство» [4, с. 214].  На першому плані митець 

зобразив  більш цікаву, на його погляд, трапезну церкву, об’єднану з келіями і 

дзвіницею. Ліворуч від неї високий пагорб – це частина оборонного валу, 

насипаного 1709 року. На дальньому плані видно гранчасту апсиду 

Михайлівської церкви. Первісну кам’яну баню цієї церкви 1823 року замінено 

на дерев’яну, яку досить точно намалював Шевченко. Зображуючи трапезну, 

художник зразу без всяких роздумів і шукань, знайшов потрібну точку огляду і 

так само зразу закомпонував її на аркуші. Хоча пам’ятка і займає майже всю 

площу, але ми можемо скласти уявлення про навколишній простір: за церквою 

на значну відстань розтилається рівнина, лише вдалині видніються хати, а за 

ними вже ліс. Малюнок просякнутий спокоєм, тишею, спостереженням. Це 

виражено в домінуванні прямих ліній, великих площин одного тону. В 

композиції привалює вільний, нічим не заповнений простір – такий, який був в 

натурі. Немає домальованих дерев для створення «картинності» – повноцінного 

складного пейзажу. Легкість рисунка, прозорість акварелі, швидкість 

виконання – все це зберігає враження безпосередності сприйняття. Виконуючи 

акварель на відкритому повітрі, на пленері, Т. Шевченко пориває з умовним 

академічним стилем і стає на шлях реалізму.  

  «Вознесенський собор у Переяславі». На аркуші ліворуч внизу чорнилом 

напис рукою Шевченка: «Вознесенский собор в Переяславе (построенный 

Гетьманом Мазепою. 17 в.)». Ансамбль Вознесенського монастиря 

сформувався протягом  ХVII–XVIII ст. Окрім собору, збудованого коштом 

гетьмана Івана Мазепи в 1695–1700 у стилі українського бароко, він включав 

приміщення колегії та бурси, дзвіницю, будинок архієрея і торгові ряди. 

Митець змалював внутрішній двір монастиря, в центрі якого – Вознесенський 
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собор, що виступає домінантою у композиції малюнка. Ліворуч від собору, на 

першому плані, – капличка з підземним ходом, за нею вдалині – в’їздна брама. 

Праворуч за деревами видно верхній ярус дзвіниці, збудованої 1770–1776 роках 

[6, с. 698]. У центрі композиції – собор, що зображений з кращого ракурсу, з 

усією виразністю складних архітектурних форм, з бароковими фронтонами і 

ліпленням навколо вікон. Виразність твору будується на поєднання теплого і 

холодного тонів, використанні заливки. Сепією і синім кольором художник 

ділить композицію на перший і другий плани. Обрана точка огляду дала змогу 

художнику показати не лише церкву, але і частину ансамблю монастиря, 

розташування будівель на території.  

Вознесенський собор згадується в поезії «Сон» («Гори мої високії» 

1847р.): «Собор Мазепин сяє, біліє», а в листі до А. Козачковського Тарас 

Шевченко описує переяславську панораму, де «за лентой фиолетовой блестит, 

как из золота кованный Переяславский собор. Какая-то чудная, торжественная 

тишина» [5, с. 61-62]. В «Археологічних нотатках» митець так характеризує 

споруду: «Бывший монастырь, ныне Соборная церковь во имя Вознесения 

Господня, построенная 1701 года гетманом Мазепою, великолепная снаружи и 

до невозможности искажена внутри возобновлениями. В ризнице хранится 

удивительное по работе Евангелие, приношение гетмана Мазепы» [4, с. 214]. 

На засланні Т. Шевченко згадував собор (у повісті «Близнецы») як щось 

незвичайне, споруду оригінальної і складної архітектури, в якій поєдналося 

багато стилей:  «…над городом из тумана выходила белая осьмиугольная 

башня, увенчанная готическим зеленым куполом с золотою главою. Это 

соборный храм прекрасной, грациозной, полурококо, полувизантийской 

архитектуры, воздвигнутый знаменитым анафемой Иваном Мазепою в 1690 

году» [3, с. 17]. Вознесенський собор у поезії і повісті згадується як домінанта 

міста, що височіє над простором і завжди сяє золотою банею. Збудований 

І. Мазепою, він наче уособлює надію на українську державність, є її символом, 

мрією. Храм відтворений у малярстві, поезії, прозі, наукових нотатках і 

листуванні – згадується найчастіше з усіх інших.  
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«В Переяславі. Церква Покрови». На аркуші ліворуч напис Шевченка: «В 

Переяславе / церков Покрова построєна 1709 / полковником Мировичем». 

Покровську церкву, споруджену коштом переяславського полковника Івана 

Мировича в 1704–1709 роках, Тарас Шевченко змалював з перебудованими 

після пожежі банями та добудованою 1837 році до західного притвору 

дерев’яною дзвіницею. В повісті «Близнецы» він дав власну оцінку пам’ятці: 

«Церковь во имя Покрова, неуклюжей и бесхарактерной архитектуры, 

воздвигнутая в знамение взятия Азова П[етром] П[ервым] полковником т. 

рессомум Мировичем, другом и соучастником проклинаемого Ивана Мазепы» 

[3, с. 27]. 

На малюнку зображена Старокиївська вулиця з хатами і перехожими. 

Головний об’єкт – Покровський храм – видніється вдалині,  але завдяки 

витягнутим формам і вдало обраної точки зору увага зосереджується саме на 

ньому. Т. Шевченко спробував візуально збільшити центральну баню храму, 

домалювавши олівцем баню грушевидної, «української» форми. «Компактна» 

архітектура церкви з приділами з кожного боку, бароковими фронтонами є 

прикладом наслідування козацьких дерев’яних церков. Чергування великих і 

малих архітектурних об’ємів споруди підкреслена освітленням. Виразність 

композиції складає розташування з боків аркуша хат, між якими утворюється 

прорив вглибину, де височіє собор. Такий композиційний прийом Тарас 

Шевченко часто застосовував у творах («В Решетилівці», «Хата над водою»). 

Три людські постаті, зображені на вулиці, оживляють краєвид. Ліворуч  

виділяється темна характерна єврейська постать (за статистичними даними на 

початку 1860-х років кількість єврейського населення майже дорівнювала 

українському, і художник відмітив цю особливість). Між хатами освітлена 

калюжа, що займає цілу вулицю з виразним силуетом свиней на тлі блискучої 

води. З акварелі постає не лише вид церкви, а й певні подробиці життя навколо 

неї. Обравши такий сюжет для зображення, Шевченко, можливо, хотів показати 

типове для міста явище. Разом з тим, воно надає пікантну мальовничу аналогію 

до знаменитої миргородської калюжі, описаної Гоголем. Перед нами простий, 
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невигаданий  пейзаж, не компонований у майстерні, а взятий з реального життя, 

без прикрас. 

У середині ХІХ століття  Переяслав більш нагадував село, ніж місто. За 

офіційними відомостями, переважаючим типом житлового будинку в кінці 

цього століття був будинок з солом’яною стріхою і без підлоги, незначна 

частина – з дерев’яною покрівлею, ще менше – з залізним дахом. Серед 

кам’яних споруд переважали церкви. Історичні дані цілком відповідають 

зображенню на папері. З акварелі постає провінційне містечко, типове для всієї 

України ХІХ століття.  

Акварелі створюють певний образ Переяслава, в якому «как алмазы, 

горят переяславские храмы Божии» («Близнецы»). Дійсно, на той час у місті 

налічувалось тринадцять церков і один монастир. Т. Шевченко намалював ті, 

що мали історичне значення, привертали увагу архітектурою. Одна пам’ятка 

Переяслава залишилась не змальованою. Але він подає її опис в 

«Археологічних нотатках» і пояснює чому вона не знайшла відображення у 

фарбах: «В цитадели древней крепости, или в вышнем городе, церковь Успения 

Пресвятыя Богородицы. Та самая, в которой присягал Богдан Хмельницкий на 

верность московскому царю, сгорела, и на том месте в 1760 году построена 

новая по образцу древней, деревянная о девяти византийских куполах с 

крещатыми окнами во фронтонах. А при Феодосии преосвященном 

Переяславском в 1825 году возобновлена; внутренность осталась в прежнем 

виде, а наружность, к сожалению, до варварства искажена. Невозможно 

смотреть на нее, а не только рисовать» [3, с. 213]. 

Оглядаючи ще  раз всі акварелі разом, можна підсумувати, що в альбомі 

створені пейзажі в яких немає ідеалізації, натомість започатковується тенденція 

до правдивого трактування краєвиду, відкриття в ньому не надуманої, а дійсної 

краси. В малюнках провідним є архітектурний мотив. Споруди для Т. Шевченка 

були живими свідками гіркого і славного минулого. Необхідність виконувати 

акварелі швидко, зумовила особливий метод їх створення. Художник точною 

лінією малював ліплення, архітектурні деталі, деякі дрібниці, і фарбою 
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позначав перший і другий плани, надавав спорудам об’єму, а навколишньому 

середовищу – відчуття простору і повітря. Він із справжньою майстерністю 

користувався тоновими можливостями живопису. Художник досягнув 

виразності вільним і широким мазком, заливкою акварелі, що передавали 

форму архітектурних об’ємів, підкреслювали їх своєрідність. Застосування 

лише двох кольорів, відсутність контрастів передають щемливий сум 

історичного минулого Переяслава.  

Роздивляючись акварелі, розуміємо, що їх лише умовно можна назвати 

пейзажами, тому що пейзаж – це більше, ніж вид. Пейзажне зображення 

передбачає образне «прочитання» природи. Цей жанр вимагає не лише 

спостережливості і високого рівня майстерності, але й іншого типу мислення, 

більш узагальненого світобачення. Тарас Шевченко мав таке бачення, але був 

обмежений вимогами Археографічної комісії, тому його твори – це замальовки 

архітектурних пам’яток, перш за все «види споруд».   

Малюнки створені в 1845 році відносять Тараса Григоровича Шевченка 

до кращих рисувальників. Вони становлять надзвичайно цінну частину 

українського пейзажного живопису, який у 1830–1840-х роках тільки 

зароджувався як самостійний жанр. Твори поєднують достовірність і живу 

спостережливість художника, показують реальний стан пам’ятки. Виконання 

акварелей з натури, відсутність ідеалізації, прикрашання наближають малюнки 

до реалістичного мистецтва. Подорож Т. Г. Шевченка до Переяслава хоч і 

ускладнилась хворобою, але була надзвичайно щасливою і вдалою як для 

поетичної так і малярської творчості. Переяслав залишив «много _обрих 

воспоминаний», і запам’ятався настільки, що в далеких казахських степах, на 

засланні поставав у пам’яті.  
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Kozul’ko A.  

Pereyaslav in the pictures of the Taras Shevchenko   

The article examines the pictures of T. Shevchenko created in Pereyaslav. Given artistic 

characteristics, as well as descriptions of sights depicted compound by T. Shevchenko. 

Keywords: the landscape, a church, a monument of architecture, watercolor, history. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПЕРЕЯСЛАВIКА                                                                              Випуск 8 (10)

83

УДК [902(091):929](477) 

Олександр Колибенко, Михайло Колибенко 

(Переяслав-Хмельницький) 

ТАРАС ШЕВЧЕНКО У НАУКОВІЙ ТА ПРОСВІТНИЦЬКІЙ 

ДІЯЛЬНОСТІ ГНАТА СТЕЛЛЕЦЬКОГО 
Археолог, спелеолог та музеєзнавець Г.Я. Cтеллецький сорок років присвятив 

пошукам бібліотеки Івана Грозного. У статті розглянуто його діяльність на території 

України у 1918–1923 рр., а також вплив творчості Тараса Шевченка. 

Ключові слова: Тарас Шевченко, Г.Я. Стеллецький, археологічні пам’ятки, 

Лубенський краєзнавчий музей, ВУАК. 

Серед вітчизняних археологів першої половини ХХ ст. є людина, чий 

життєвий шлях та діяльність досі викликають неоднозначні оцінки. Мова йде 

про Гната Яковича Стеллецького – археолога, спелеолога, музейника та 

пам’яткоохоронця, у науковій та просвітницькій спадщині якого важливе місце 

займала творчість Тараса Шевченка. 

Метою даної статті є спроба показати місце творчості Тараса Шевченка у 

діяльності Г.Я. Стеллецького на ниві вітчизняної археології та музеєзнавства, 

скориставшись у якості джерел, у першу чергу, опублікованими та 

неопублікованими документами з наукового архіву Інституту археології НАН 

України та Лубенського краєзнавчого музею. 

Незважаючи на досить значний інтерес, який викликає особа Гната 

Стеллецького у суспільстві, кількість відомих на сьогодні публікацій, у яких 

висвітлена його багатогранна діяльність, не є достатньо великою. Ці публікації 

відображають як широту його наукових зацікавлень, так і неоднозначну оцінку 

його внеску у дослідження археологічної спадщини – від «подвижника» до 

«шкідника». Так, на думку Б.С. Ванцака та О.Б. Супруненка, «нам, 

сьогоднішнім, гріх було б забути «фанатичного й невтихомирного» Гната 

Яковича Стеллецького, який своєю діяльністю ніби завершив певний 

історичний цикл археолого-краєзнавчих розшуків на Лубенщині і Полтавщині 

Г.С. Кир’якова, Ф.І. Камінського, К.М. Скаржинської. Теперішньому часові 

теж, ой, як потрібні подвижники, і їм є кого брати за взірець» [4, с. 82]. Зовсім 
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іншої думки дотримується московський дослідник, археолог Л.А. Бєляєв: 

«В большинстве своем члены «Старой Москвы» имели к археологии мало 

отношения, а те, что как будто считали себя, среди прочего, археологами, – 

такие, например, как И.Я. Стеллецкий, – принесли ей больше вреда, чем 

пользы» [3, с. 46–47]. 

Увесь масив публікацій про Г.Я. Стеллецького, які почали з’являтись 

лише на рубежі 80-90-х рр. ХХ ст., можна розділити на кілька блоків. До 

першого з них слід віднести практично усі праці про нього, що вийшли друком 

у Росії. Всі ці публікації присвячені, як правило, спробам Г.Я. Стеллецького 

знайти так звану «бібліотеку Івана Грозного», або його дослідженням 

московських підземель та інших підземних споруд на території власне Росії [1; 

2; 3; 25; 26]. 

Друга група публікацій представлена працями вітчизняних науковців, у 

яких висвітлена діяльність Г.Я. Стеллецького як археолога, фундатора 

музейних колекцій та пам’яткоохоронці у першу чергу на території України. 

Сюди відносяться публікації Б. Ванцака, О. Супруненка, О. Колибенка, 

П. Ротача [4; 5; 9; 10; 27; 33]. 

До третьої групи праць про Г.Я. Стеллецького відносяться численні 

публікації про його дослідження на території Чигиринщини, що належать у 

першу чергу Н. Куксі, а також публікації Т. Нераденко, С. Сегеди, 

О. Сидоренка [11–17; 24; 28; 29]. 

Надзвичайно важливим джерелом, що дозволяє висвітлювати різнобічну 

діяльність Г.Я. Стеллецького на території України, є архівні документи, серед 

яких особливу цінність мають документи з Наукового архіву Інституту 

археології НАН України. 

Отже, спробуємо визначити місце творчості Тараса Шевченка у 

діяльності Г.Я. Стеллецького з розвитку вітчизняної археології та 

музеєзнавства, скориставшись у якості джерел опублікованими та 

неопублікованими документами з Наукового архіву Інституту археології НАН 

України та Лубенського краєзнавчого музею. 
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Збереглося досить багато автобіографій Г.Я. Стеллецького. Власноручно 

переписану копію однієї з них, датовану 21 листопада 1923 р., надіслала з 

Москви у 1951 р. на прохання директора Лубенського краєзнавчого музею 

В. Буніної друга дружина Г.Я. Стеллецького М.М. Ісаєвич. Ця копія 

автобіографії, як і лист М.М. Ісаєвич до В. Буніної, датований 20 березня 

1951 р., та доповідь на тему: «Кем был И.Я. Стеллецкий», прочитана на 

присвяченому його пам’яті засіданні, зберігаються у фондах Лубенського 

краєзнавчого музею (копії названих документів надав нам, на наше прохання, 

полтавський науковець В. Подрига, за що ми висловлюємо йому щиру подяку). 

Отже, як свідчать ці документи, Гнат Якович Стеллецький народився 3 

лютого (29 січня за ст. стилем) 1878 р. в с. Григорівка Олександрівського повіту 

Катеринославської губ. (нині – Запорізького р-ну Запорізької обл.) у духовній 

сім’ї. Ще у дитинстві разом з батьками переїхав у с. Балаклію Зміївського 

повіту Харківської губ. (нині м. Балаклія, районний центр Харківської обл.). 

Початкову освіту отримав у селі, середню – в Харкові, вищу – у Київській 

духовній академії, яку закінчив у 1905 р., захистивши дисертацію на перший 

учений ступінь. Після закінчення духовної академії Г.Я. Стеллецький був 

призначений викладачем історії та географії у російсько-арабську семінарію в 

Палестині. На одному кораблі з ним туди ж пливла й вихованка Лубенської 

жіночої гімназії та історичного відділу Одеських жіночих педагогічних курсів 

Ганна Супруненко – його майбутня дружина, яка мала викладати у м. Латталії 

російську мову [4, с. 73]. Як свідчить у своїй автобіографії Г.Я. Стеллецький, «з 

р. 1905 мандрував з науковою метою по Ближньому Сходові: Балканах, 

Єгипту, Сірії й М. Азии, при чому біля двох років прожив в Назареті та 

Єрусалимі, уважно студіюючи з осібна печерний світ» [34, с. 1]. Про цей же 

період у його житті М.М. Ісаєвич так написала у своїй доповіді: «Окончив 

ученье, он устремился в Палестину, как к источнику древностей, обильному 

многочисленными подземными тайнами. Там он произвел много исследований, 

отыскал таинственную крепость – пещеру Иотапаты, связанную с Иосифом 

Флавием, которую много ученых искали и не могли найти, пещеру Адуламы, 
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столь же таинственную и труднодоступную. 

В процессе этих работ он вполне осознал себя прирожденным 

археологом-подземником» [8, с. 1]. 

Повернувшись у 1907 р. до Росії, Г.Я. Стеллецький вступив на навчання 

до новоствореного Московського Археологічного Інституту, який закінчив у 

1910 р. зі званням ученого археолога. У ньому ж він невдовзі став професором 

та дійсним членом Інституту, читав лекції по археології Сходу. 

Ще у 1908 р. Г.Я. Стеллецький був прийнятий на службу до 

Московського архіву міністерства юстиції, де, окрім офіційних канцелярських 

обов’язків, займався збиранням інформації про пам’ятки старовини з території 

усієї Російської імперії. Одночасно, він брав участь у Археологічних з’їздах та 

проводив розкопки. В автобіографії він пише, що «для Чернигівського провадив 

розкопки по дорученню і на кошти Д.Я. Самоквасова, могильників і городища в 

м. Снітині на Лубенщині, у р. 1908; для Новгородського з’їзду, по дорученню 

Моск. Археол. Тов-ва, на цвинтарі Київо-Софійського Собору і замку 

Вишневецького в м. Лубнях; для Псковського з’їзду – який не відбувся, – 

дослідував Прибалтику на кошти Моск. Археол. Т-ва» [34, с. 1]. 

Перша світова війна негативно вплинула на проведення археологічних 

досліджень у європейській частині Російської імперії, однак не завадила 

Г.Я. Стеллецькому продовжити свої археологічно-спелеологічні розшуки в 

іншому регіоні. Навіть навпаки – він скористався своєю участю у ній для 

вивчення печерного світу Закавказзя: «На прикінці 1916 добровольцем, з 

науковою метою, подався до Кавказу, де Головним Управлінням завойованих 

країн Туреччини в Тіфлісі був запроханий на посаду археолога, з дорученням 

утворити археологичну експедицию в прифронтовій смузі Трапезунд – Багдад. 

Але встиг я пройти лише турецьку Вірменію, тримаючись слідів «Десяти 

тисяч» Ксенофонта: Трапезунд – Болібурт – Гепір – Ерзерум – Карс – 

Александрополь – Каракілісса – Мелаперт – Муш – Бітліс» [Там само]. 

Експедиція закінчилась на початку 1918 р., коли Г.Я. Стеллецький 

переїхав до Києва, де влітку того року читав лекції з археології України на 
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курсах для вчителів середніх шкіл (очевидно, саме ці курси й називались 

«Українським народним університетом»). Також Г.Я. Стеллецький мав читати 

лекції у Київському Археологічному інституті, що розпочав свою діяльність у 

1918 р., однак з невідомих причин цього не сталося. Пізніше він «зайняв посаду 

у Відділі охорони старовини й провадив тут розкопки печер на Звіринцю од 

Управління по забудованню Київа та його околиць. Тоді ж таки, сукупно з 

небіжчиком археологом А.Д. Ертелем, дослідував підземелля, мамутів та 

числені дюнові стоянки на околицях Київа» [Там само]. 

Дружина Г.Я. Стеллецького – Г.В. Супруненко, яка теж закінчила 

Московський Археологічний Інститут (1914 р.), ще у 1916 р. повернулась з 

Москви до Лубен, де працювала вчителькою у приватній гімназії 

О.М. Климової. У 1918 р. вона працювала у шкільній управі, потім завідувала 

дитбудинком у с. Снітин на Лубенщині, викладала на курсах ліквідації 

неписьменності для червоноармійців, учителювала у сільських школах [4, 

с. 74–75]. На початку 1920 р. до Лубен з Києва переїхав і Г.Я. Стеллецький, де 

очолив заснований ним же ще 1 серпня 1918 р. «Український народний музей». 

Цей період свого життя він так описав у своїй автобіографії: «Об’їхав і описав 

усі панські руїни Лубенщини й зібрав з недобитків та недогарків досить 

великий для повітового міста музей. За 3½ роки праці на Лубенщині за 

підтримкою й на кошти Соввлади, провадив розкопки замку Вишневецького, 

розкопки могильників, городищ, майданів і таємничого схову в с. Хелепцях. 

Обійшов майже усі села, в яких прочитав двадцять п’ять лекцій на тему про 

історичні новини України й про місцеву старовину. Заснував по селах низку 

аматорських гуртків охорони старовини й занотував місценаходження 

дванадцяти мамутів Лубенщини. Здобуті колєкції передав по акту до 

ЛубнарМузею, в серпні 1923 р.» [34, с. 2]. 

Взагалі, лубенський період діяльності Г.Я. Стеллецького досить детально 

відображений у документах з НА ІА НАНУ. Це, в основному, листи, прохання 

та звіти про наукову роботу, надіслані Г.Я. Стеллецьким до УАН та ВУАК у 

період з 23.07.1921 р. по 8.08.1922 р. Навіть зважаючи на односторонній та 
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дещо суб’єктивний характер цих документів (всі вони написані власною рукою 

Г.Я. Стеллецького), все ж необхідно визнати, що наявна у них інформація 

підтверджує надзвичайну енергійність та невгамовний характер цього 

дослідника, його намагання охопити пам’яткоохоронною роботою широкі 

верстви населення, талант популяризатора історичних знань, значний внесок у 

врятування багатьох історичних пам’яток та музейних цінностей. 

Першим з цих документів є лист Г.Я. Стеллецького до УАН від 23 липня 

1921 р., в якому він пише: «Вважаючи на командіровку, одержану мною од 

Академії наук у 1919 р. за для досліду й охорони старовини на Полтавщині, 

мушу довести до відома Академії, що за цей термін мною засновано і відчинено 

на Лубенщині (у Лубнях): 1) Українського історичного музея (відчинена досі 

«Лубенська Галерія мистецтва»), 2. чотирі філії музея, 3. центральний архив 

Лубенщини, 4) наукову бібліотеку, 5) Укр. Т-во охорони пам’яток старовини 

Лубенщини, 6) Археологично-мистецький гурток, і, вкупі з М.М. Павловим-

Сільванським, 7) Комітет Науки та Культури на Лубнях і 8) філію Наукового 

Т-ва у Київі, що зараз при Академії Наук. Три секції – іст-філ, соц.-економ. і 

природнича – заклали собою перший семестр Лубенського університету. Іст.-

археол. курси, під орудою Т-ва охорони, утворили екскурсію на могилу 

Шевченка, про наукові наслідки якої я зараз читаю цікл лекцій в Селбудинку. 

Таким чином, як Київщина у 1919 р., так Полтавщина у 1920 р., 

простудійовані мною з боку старовини наочно. На черзі – дослідування 

памяток старовини Білорусії й Волині, для чого гадаю скористуватися 

двохмісячним відпуском. 

Українську ж Академію Наук прохаю взяти, як і раніш, під свою егіду мої 

наукові досліди і дати відповідну наукову командіровку до Білорусії й Волині» 

[21]. 

Отже, вже тут ми фіксуємо той факт, що Г.Я. Стеллецьким не тільки було 

засновано у складних умовах так званої Громадянської війни (фактично – 

багаторівневої окупації) наукове товариство, назване ним «Українське 

товариство охорони пам’яток старовини Лубенщини», а й організовано 
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екскурсію на могилу Тараса Шевченка до Канева, у якій під його керівництвом 

взяли участь активні члени товариства та заснованих ним «Історико-

археологічних курсів». Не кажучи про складне матеріальне становище 

населення та про небезпеку від подорожі в умовах постійних бойових дій, слід 

віддати належне організаторському хисту Г.Я. Стеллецького, що зумів 

здійснити таку екскурсію. Нагадаємо, що подібні заходи сприяли підйому 

національної свідомості населення і надовго залишалися у пам’яті їх учасників. 

Через три дні (26 липня 1921 р.) Г.Я. Стеллецький звертається до УАН як 

голова Українського Товариства по дослідуванню й охороні пам’яток 

старовини й мистецтва на Лубнях, завідувач Лубенським музеєм, вчений 

археолог з таким проханням: «Додаючи при цьому звіт про діяльність 

Лубенських наукових установ за рр. 1920–21 щиро прохаю Академію звернути 

свою високу увагу й приняти під свій авторітетний протекторат цей науковий 

вогник життя Лубенщини, без чого, за можливим від’їздом головних діячів, він 

може цілковито завмерти. 

Крім того, прохаю Укр. Академію Наук допомогти мені в моєму 

науковому завданню: зібрати як найбільше матеріялів по археології України 

шляхом особистих екскурсій і роз’їздів по її терріторії й за для цього дати 

мені наукову командіровку на Білорусію й Волинь. 

Нарешті, прохаю Академію зглянутись на мою посилену діяльність на 

користь рідної історії та археології й оказати моральну підтримку, 

удостоївши високої чести – звання члена-кореспондента Укр. Академії Наук» 

[22]. 

До цього прохання Г.Я. Стеллецький додав «Звіт про діяльність наукових 

установ м. Лубень на Полтавщині», у якому зазначив, що 1 серпня 1918 р. у 

м. Лубнах було засновано музей, фундатором якого був вчений археолог Гнат 

Якович Стеллецький, який на той час перебував на службі у Вукописі. Коли на 

початку 1920 р. Г.Я. Стеллецький повернувся до Лубен, він очолив цей музей, 

який з цього моменту став осередком діяльності місцевих культурно-наукових 

сил: «Перш за все при музеї заснувалося «Українське Т-во охорони й 
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дослідування памяток старовини й мистецтва на Лубнях», статута якого 

було затверджено без жадних перешкод. Т-во зробилось десницею музея, 

стягаючи до нього, безпосередньо і через своїх членів та агентів, речі й книжки 

зо всіх поруйнованих місцевостей та садиб повіту». Згідно зі звітом, протягом 

літа 1920-го р. було обстежено зруйновані чи пограбовані садиби практично 

усіх лубенських поміщиків, список яких Г.Я. Стеллецький наводить у звіті. У 

результаті в Лубнах склався досить великий як для повітового міста музей 

(«Лубенський Український історичний музей») з такими відділами: 

археологічним, історичним, побутовим, галереєю образотворчого мистецтва, 

бібліотекою з археографічним відділом та центральним архівом Лубенщини. 1 

лютого 1921 р. архів відокремився у самостійну установу, те ж саме відбулося й 

з бібліотекою. Однак, незабаром музей було перенесено з просторого 

приміщення колишньої чоловічої гімназії до менш зручного – колишнього 

повітового земства, хоч Г.Я. Стеллецький і намагався чинити спротив та писав 

клопотання до голови ВУЦВК Г.І. Петровського. Однак це не допомогло, і 

музей виселили, щоб розмістити в цьому приміщенні госпіталь для 

червоноармійців [6; 4, с. 79–80]. 

Незважаючи на це уже в червні 1921 р. було складено каталог музею й 

запрацювала «Лубенська галерія мистецтва». Ще раніше, на початку 1921 р., 

було відкрито міську філію музею – «Кірьяковський музей на Плютенцях», 

завідувачкою якого стала М.М. Ісаєвич, у майбутньому – друга дружина 

Г.Я. Стеллецького. Крім того, на кошти здраввідділу було відкрито окремий 

санітарно-освітній музей та закладено музейні філії по селах: імені Наливайка – 

у с. Засуллі, імені Л.О. Яновської – у с. Таранівщині, імені Д.Я. Самоквасова – у 

с. Хорошках. 

Крім власне музейної роботи, Товариство охорони старовини вело й 

напружену наукову роботу. Згідно зі звітом Г.Я. Стеллецького, читались лекції 

у Горошині та Києві. У серпні 1920 р. разом з М.М. Павловим-Сильванським 

він заснував ще й «Комітета Науки та Культури на Лубнях», до складу якого 

увійшли «представники усіх національно-культурно-наукових організацій 
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м. Київа і який мав засідання що суботи через тиждень» [6]. Тоді ж було 

засновано й Лубенську філію Українського Наукового Товариства у Києві, яка 

складалася із трьох секцій. Влаштовані цими секціями навесні 1921 р. 

тимчасові курси, на думку Г.Я. Стеллецького, стали підвалиною майбутнього 

Лубенського університету. Тому, «Зазначене само по собі малює досить 

яскравими фарбами бучний розвій наукового життя на Лубнях, не дивлячись на 

тяжкі зовнішні умовини, як от постійні перешкоди що до академичного пайка, 

або з приводу друку: Ревком побажав був надрукувати доклад 

Г.Я. Стеллецького про Гаркушу, та не знайшов паперу!» [Там само]. 

Характеризуючи розкопки на Лубенщині у 1920 та 1921 рр., 

Г.Я. Стеллецький пише, що вони проводились як силами учнів та слухачів 

різних курсів, так і «мобілізованими на воскресники мешканцями Лубень, иноді 

до 300 чоловіка. 

За цей термін було розкопано низку курганових могил кам’яної доби (на 

«Замковій Горі» над Лубнями), скитської (там же та в мгарськ. лісі) й 

словянської (в Снітині)» [Там само]. 

Уже 30 липня 1921 р., перебуваючи у Києві, Г.Я. Стеллецький пише 

прохання до Археологічної Комісії при УАН про «наукову командіровку за 

кордон», де зазначає: «Мій науковий фах – археологія. Улюблена галузь на 

царині останньої – спелеологія. … Немає на світі такого старого, з сім’ї 

історичних, народу, котрий би не мав своїх власних памяток підземної 

старовини. Таким є і нарід український. Та останній є дуже молодий в 

порівнянню з народами старої культури Сходу» [19]. Коротко 

охарактеризувавши свої наукові мандрівки по країнах Сходу та Закавказзя, 

Г.Я. Стеллецький вказує, що їх наслідком стали лекційні курси спелеології та 

археології України, читані ним у різний час у різних навчальних закладах 

Москви, Києва та Лубен: «Та археологія України з її спелеологією – дрібниця в 

порівнянню з основною науковою метою, яку я собі поставив: оглянути й 

дослідувати печері, – штучні й натуральні, особливо доісторичних часів, – усієї 

земної кулі. … Проте, Сходу мною дослідувано досить, в той час, як Захід 
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залишається невичерпаним. Між тим, саме на Заході корінці спелеології, 

головним чином, у Франції. … Ось ті мотиви, які змушують мене стати на цей 

тернистий шлях! … На підставі всього вищезазначеного, щиро прохаю молоду 

Археологичну Комісію України, виходячи з відповідного § власного Статуту, 

дати мені, яко своєму членові й науковому співробітникові Української 

Академії Наук, трьохмісячну наукову командіровку за кордон (Франція), з 

послідуючим звітом. 

Мушу додати, що з боку мови перешкод до наукової праці не буде, позаяк 

володію так мовою французською, як і есперанто» [Там само]. 

У верхньому лівому куті першої сторінки цього документу з НА ІА 

НАНУ міститься резолюція за підписом ученого секретаря Археологічної 

Секції В. Козловської: «На засіданні Арх. Секції 15 серпня 1921 р. було 

постановлено: позаяк сучасним завданням у 1шу чергу являється студіювання 

українських памяток старовини, то Секція утрудняється дати закордонну 

командіровку Г.Я. Стеллецькому» [Там само]. 

Не отримавши відрядження ні до Білорусі з Волинню, ні до Франції, 

Г.Я. Стеллецький натомість у серпні 1921 р. здійснив розвідкову експедицію по 

Наддніпрянщині, й 18 вересня 1921 р. з Крилова (Новогеоргіївськ) надіслав 

листа до Археологічного Комітету УАН: «Маю шану повідомити, що 

археологична експедіція, виряжена для розвідок Укр. Акад. Наук і Київським 

Археологичним Інстітутом у серпні 1921 р., набула важливих наукових 

результатів …». Далі Г.Я. Стеллецький стисло (7 пунктів) наводить ці 

результати, серед яких привертає увагу чергова згадка мамута, якого було 

«запаковано в 11 скринь й перевезено пароплавом до Кременчука, звідки буде 

переправлено у свій час до Укр. Академії Наук». Крім цього та п’яти інших 

відкритих мамутів, було відкрито 6 городищ (2 неолітичних – у Воронівці 

(Тепляківське укріплення) та в Андрусівці), 2 запорозьких коша – 

«Отаманський городок» та «Запорожська гулянка» (Андрусівка), 4 дюнові 

стоянки кам’яної доби (м. Коропівка Подорожня, Андрусівка, Пеньківка) й 

острів «Церковище» на Тясмині – неолітична стоянка для полювання, селище 
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кам’яної доби з печерами в ур. «Вищепаново», під Андрусівкою; розкопано: 

«могилу під Новогеоргієвським, плиту на полі під с. Таборищем, мамута в 

Андрусівці, зазначеного острова «Церковище» й могилу з річами 

Б. Хмельницького під Андрусівкою». Крім цього, «читаються по містах і селах 

лекції про мамута й кам’яну добу, засновуються й набуваються музеї 

(Кременчук, Крилів, Чигирин, Олександрія). Селяне лекціями цікавляться дуже 

й слухають з захопленням. … Досліди продовжуються» [20]. 

Наступний документ з НА ІА НАНУ, написаний рукою 

Г.Я. Стеллецького, – це звіт про діяльність Української наукової експедиції, 

датований 8 серпня 1922 р. Названа експедиція була проведена 

Г.Я. Стеллецьким з 1 вересня й майже до кінця грудня 1921 р. Початково вона 

організовувалась з обмеженою метою – «за для палеонтологичних розвідок про 

мамута, який одкрився випадково в с. Андрусівці на Кременчучщині». Однак, 

уже в Кременчуці ця розвідкова, з обмеженими завданнями, експедиція «набула 

характеру важливого наукового підприємства, завдяки, з одного боку, широким 

уповноваженням, наданим їй Кремгубнаросвітою що до організації повітових 

музеїв та комітетів охорони старовини, а з другого – наряду Опродкомарма 

про харчове утримання на місцях перебування» [7]. 

Згідно зі звітом Г.Я. Стеллецького, діяльність експедиції поділяється на 

три періоди: Крилівський (з 1 по 28 вересня 1921 р.), Чигринський з 

Кам’янським (жовтень-листопад 1921 р.), Суботівський з Холодним Яром 

(грудень 1921 р.). Під час першого з них у Крилові було влаштовано музей під 

назвою «Крилівський музей старовини й мистецтва», знайдено 7 мамутів в 

околицях, зразки кісток взято до музею, розшукано цілого кістяка мамута з 

Варвариної балки під Криловим, виритого під час будування залізничної гілки 

у 1916 р. Кістки описано й у 11 скринях, вагою 72 пуди, відправлено Дніпром 

до Кременчука, а звідти до Києва, до музею УАН. Також відкрито 6 городищ (з 

них 3 неолітичних), 6 дюнових стоянок кам’яної доби, кілька неолітичних 

печер, селищ та ловецьких стоянок на островах р. Тясмина, констатовано 3 

запорозьких коша, за допомогою «комтруда» розкопано «могилу» над 
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Криловим та неолітичну стоянку на острові р. Тясмина під Андрусівкою. Про 

результати досліджень поінформоване місцеве громадянство у формі 

прилюдних лекцій у Крилові та с. Андрусівці. 

Під час другого періоду експедиції спочатку, у жовтні, досліджувався 

Чигирин з околицями, а у листопаді – Кам’янка з околицями. Засновано 

«Чигиринський історичний музей імені Богдана Хмельницького», з комітетом з 

трьох осіб на чолі. При музеї закладено «Наукове товариство охорони пам’яток 

старовини й мистецтва», почесними членами якого обрано Г.Я. Стеллецького 

та священика О. Єримовича. До музею Г.Я. Стеллецьким доставлено з Бужина 

чумацький маж, палеонтологічними розвідками виявлено 5 мамутів, 

археологічними – 3 неолітичних стоянки та 3 неолітичних городища. У 

Чигирині розкопано місце палаців Б. Хмельницького та митрополита 

Й. Нелюбовича-Тукальського, а також підземний хід з палацу 

Б. Хмельницького. Під Чигирином розкопано пошкоджену 

«скарбошукателями» могилу енеолітичної доби. У Кам’янці описано склад 

книжок з бібліотек околишніх відомих панських родин, в с. Боровиці 

досліджено місце табору, у зв’язку з чим прочитано місцевим селянам 2 

прилюдні лекції, та по одній в Чигирині й Кам’янці, з демонстрацією знахідок. 

Суботівський період експедиції, що припав на безсніжний грудень, на 

думку Г.Я. Стеллецького, «дав найблискучійші наукові наслідки». У с. Суботові 

знайдено 2 мамутів (одного з них – у «Білому Яру» на гл. 1,5 аршина від 

поверхні), розкопано підземний хід поруч історичної кам’яної баби, досліджено 

маєток Б. Хмельницького, констатовано місце Шевченкового «Великого 

Льоху», ретельно обстежено «домовину України» – кам’яну церкву св. Іллі: «В 

середині оббито стіну, на якій прибито мідяну табличку, що там, мовляв, 

поховано тіло Хмільницького. Оказалась звичайнісінька спекуляція великим 

йменням; саму табличку взято до музея». Г.Я. Стеллецький вважав 

найголовнішим відкриттям цієї експедиції виявлення залишків загубленого 

«останку» Богданового: «На цвинтарі, перед олтарем Богданової церкви, 

стоїть два хрести, різаних з каміню і змальованих Тарасом. Під більшим з них, 
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датованим 1799 р., розкопками одкрито в круглій ямі рештку спалених костей 

Богданових! Частина їх взята для демонстрації й доказу» [Там само]. 

Г.Я. Стеллецький констатував також цілковиту недослідженість 

Холодного Яру, де ним обстежено городище з двома лініями валів, яке, на його 

думку, належало до кам’яної доби, але використовувалось і в скіфський час як 

багата грецька колонія, а за часів Юстиніана – як візантійська факторія, куди 

підпливали великі кораблі, «остов одного такого корабля й зараз видно в 

намулі озера». Великі й складні «майдани» оглянуто під сс. Косаркою та 

Грушівкою, а у с. Медведівці констатовано «типову неолітичну печерю». 

Закінчуючи звіт, Г.Я. Стеллецький скромно відзначав: «По свойому 

діапазону й науковим наслідкам зазначена експедіція по Вкраїні – перша після 

експедіції Гільденштедта 1774 р.». Про її результати він зробив доповідь у 

січні 1922 р. у «Науковому Комітеті» в Харкові, а 11 березня 1922 р. 

опублікував у одній з харківських газет статтю під назвою «Тарас Шевченко 

про Богданову могилу», до якої ми повернемось пізніше. З квітня 1922 р. 

Г.Я. Стеллецький переніс діяльність експедиції (в одній своїй особі) на 

Лубенщину, де «по мандату виконкома та освіти прочитано лекції по всіх 

волостях, переведено силами селян чи мало розкопок і одкрито багато слідів 

кам’яної доби та останки мамутів в сс: Гонцях (нові), Тарадинцях, Мгарі, 

Снітині, Литвяках, а всього на Вкраїні 54 мамута» [Там само]. 

Деякі підсумки цієї «Української наукової експедиції», на нашу думку, 

підбиває лист за підписом голови ВУАК академіка О. Новицького, надісланий 

21 травня 1925 р. до Центрального Пролетарського Музею Лубенщини, у якому 

зазначено: «ВУАК просить Музей подати більш повні інформації за розкопи, 

переведені в останні роки Луб. Наук. Т-вом та Музеєм, бо ті відомости, що їх 

було подано в свій час до Кабінету Ант. та Етн. – ВУАН, далеко не 

задовольняють. На підставі відомостів за розкопи попередніх років ВУАК 

вважає за необхідне попередити, що подібні розкопи навряд чи можна 

санкціонувати надалі. 

Разом із тим ВУАК просить поінформувати про стан археологічних 
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дослідів у цьому році /що намічено до вивчення, хто має переводити розшуки, 

де саме і т.п./ і подати списки осіб, кому можна доручити ті досліди. 

Насамкінець, ВУАК просить подати адресу Г. Стелецького, що переводив 

розкопи в Лубнях і звіту не надіслав. За відомостями ВУАК-а гр. Стелецький 

перебуває в Москві» [18]. 

Дійсно, з кінця 1923 р. Г.Я. Стеллецький знаходився вже у Москві, куди 

він виїхав «з метою закінчення давно розпочатих наукових праць» [34]. До 

Москви Г.Я. Стеллецький поїхав уже з другою дружиною – М.М. Ісаєвич, з 

якою він їздив у описану вище експедицію, про що вона згадує у листі до 

В. Буніної [23]. За спогадами його доньки (від першого шлюбу) художниці 

Л.Г. Григор’євої, з Г.В. Супруненко вони «розійшлися по-інтелігентному, 

неофіційно» [4, с. 80]. 

Другий московський період життя Г.Я. Стеллецького є широковідомим, 

однак найменш висвітленими його епізодами є дві пошукові експедиції на 

Україну – у 1934 та 1939 рр. Перша з них була пов’язана з пошуками срібних 

копалень гетьмана Мазепи, друга – від Літературного музею – називалась 

«Слідами Ігоря Сіверського». За свідченням М.М. Ісаєвич – учасниці названої 

експедиції, «В 1939 г. он совершил экспедицию от Лит. музея «По следам 

похода князя Игоря Северского против половцев». В отчете по экспедиции он 

отстаивал мысль, что цель похода Игоря была патриотическая, стремление 

объединить родную землю» [8, с. 2]. Крім того, у листі до В. Буніної, вона 

писала: «Монография «По следам Игоря Северского», в числе других рукописей 

хранится в ГосЛитарх. Если хотите, я Вам пришлю 4 тетради об этой 

экспедиции, но он писал карандашом, с многими перечеркиваниями и 

поправками. Архивистов не смущают никакие неудобочитаемые рукописи. 

Если у Ваших сотрудников будет желание и терпение разобрать эти 

тетради, то кое что интересное можно в них найти. Я тоже писала заметки 

об этой экспедиции, но чисто бытовые, т.к. на мне лежал гл. обр. быт. Есть и 

карта к этому вопросу» [23, с. 9]. Доля цих паперів невідома, можливо, вони 

були надіслані до Лубенського музею у 1951 р., а, можливо, потрапили до 
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Російського державного архіву літератури та мистецтва (РГАЛИ) у ф. 823. 

Очевидно, зацікавлення Г.Я. Стеллецького цією темою, спроби перекладу 

«Слова о полку Ігоревім» сучасною російською мовою були пов’язані з його 

близькими родинними стосунками з В.І. Стеллецьким – відомим фахівцем у цій 

галузі та перекладачем «Слова». М.М. Ісаєвич згадує у листі такий цікавий 

факт: «И.Я. пробовал переводить Слово о полку Игореве. Владея стихом, я ему 

помогала. Нас поразило место «растекашася мыслию по древу». … И.Я. стал 

рыться в архивах и выискал, что на древнем славянском языке белка 

называлась «мысь». Теперь стало понятно: белкой разбегался по дереву. 

Потом мы обратили внимание на выражение «под трубами повиты». … 

Вспомнилось, что по украински «повити» значит родить. … гораздо 

естественнее в переводе сказать «Под трубами рождены», чем «Под трубами 

пеленаты». И.Я. заявил эти два соображения в о-ве изучения Слова о полку 

Игореве. Приняли к сведению с большим интересом. … Недавно вышел в свет 

перевод Сл. о пол. Иг. племянника И.Я. Влад. Ив. Стеллецкого. Он использовал 

эти данные в своем переводе» [Там же, с. 9–10]. 

Наведені документи з НА ІА НАНУ та ЛКМ, у сукупності з вже 

опублікованими документами з Лубенського міського державного архіву, 

Черкаського краєзнавчого музею та Державного архіву Черкаської обл., 

дозволяють скласти певне уявлення про внесок Г.Я. Стеллецького у 

дослідження археологічних пам’яток України. Перше, що кидається в очі – це 

його настійливе намагання зробити якесь величезне відкриття й повідомити про 

нього якомога більшій кількості оточуючих, у першу чергу – людям абсолютно 

не підготовленим до сприйняття і правильного розуміння мети і завдань 

археологічних досліджень. Особливо показовим у цьому сенсі є приклад 

«з’ясування історичної тайни Богдана», результати якого сам Г.Я. Стеллецький 

вважав чи не найвищим своїм досягненням в археології України, і який було 

детально проаналізовано у публікаціях Н. Кукси [11–17]. 

Повертаємось у зв’язку з цим до статті Г.Я. Стеллецького під назвою 

«Тарас Шевченко про Богданову могилу». У цій досить великій за об’ємом 
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газетній статті він зазначав: «Зараз на журливе запитання Тараса: – «де лежить 

останок славного Богдана?» – маємо змогу одповісти: «ось де!» 

Той хрест, якого змалював Тарас, гадаючи, що під ним «останок» 

Богдана, має пізню дату «1799». Вже цього досить, щоб висмикнути грунт з-під 

народнього переказу. 

Та я цим не задовольнився. Я вирішив зірвати ще одну історичну 

машкару і одкинуть народню легенду, на котрій базуються Шевченко з 

Грушевським, як негідную базу я розкопав могилу під Шевченковим хрестом! 

Сталося це у листопаді 1922 р., коли вже земля промерзла майже на пів-

аршина. 

Власне кажучи, ніякої могили під хрестом не було: рівне місце, що 

поросло травою. 

Проте, – кістяк оказався, – юнака років 15. 

Здавалось, легенда впала, як безпідставна. Коли – ні! 

Правобіч, в кінці ями, з’явилась рушена земля й цокнула кістка. Мене 

вдарило в серце! Я одпустив робітників, а на другий день, удосвіта, вже копався 

в ямі сам… 

«Останок» Богдана – знайдено! 

Докази – маю. 

Але тут про них – немісце». … 

Слово – за нами! 

Ледве не триста років «останок славного Богдана» провалявся в ганьбі, в 

багні… 

Прийшов час той «останок» вшанувати!» [32]. 

Уперше у вітчизняній археологічній практиці Г.Я. Стеллецький 

використав комуністичні «воскресники» для проведення археологічних 

досліджень. Однак, одночасне використання до 300 робітників, засліплених 

бажанням знайти скарби Я. Вишневецького у Лубнах, неминуче перетворювало 

ці розкопки (при одному керівникові) у неконтрольоване розривання міського 

валу без будь-якої фіксації. Напіваматорський характер досліджень 



 

 

ПЕРЕЯСЛАВIКА                                                                              Випуск 8 (10)

99

Г.Я. Стеллецького, відсутність звітної документації, поверховість багатьох 

висновків, очевидно, слід пов’язувати у першу чергу із особливостями його 

своєрідної натури (чого варті хоча б зйомки в епізодичній ролі у фільмі Юлія 

Райзмана «Поезд идет на восток» («Мосфільм», 1947 р.), майже за рік до 

смерті), а також участь у епізодичних ролях у деяких інших фільмах [8, с. 5]. 

Разом з тим, завдяки його непосидючому та авантюрному характеру, 

Г.Я. Стеллецький зміг багато зробити на ниві охорони вітчизняної культурної 

спадщини у складних умовах громадянської війни. 
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Oleksandr Kolybenko, Mikhailo Kolybenko 

Taras Shevchenko in scientific and educational activities Gnat Stelletskoho 

The archeologist, cave explorer and specialist in museum management I.Y. Stelletsky has 

devoted to searches of library of Ivan Grozny for forty years. In article his activity in territory of 

Ukraine in 1918–1923 is considered, and influenced by the work of Taras Shevchenko. 

Keywords: Taras Shevchenko, H.Y. Stelletsky, archaeological monuments, museum of local 

lore of Lubny, VUAK. 
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УДК 821.161.2-09 Шевченко        Наталія Кухарєва 

(Переяслав-Хмельницький) 
 
 

ТВОРИ Т. Г. ШЕВЧЕНКА ПЕРІОДУ «ПЕТЕРБУРЗЬКОГО 

ПЕРЕЯСЛАВА» В ІСТОРИКО-ЛІТЕРАТУРНИХ ЗАЛАХ «МУЗЕЮ 

«ЗАПОВІТУ» Т. Г. ШЕВЧЕНКА» 

 
У статті розглядається поема Т. Г. Шевченка «Тарасова ніч» періоду 

«Петербурзького Переяслава» в історико-літературному контексті та обґрунтовується 

доцільність її включення до  Переяславського циклу літературної творчості Кобзаря. 

Ключові слова: період раннього романтизму, період «Петербурзького Переяслава», 

Переяславський цикл, літературна творчість Кобзаря.  

Волею історії ім’я Тараса Шевченка ототожнено з Україною, зокрема, з 

Переяславом, адже, Переяславщина – вершина творчого піднесення поета, 

завершення дивовижного Переяславського циклу. 

Ми завжди із вдячністю будемо згадувати переяславського лікаря 

А. О. Козачковського (1812–1889 рр.), який, захопившись «незрівнянними 

творами» Т. Шевченка у Петербурзі, познайомився з їх автором і запросив його 

приїхати до себе [15, с. 105]. На сьогоднішній день у меморіальному будинку 

лікаря А. Козачковського функціонує одна із найцікавіших експозицій 

Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав» – «Музей 

«Заповіту» Т. Г. Шевченка». 

Ще до знайомства з А. Козачковським, Т. Шевченко знав про наше місто 

від Євгена Гребінки, який відвідав Переяслав у 1831 р., та від Миколи 

Маркевича, який був тут у 1837 р. [7, с. 6]. 

Задовго до приїзду на Переяславщину світ побачила романтична поема 

Т. Шевченка «Тарасова ніч» (1838 р.), яка розповідає про історичну подію – 

повстання 1630 р. під проводом Тараса Федоровича (Трясила) поблизу 

Переяслава. Цей період творчості Т. Г. Шевченка у структурі експозиції 

літературно-художнього залу музею умовно називається «Петербурзький 

Переяслав» [10, с. 225].  
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У І пол. ХІХ ст. були поширені земляцтва. Зокрема, у С.-Петербурзі 

вихідці з України теж об’єднувалися в земляцтва – переважно літературно-

театральні гуртки. Існувало і так зване «Переяславське земляцтво», до якого 

входили Я. Гамалія, В. Зеленський, С. Алексєєв, А. Козачковський, М. Плисов, 

Д. Рева та багато інших [7, с. 6].  

Є. Гребінка, а згодом і М. Маркевич, які бачили й знали наш край, на 

радість учасникам земляцтва – В. Зеленському, С. Алексєєву, Я. Гамалії – 

заінтригували  і самого Тараса: «А який же він, той стародавній Переяслав? Ось 

коли буду в Україні, то відвідаю і його» [7, с. 6].  

Притягальна сила переяславського антеїзму була на нього такою ж 

сильнодіючою, як і на його попередника Григорія Сковороду, який називав 

Переяславщину своєю другою матір’ю. Переяславська історія стоїть біля 

першовитоків української духовної величі, а події що відбувалися тут, такі 

багатющі на героїко-патріотичні вчинки українців ще з часів переяславських 

князів Володимира Мономаха та Володимира Глібовича, справили 

вирішальний вплив на становлення козацького ідеалу у свідомості та художній 

уяві Тараса Шевченка. Саме переяславські історичні події, пов’язані з 

козаччиною, дали Шевченкові реальні й достовірні матеріали, які позбавляли 

поета необхідності щось вигадувати, міфологізувати, ідеалізувати. Не 

випадково вже в першому виданні «Кобзаря» (1840 р.) з восьми поетичних 

творів три були присвячені козацькій тематиці («Тарасова ніч», «До 

Основ’яненка», «Іван Підкова»). 

Козацький ідеал у Шевченковому розумінні був тією спасенною, 

воскрешаючою силою, тим високим моральним і духовним стимулом, тим 

яскравим світильником духу, який, за умов кріпацтва тільки й здатен був 

реалізувати визвольну ідею, освітивши шлях із Малоросії – в Україну! 

Поема «Тарасова ніч» (1838 р.) була першим твором, яким 

Т. Г. Шевченко вселив українцям віру в їхню силу, здатну громити будь-якого 

ворога.  

Шевченкознавці в Україні не виділяють окремо літературну творчість 
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Т. Г. Шевченка періоду «Переяславської осені Кобзаря» та «Петербурзького 

Переяслава». Наукові співробітники «Музею «Заповіту» Т. Г. Шевченка» НІЕЗ 

«Переяслав» вважають за потрібне включити до наукового обігу означені 

періоди літературної творчості поета, об’єднавши їх у Переяславський цикл, 

який охоплює періоди раннього романтизму («Петербурзький Переяслав») і 

цілком зрілого реалізму («Переяславська осінь Кобзаря»). Тому ми відносимо 

поему «Тарасова ніч» (1838 р.) до періоду «Петербурзького Переяслава» і 

одночасно до Переяславського циклу літературної творчості Кобзаря.  

Шевченкова поема «Тарасова ніч» та перемога під Переяславом над 

польсько-шляхетським військом у травні 1630 р. висвітлені в експозиції 

«Музею «Заповіту» Т. Г. Шевченка» Національного історико-етнографічного 

заповідника «Переяслав» у історико-літературному контексті, а саме, у 

розділі ІІ «Переяслав історичний» (зал № 1) та у розділі ІV «Т. Г. Шевченко і 

Переяславщина» (літературно-художній зал № 6, присвячений 

«Петербурзькому Переяславу» та «Переяславському земляцтву у Петербурзі: 

1838–1845 рр.») [11, с. 66]. 

Т. Шевченко ступив на літературне поле в епоху розквіту слов’янського 

романтизму, коли в Україні формувався різновид цього напряму, властивий для 

недержавних націй (української, білоруської, сербської, словенської та т..), 

тісно пов’язаний з національно-визвольними прагненнями нації, її 

відродженням.  

Ранній Шевченко – поет-романтик. Це романтизм протесту проти 

існуючої дійсності, в основі якого – мрія поета про кращу долю народу й 

утвердження його права та права окремої людини на свободу. Прикметно, що 

романтичний герой раннього Шевченка – це насамперед борець за волю – Тарас 

Трясило («Тарасова ніч»), Підкова («Іван Підкова»), Гонта, Залізняк, Ярема 

(«Гайдамаки»), Гамалія («Гамалія»). 

На час написання поеми «Тарасова ніч» Т. Шевченко завдяки Є. Гребінці 

читав і «Історію Русів» (поширювалась у рукописних списках), і «Историю 

Малой России» Д. Бантиша-Каменського, який у розповіді про повстання 
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Тараса Трясила мав за основне джерело ту ж саму «Історію Русів». «Казаки 

малороссийские, – читав поет в «Історії Русів», – соединенно с запорожскими… 

принуждены выбрать себе гетманом полковника корсунского Тараса Трясила, 

не употреблявшего после сего названия, и с ним подняли оружие против 

поляков оборонительное. И по сей системе, не чиня они над поляками никаких 

происков, собрались к городу Переяславлю и, расположив стан свой между рек 

Трубежа и Альты, ожидали начинаний польских. Поляки стягались со всей 

Малороссии, а частию и из Польши, и, собравшись в великих силах под 

командою коронного гетмана Конецпольского, повели атаку на стан казацкий, 

укрепленный обозом и артиллерией с окопами. Нападение повторяемо и всегда 

отбиваемо было несколько дней с великим уроном польским. Наконец, казаки, 

дождавшись польского праздника, панским телом называемого, который они 

отправляют с пальбою и пиршествами, выслали в ту же ночь ползком знатную 

часть пехоты своей в одну ближайшую балку и на рассвете ударили с двух 

сторон на стан польский, вломились в него, и, застав многих поляков 

полунагими, переколотили их, всех противившихся им истребили, а прочих 

перетопили в реке и разогнали, получив стан их со всеми запасами и 

артиллериею в свою добычу» [6, с. 51-52]. За цим джерелом у поемі Шевченка 

подано не тільки загальну канву подій, а й окремі деталі. В жодному з 

історичних джерел, крім «Історії Русів», немає вислову «Тарасова ніч» і Тараса 

Федоровича не називають Трясилом. 

В основі поеми – історична подія: розгром повсталими козаками на чолі з 

Тарасом Федоровичем (Тарасом Трясилом, як називають його джерела, якими 

користувався Шевченко) 25 травня 1630 р. Під Переяславом польського війська 

коронного гетьмана С. Конецпольського. Поразка війська одержала назву 

«Тарасова ніч». Так, услід за «Історією Русів», називає перемогу козаків на чолі 

з Тарасом Федоровичем (Трясилом) над військом С. Конецпольського й 

Шевченко. «Тарас Трясило, – писав Шевченко в «приписах» (примітках) до 

поеми «Гайдамаки», – вирізав ляхів над Альтою; і та ніч, в котру те трапилось, 

зоветься Тарасова, або кровава (Бантиш-Каменський)» [8, с. 69]. 
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Холодної петербурзької листопадової ночі 1838 р. у невеликій кімнаті 

свого товариша, земляка, художника Івана Сошенка над аркушем паперу 

схилився юнак. Перед ним лежали дві розкриті товсті книги – рукописний 

примірник «Історії Русів» невідомого автора та «Історія Малої Росії» 

Д. Бантиша-Каменського. Рука молодого поета старанно виводила заголовок 

нового твору – «Тарасова ніч». Тарас Шевченко, студент Петербурзької 

академії мистецтв, учень самого К. Брюллова, якого тут називають «Карлом 

Великим», – автор ще майже нікому невідомих рядків:  

Встає хмара з-за Лиману,  

А другая з поля, 

Зажурилась Україна –  

Така її доля!.. 

Гине слава, батьківщина, 

Немає де дітись. 

Виростають нехрещені  

Козацькії діти… [16, с. 86]. 

Геніальна уява Шевченка та відчуття історичної правди давали йому 

можливість реалістично відтворити події та описати місцевість, де вони 

відбувалися, – стародавній Переяслав, річки Трубіж та Альта: 

Вже не три дні, не три ночі  

Б’ється пан Трясило – 

Од Лимана до Трубайла  

Трупом поле крилось… 

Червоною гадюкою  

Несе Альта вісті, 

Щоб летіли круки з поля  

Ляшків-панків їсти [16, с. 87]. 

Згадує Шевченко ріку Альту в зв’язку з Т. Трясилом також у поемі 

«Гайдамаки»: 

І Альта плаче: «Тяжко жити!  
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Я сохну, сохну… де Тарас?  

Нема, не чуть…» [16, с. 156]. 

Педагог і просвітник Григорій Наш (Ничипір Григор’єв) висловився так 

про цю подію: «Переяславська перемога допомогла козакам стати твердою 

ногою на власній землі й оживила козацький дух» [12, с. 139]. 

А ось думка Михайла Грушевського, найвидатнішого нашого історика: 

«Трясило про польське око розігрував «московську карту» й не раз говорив, що 

буде підмога із Дону. Козаки в перших днях травня побудували табір між 

Трубежем та Альтою. Конецпольський його кілька разів атакував, але зазнав 

великих втрат. Його військо поступово тануло. Нарешті наступила рішуча 

битва» [3, c. 106]. Київський та Львівський літопис згадував: «Шляхти згинуло 

там більше, ніж за цілу війну пруську та шведську» [2, с. 136]. 

Скептично оцінює «Тарасову ніч» Д. Дорошенко в своєму «Нарисі історії 

України» [5, с. 222]. У курсі двотомної «Історії України» Н. Василенко-

Полонської про цю битву та її наслідки згадано дуже коротко [13, с. 446]. Трохи 

більше говориться про те в «Історії України» І. Крип’якевича, однак він 

зауважує, що козацька справа від того виграла мало, а хіба що «одержала 

користь невелика частина запорозької повстанської старшини» [9, с. 167]. У 

популярній «Історії України-Русі» М. Аркаса говориться, що Трясило, на жаль, 

не був таким масштабним і надзвичайним діячем, стратегом, політиком, як от 

П. Сагайдачний, чи Б. Хмельницький, – тому його так одразу й змістили козаки 

[1, с. 153]. 

Потрібно зауважити, що ніхто з названих істориків спеціально не вивчав 

тему «Тарасової ночі», або «Переяславської звитяги», – тому й могли 

виникнути подібні поверхові оцінки події. Всі ці історичні праці з’явилися вже 

після Тараса Шевченка. 

Шевченко не приймає почуття національної приреченості, властиве 

А. Метлинському, певною мірою — М. Маркевичу, М. Костомарову, ранній 

прозі П. Куліша; героїзм рідної історії сприймався ним як запорука 

майбутнього відродження України. Ґрунтовне знайомство з історією Європи 
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(набуте під час навчання в Академії мистецтв і завдяки бібліотеці К. Брюллова) 

й осмислення останньої в річищі історії України (знанням якої він завдячував 

гуртку Є. Гребінки та його книгозбірні) підсилювали нестерпне почуття 

національного сорому, скорботи й пристрасного протесту проти національного 

й соціального поневолення – почуттів, що породжують провідні мотиви його 

історичних та історіософсько-політичних творів. 

Тарас Григорович читав етнографічні збірники українських романтиків 

І. Срезневського, А. Метлинського, Є. Гребінки, О. Корсуна, П. Лукашевича, 

П. Білецького-Носенка та інших, твори М. Гоголя і К. Рилєєва. Значним 

прогресом були спроби створення історичної поеми, навіть епопеї, без якої не 

мислилася жодна повновартісна національна література (поема в стилі 

народного героїчного епосу «О Наливайку» М. Шашкевича (1834); драматична 

поема «Богдан» Є. Гребінки, поема М. Максимовича «Богдан Хмельницкий» 

(1833), ряд менших форм, де змальовано невеликі епізоди тощо). Предметом 

зображення в них були героїчні постаті й події рідної історії – постаті 

романтизовані, часом не без елемента містики в дусі З. Красінського, 

Ю. Словацького, А. Міцкевича або фольклорно-стилізовані [14, с. 207]. 

Історичні поезії Шевченка пройняті волелюбними мотивами й надихані 

сучасністю. Вони мали збудити національну й соціальну самосвідомість 

українців, протиставити їхній громадянській пасивності героїчну боротьбу 

предків за волю. У цьому Т. Шевченко використав досвід громадянського 

трактування історичної теми у творчості поетів-декабристів, передусім 

К. Рилєєва, українських романтиків А. Метлинського, М. Костомарова. Певний 

вплив на трактування поетом минулого України мали й тогочасна 

історіографія, й літературна традиція. Шевченків образ історичного минулого 

грунтувався на народних уявленнях про Запорозьку Січ і козацтво, як вони 

склалися в народній пам’яті, переказах, піснях і думах, і відповідав настанові 

поета звеличити героїчну боротьбу народу за волю. Саме думи й історичні пісні 

насамперед давали натхнення історичній музі поета. Тут Шевченко піднімався 

на високій хвилі національного відродження, яка охопила всю Слов’янщину: до 
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минулого зверталися заради пробудження національної самоповаги, 

усвідомлення й утвердження себе як народу з давньою і героїчною історією. 

Саме для майбутнього потрібен був героїчний образ України, й не тієї, що вже 

ніколи не вернеться, а тієї, яка ще відродиться в душах її синів, витіснивши в 

непам’ять ганебний дух покори. Шевченко глибоко відчув це. Недаремно в 

розкішній майстерні «Карла Великого» – Брюллова перед духовним зором 

молодого художника Шевченка, як пізніше згадував він у «Щоденнику», 

«мелькали мученические тени наших бедных гетьманов. Передо мной 

расстилалася степь, усеянная курганами. Передо мной красовалась моя 

прекрасная, моя бедная Украина во всей непорочной меланхолической красоте 

своей. И я задумывался, я не мог отвести своих духовных очей от этой родной 

чарующей прелести» [17, с. 43]. Героїзм і мучеництво вільнолюбного народу й 

стали головними рисами Шевченкового образу України, його національного 

міфу, який творився поетом уже в ранній ліриці та історичних поемах. 

Т. Шевченко відчував велику потребу нагадати нащадкам про 

Переяславську перемогу 1630 р.: «У зображенні й трактуванні минулого він 

ішов насамперед за народними уявленнями та фольклорною традицією. Ідеями 

уславлення боротьби за свободу Т. Шевченко був близьким до українського 

героїчного епосу. Вже ця рання невеличка поема має в підтексті революційно-

визвольну спрямованість. Нагадування про звитяги минулого, поетизація 

національних героїв стали в «Тарасовій ночі» засобом пробудження свідомості 

нашого народу» [4, с. 299].  

Героїчна історична минувшина – це органічна складова літературної 

спадщини Тараса Шевченка, надто його ранньої романтичної творчості. Тому 

можна стверджувати, що світ козаччини переважає в його поезії, вона чи не 

превалює над усією багатогранною тематикою його творів. За допомогою 

романтизованих поезій Тарас Шевченко будив національну свідомість 

українського народу, відтворював героїчні сторінки його історії, показуючи і 

українцям, і широкому світові «Чиї ми діти, яких батьків». 
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The works of Taras Shevchenko period «Petersburg Pereyaslav» in historical and 

literary halls of Museum of Testament of T. G. Shevchenko. 

In the article discusses the poem of Taras Shevchenko «Tarasova nich» by period of 

«Petersburg Pereyaslav» in historical and literary context, and the expediency of its inclusion in 

the Pereyaslav cycle of literature creativity of poet. 
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ПЕРЕЯСЛАВСЬКИЙ МУЗЕЙ «ЗАПОВІТУ» Т. Г. ШЕВЧЕНКА 

 
Стаття розкриває ідею створення та функціонування Музею «Заповіту»                   

Т. Г. Шевченка  в складі НІЕЗ «Переяслав» 

Ключові слова: музей, Переяслав, експозиція, А. Козачковський, інтер’єр, меморіальні 

зали, Шевченкіана, будинок. 

Кожне покоління українців відкриває для себе свого Шевченка. Хто він 

для нас: геніальний  національний поет, талановитий художник, речник 

свободи, велет духу, голос душі, втілення поетичного генію українського 

народу… 

Вже 168 років древній Переяслав зберігає пам’ять про  геніального поета і 

художника України. У Переяславі з часів Т. Шевченка зберігся унікальний 

історико-архітектурний та природничий комплекс:  річка Трубіж із заплавними 

луками,  залишки оборонних валів «окольного  града» Переяславля Руського, 

що простяглися попід Трубежем. Біля оборонних валів, на  високому плато 

стоїть Троїцька церква 1804 року, поруч будинок лікаря А. Козачковського. 

Тут, як і скрізь у Переяславі, ніби зійшлися  століття і тисячоліття, залишивши 

нащадкам  безцінні свідчення древності  цієї землі. Цей куточок Переяслава – 

дорогий нам ще й тому, що тут жив і творив Т. Г. Шевченко.  

Працівники Національного історико-етнографічного заповідника 

«Переяслав» вважали своїм обов’язком створити у будинку лікаря 

А. Козачковського Музей «Заповіту» Т. Г. Шевченка, аби  краще пізнати його 

добу, атмосферу життя, його  сучасників, ту історичну реальність, у якій жив 

поет, допомогти нинішнім поколінням наблизитися до розуміння генія 

Великого Кобзаря. 

Будинок, у якому розміщена експозиція Музею «Заповіту» і який зберігся 

до наших днів, був збудований у 1820 р. батьком, Осипом Козачковським, 

високоосвіченою людиною, ректором Переяславських духовних училищ в 
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обійсті свого тестя Ф. Домантовича для  своєї багаточисельної родини. Сам же 

О. І. Козачковський помер у 1832 році, коли його син Андрій навчався в 

Петербурзі. У цьому добротному будинку завжди було затишно і добре 

Т. Шевченку. 

За свідченнями старожилів міста та нащадків А. Козачковського, зокрема, 

О.  Г. Козачковської – дружини онука А. Козачковського та Т.  А. 

Козачковської – правнучки А. Козачковського, в будинку було чотири входи і 

дванадцять кімнат: вітальня, покої для гостей, будуар, їдальня, спальні, кухня, 

коридори, а також дві веранди і ганок [6, с. 217]. 

У 20-х рр. ХХ ст. будинок був націоналізований, у ньому розміщувалися 

дитячий будинок, квартири вчителів і адміністративні контори, тому внутрішнє 

планування дещо змінене (перегородки, двері).  

З 1946 року в цьому будинку знаходилася експозиція державного 

історичного музею спочатку в трьох кімнатах, а з 1954 року – в усіх дванадцяти 

кімнатах. Дві зали історичного музею були присвячені перебуванню                

Т. Г. Шевченка на Переяславщині.  

«Історична цінність будинку А. Козачковського, – зазначає автор 

наукової концепції, – ще й у тому, що він є єдиною пам’яткою в місті, яка 

репрезентує дворянське дерев’яне житло Переяслава поч. ХІХ ст. з його 

особливостями розташування, планування, оздоблення. Та найбільша цінність 

цього будинку меморіальна: в ньому жив і творив Т. Шевченко, тут був 

написаний духовний заповіт поета своєму народові» [6, с. 218]. 

Влітку 2004 р. Кабінет Міністрів України виділив кошти на ремонтні 

роботи будинку А. Козачковського. Вже давно в головах музейних 

співробітників витала думка про те, щоб колись у цьому будинку відтворити 

його інтер’єри, ширше подати матеріали про знайомство господаря з Тарасом 

Шевченком, про перебування поета на Переяславській землі.  

Після ремонту така нагода трапилася. Було прийнято рішення створити 

неординарну, неповторну, унікальну експозицію Музею «Заповіту»                

Т. Г. Шевченка з меморіальними, літературно-художніми та історичними 
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залами. Це було важке, проте й більш цікаве завдання, ніж створення за назвою 

та змістом традиційного літературно-меморіального музею.  

Ідею створення Музею «Заповіту» Т. Г. Шевченка підтримали творчі 

спілки України, Комітет з Національної премії України ім. Тараса Шевченка, 

діячі культури й науки, серед яких – академіки П. Т. Тронько, Б. І. Олійник, 

М. І. Жулинський.  

Експозиція Музею «Заповіту» Т. Г. Шевченка має три складові: 

історичну, меморіальну та літературно-художню [8, с. 9].  

Ми не повторювали того, що експонується в існуючих донині 

шевченківських музеях, а  показали тільки те із життя Т. Г. Шевченка, що 

стосується лише Переяславщини.  

«Метою створення Музею Шевченкового «Заповіту», – як зазначається в 

концепції, – є відтворення атмосфери оточення старовинного українського 

історичного міста, будинку, в якому Т. Г. Шевченко пережив високе поетичне 

піднесення в органічному контексті з українською природою, з усім 

українським життям, а також осягнення і відтворення всієї глибини творчості 

Т. Г. Шевченка переяславського періоду, осмислення української історії, 

ментальності, традицій» [8, с. 7]. 

Меморіальні зали музею відтворені інтер’єрами кімнат 1 пол. ХІХ ст. : 

«Вітальня А. Козачковського», «Кімната для гостей, в якій жив Т. Шевченко», 

«Бібліотека А. Козачковського», «Кабінет А. Козачковського». Ще  чотири зали 

присвячені розділу «Переяслав історичний». Літературно-художні зали, які 

розповідають про знайомство А. Козачковського з Т. Шевченком та його 

перебування на Переяславщині, розмістилися в трьох кімнатах. Одна зала 

музею – виставкова [12, с. 1-2].  

19 серпня 1845 року у вітальні А. Козачковський влаштував урочистий 

вечір на честь приїзду Т. Г. Шевченка. Сюди зібралася переяславська 

інтелігенція. Т. Шевченко читав свої поезії, під акомпанемент роялю співав 

пісень. Усі були в захопленні від поета. Переяславський лікар М. Штерн, сусід 

А. Козачковського, захоплено вигукнув: «Оце батько! Їй – богу, хлопці, батько! 



 

 

ПЕРЕЯСЛАВIКА                                                                              Випуск 8 (10)

116

Будь здоров, батьку!». З цього вечора Тараса всі почали називати «батьком» 

[11, с. 106]. 

У бібліотеці А. Козачковського Т. Шевченко читав літературні періодичні 

видання ХІХ ст. Тут можна побачити цінну медичну, наукову, енциклопедичну 

та художню літературу ХІХ ст., підшивки медичної газети «Врачъ», народно-

лікарської газети «Друг здравія» – ще часів А. Козачковського і Т. Шевченка.  

Рідкісні експонати прикрашають усі зали нашого музею. Звідки бралися 

ці унікальні речі?   

Наш земляк, академік В. Г. Заболотний, який був знайомий з онуком 

Козачковського, знайшов і відкупив музичну скриньку. Це був один із 

найперших цінних експонатів – свідок перебування Т. Г. Шевченка в будинку 

переяславського лікаря, який зайняв чільне місце в бібліотеці господаря [5, 

с. 139].  

Якось випадково натрапили на дві картини – світські ліричні мотиви: 

дівчина з парубком біля тину та дівчина біля криниці. Як згадував колишній 

генеральний, а нині покійний директор НІЕЗ «Переяслав», заслужений 

працівник культури України, Герой України М. І. Сікорський, що онук 

Козачковського про ці картини сказав так: «Та це ж картини Варвари Рєпніної. 

Пам’ятаєте? Яготинські зустрічі Шевченка в Рєпніних, Варвара закохалася в 

Тараса, і те надихнуло її на створення кількох картин. Ці дві потрапили до нас 

із Яготина. Коли і як, не знаю, але в нашому домі їх берегли як пам’ять про 

Тараса Григоровича» [5, с. 141]. Ми розмістили їх у передпокої кімнати для 

гостей, в якій жив Т. Шевченко. А поруч, на столику, стоїть глечик із 

с. Прохорівки, родового маєтку видатного історика, етнографа 

М. Максимовича, з якого, за переказами, вмивався Т. Шевченко.  

Порфирій Сениця, брат композитора Павла Сениці, передав у музей 

погруддя «Мавра» і «Мавританки», які належали родині Козачковських. Ці 

роботи французьких майстрів ІІ пол. ХІХ ст. прикрашають вітальню [5, с. 142].  

Спогадом про перебування на Переяславщині Т. Г. Шевченка слугують ноти 

пісні «Ой піду я до млина», яку дуже любив співати поет. Ці ноти передані 
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онуком А. Козачковського і написані вони в 1904 р. зі слів Марії Степанівни 

Козачковської. Ноти розміщені на роялі у вітальні [13]. 

Окрасою кабінету лікаря А. Козачковського є його особистий стіл. Існує 

думка, що цей стіл зробив сам господар. На столі подаємо оригінали 

документів родини Козачковських, а також лікарську скриньку колишнього 

господаря. З меблів привертає увагу секретер, в якому зберігалися цінні папери, 

документи, гроші. Ця річ належала родині Носачів, які товаришували з онуком 

Козачковського [2, с. 68].  

Вишукані інтер’єри кімнат допомагають відвідувачам уявити дух епохи 

ХІХ ст. – того часу, в який жили Т. Шевченко і А. Козачковський.  

Ми завжди із вдячністю будемо згадувати переяславського лікаря           

А. О. Козачковського (1812–1889), який, захопившись «незрівнянними 

творами» Т. Шевченка у Петербурзі, познайомився з їх автором, і це 

знайомство переросло у щиру дружбу на все життя. 

А. Козачковський став одним із найближчих друзів поета. Він  схилявся 

перед генієм Т. Шевченка, завжди розумів, співчував і підтримував його.  

Збереглися спогади А. Козачковського про Т. Шевченка, які вперше були 

надруковані в газеті «Киевский телеграф» у 1875 році, а пізніше піддавалися 

цензурі. Спогади  А. Козачковського – це не побіжні  згадки про поета, а 

спеціальні розповіді, присвячені їхньому знайомству та перебуванню 

Т. Шевченка в Переяславі. Вони є цінним джерелом для вивчення 

петербурзького та переяславського  періодів життя і творчості поета [7, с. 97].  

На запрошення А. Козачковського Т. Шевченко гостював у Переяславі 

влітку і восени 1845 року і двічі у 1859 році. А. Козачковський завжди радо 

вітав поета у своїй господі. Вони були майже одного віку, обидва захоплені 

поезією. Так добре, як у Козачковського, Т. Шевченко не  почувався ніде. Це 

було спілкування друзів [10, с. 236]. 

Т. Шевченко присвятив другові чудове послання «А. О. Козачковському», 

написане в другій половині 1847 року в Орській кріпості, де є  такі рядки: 

А може, ще добро побачу? 
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А, може, лихо переплачу? 

Води дніпрової нап’юсь, 

На  тебе, друже, подивлюсь. 

І, може, в  тихій  твоїй хаті 

Я буду знову розмовляти 

З тобою, друже мій… 

У фондах НІЕЗ «Переяслав»  зберігаються спогади онука  лікаря 

А. Козачковського – Андрія Йосиповича Козачковського. Спогади записані 

Андрієм Йосиповичем із уст своєї  бабусі Марії Степанівни Козачковської, 

дружини лікаря А. Козачковського. Зі спогадів А. Й. Козачковського 

дізнаємося, що родина Козачковських довгий  час зберігала в родинному архіві 

матеріали Т. Г. Шевченка. Це були листи Т. Шевченка з неволі, колекція 

малярських творів, можливо інші документи, які до нас не дійшли. Після 

революції, коли  почалися репресії, велику частину родинного архіву Йосип 

Андрійович (син лікаря А. Козачковського) спалив, а  частину якимось чином, 

як пише у спогадах А. Й. Козачковський-внук, – передав до Петербургу. Родина 

Козачковських була репресована і вислана в Середню Азію [13]. 

Академік О. П. Новицький у своєму «Коментарі до малюнків                

Т. Г. Шевченка», виданому у 1932 році, писав про те, що  до 1894 року велика 

збірка малярських робіт Т. Шевченка належала і знаходилася у                

А. Козачковського в Переяславі. До збірки, як пише О. П. Новицький,  входило 

близько 281 екземпляра робіт. У «Коментарі» подається перелік 84 малюнків   

Т. Шевченка, які належали А. Козачковському, опис яких зробив Русов. За 

решту робіт  жодних відомостей не подано. О. П. Новицький пише також, що у 

1894 році частина збірки робіт Т. Шевченка, яка належала А. Козачковському, 

була передана В. В. Тарновському у Качанівку (збірка В. В. Тарновського 

пізніше передана Чернігівському історичному музею) [9, с. 195]. Доля тієї 

частини збірки малярських робіт Т. Шевченка, що залишилась у                

А. Козачковського у Переяславі, невідома. Можливо вона була втрачена після 

революції, під час репресій. Історія збірки малярських робіт Т. Шевченка, що 
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належала А. Козачковському, чекає своїх дослідників. 

Вперше приїхав Т. Шевченко до нашого міста в серпні 1845 р. за 

завданням Археографічної комісії. Він замальовував архітектурні пам’ятки 

Переяслава. Збереглися його акварелі «Вознесенський монастир», 

«Михайлівська церква», «Покровська церква», «Андруші» (два малюнки під 

цією назвою), «У В’юнищі», «Кам’яний хрест Св. Бориса», копії яких 

розміщені в експозиції музею. Про місто, пам’ятки Переяслава Т. Шевченко 

залишив багато спогадів, описів у повістях «Близнецы», «Художник», 

«Археологічних нотатках», листуванні, поезіях [2, с.  67].  

У другий приїзд, наприкінці жовтня 1845 р., Т. Шевченко на 

Переяславщині написав найкращі твори: поему «Наймичка» (13 листопада), 

«Кавказ» (18 листопада), присвяту до поеми «Єретик» (22 листопада) – в 

Переяславі, «І мертвим, і живим…» (14 грудня) «Холодний Яр»  (17 грудня), 

«Давидові псалми» (19 грудня), «Маленькій Мар’яні» (20 грудня), «Минають 

дні, минають ночі..» (21 грудня), «Три літа» (22 грудня») – у В’юнищах 

(Переяславщина), і, нарешті, «Заповіт» (25 грудня) у Переяславі, автографи 

яких розміщені в експозиції,  також факсимільне видання збірки «Три літа» [11, 

с. 208]. 

Переяславці  шанували творчість Т. Шевченка, про що свідчить цікавий 

експонат – рукописний «Кобзар», переписаний нашими земляками ще в 1844 р. 

Він зберігався у колишнього директора музею Н. В. Рубана, який дістався йому 

нібито з домашньої бібліотеки нашого земляка, праправнука трахтемирівського 

сотника В. А. Чубука-Подольського, який у 20-х ХХ ст. працював ученим 

секретарем Академії наук УРСР [5, с. 144]. 

Окрім меморіальних та літературно-художніх залів особливе місце в 

музеї посідають перші чотири кімнати розділу «Переяслав історичний», який 

дає можливість розкрити героїчну історію древнього Переяслава, побачити її 

очима Т. Г. Шевченка.  

Поряд з унікальними експонатами козацької доби подані анотації у формі 

цитат із творів Т. Г. Шевченка з його автографами.  
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Музей відкритий 18 квітня 2008 року на честь першого виходу «Кобзаря» 

Т. Г. Шевченка у Санкт-Петербурзі в 1840 р.  

Нашому музею лише 7 років. За такий короткий період Музей «Заповіту» 

Т. Г. Шевченка відвідало понад 100 000 осіб. 

«Ми в величезному захопленні від побаченого і почутого в музеї. 

Прекрасне оформлення залів, багатство і краса кожного залу, рідкісні 

експонати, деякі просто унікальні, зворушили нас до глибини душі. Ваш музей 

– чудовий подарунок нам, українцям, бо ми гордимось своїм справді Великим 

Українцем, Апостолом Правди і Свободи Т. Г. Шевченком. Так хочеться, щоб 

це духовне багатство, неоціненний скарб стали відомі в усьому світі. Ви,  

працівники музею, зробили і робите велику справу по відродженню духовності 

нашого народу. Спасибі Вам велике. Низький уклін, українські сподвижники, за 

Ваше служіння духовності» (Тютюн Г. С., м. Київ, Тютюн О. Б., м. Афіни, 

В. Костенко, м. Переяслав-Хмельницький); «Ми в захопленні від Вашого 

музею, ваших експонатів і особливо від Ваших екскурсоводів. Бажаємо успіхів 

у вашій благородній роботі» (Київське товариство «Меморіал»); «Чудова, дуже 

цікава, корисна для всіх експозиція. Дякуємо усім, хто збирає, охороняє, надає 

нам можливості для насолоди, для історичної пам’яті» (співробітники 

Національної академії та Національного університету ім. Тараса Шевченка); 

«Захоплені експозицією музею, прекрасною екскурсією. Бажаємо процвітання 

музею, щастя і здоров’я її співробітникам» (працівники Національної 

бібліотеки України ім. В. І. Вернадського); «Щиро вдячні людям, які бережуть і 

пропагують безцінні скарби нашого народу, його національну пам’ять. 

Вклоняємось будинку, який ще зберігає відгомін шевченкових кроків» 

(редакція газети «Закон і обов’язок»). І т. д. і т. п. [3, с. 62]. 

Читаючи такі вдячні відгуки наших відвідувачів, переймаєшся гордістю 

за музей, розумієш, що недаремно вкладена титанічна праця багатьох наукових 

співробітників, реставраторів, художників у створення цієї неперевершеної за 

своїм вирішенням експозиції. 

Музей «Заповіту» Т. Г. Шевченка – один із центрів популяризації 
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творчості Великого Кобзаря, його заповітів прийдешнім поколінням на 

Переяславщині. Шевченківські свята (9-10 березня) стали традиційними днями 

єднання. Їх зміст засвідчує нашу вірність заповітам великого поета. 

25 листопада 2008 року відбулися ІІІ Всеукраїнські Шевченківські 

читання, приурочені до 195-річчя з дня народження Т. Г. Шевченка. У 

конференції взяли участь науковці Інституту літератури ім. Тараса Шевченка, 

лауреати Шевченківської премії, члени Національної спілки письменників 

України, шевченкознавці, заслужені діячі мистецтв України, наукові 

співробітники Шевченківського національного заповідника, Національного 

історико-етнографічного заповідника «Переяслав» та ін. 

Цікавими були доповіді Гальченка Сергія Анастасійовича, кандидата 

філологічних наук, заступника директора Інституту літератури ім. Т. Шевченка 

НАН України – «Другий «Кобзар». Нездійсненна мрія Тараса Шевченка»; 

Мацько Любов Іванівни, доктора філологічних наук, професора, академіка 

АВШ України – «Мова переяславської Шевченкіани»; Смілянської Валерії 

Леонідівни, доктора філологічних наук, заввідділом шевченкознавства 

Інституту літератури ім. Т. Шевченка НАН України – «Майбутня 

шевченківська енциклопедія у 4-х томах (від підготовки  до видання)»; Бурлаки 

Галини Миколаївни, кандидата філологічних наук, заввідділом рукописних 

фондів і текстології Інституту літератури ім. Т. Шевченка НАН України – 

«Шевченкознавча публіцистика М. Грушевського»; нині покійного Яцюка 

Володимира Макаровича,  шевченкознавця, мистецтвознавця, збирача 

шевченкіани, 121н.121 натурні діяча мистецтв України – «Тарас Шевченко 

малює Переяславщину  (нотатки для ширшої розвідки)»; Шпиталя Івана 

Григоровича, члена Національної спілки письменників України, 

шевченкознавця – «Переяславсько-В’юнищанська шевченкіана: минуле в 

сучасність»; Гояна Яреми Петровича, лауреата Шевченківської премії, 

директора видавництва «Веселка» –   «Шевченкіана В. Касіяна»;  Фільц 

Богдани Михайлівни, доктора мистецтвознавства, композитора, старшого 

наукового співробітника Інституту мистецтвознавства, фольклористики та 
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етнології ім. М. Т. Рильського НАН України – «Творчість Тараса Шевченка та її 

життя в музичній інтерпретації композиторів»; Кузик Валентини 

Володимирівни, мистецтвознавця, доктора філософії (мистецтво), лауреата 

премії ім. М. В. Лисенка, члена Національної спілки композиторів України – 

«Поезія Тараса Шевченка у творчості братів Ревуцьких»; Брижицької Світлани 

Анатоліївни, кандидата історичних наук, заступника директора з наукової 

роботи Шевченківського національного заповідника, м. Канів – «Значення 

ідентифіката «батько» в традиції визначення постаті Тараса Шевченка 

відвідувачами його могили (1927 р.)» та ін. 

Неперевершеним за артистичністю та емоційністю був виступ 

Паламаренка Анатолія Нестеровича, професора Національного педагогічного 

університету ім. Драгоманова, лауреата Шевченківської премії – «Про слово 

Великого Пророка і кобзаря, його внутрішній світ» [4, с. 149].    

Проведення ІІІ Всеукраїнських Шевченківських читань – подія 

неординарна, яка має величезне значення, адже такі заходи популяризують 

творчість Великого Кобзаря, його заповіти, виховують молодь на засадах 

любові до рідної землі й глибокого пошанування українських митців. 

У музеї проводиться значна виставкова робота. У виставковій залі 

відкривалися виставки на шевченківську тематику, зокрема, «Т. Г. Шевченко в 

творах мистців» (із колекції НІЕЗ «Переяслав»), «Шевченкові скарби» (із 

колекції Предстоятеля УПЦ Блаженнішого Митрополита Володимира), 

пересувна виставка із фондової збірки Національного музею Т. Г. Шевченка, 

м. Київ на тему «Тарас Шевченко – художник», «І мене в сім’ї великій, сім’ї 

вольній, новій…» (роботи студентів НАОМА, м. Київ),  «Шевченко і Україна» 

(роботи вихованців Переяслав-Хмельницької дитячої художньої школи), 

«Шевченківський Петербург» (із фондів Національного музею Тараса 

Шевченка) та 122н.. 

Віднайдення та створення повноцінної фондової збірки матеріалів, 

присвяченої Т. Г. Шевченку, – одне з основних завдань нашого музею. Адже 

вшанування пам’яті Великого Кобзаря, збереження його спадщини, пізнання 
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суті його генія – обов’язок кожної людини.  

У колекції НІЕЗ «Переяслав» досить широко представлена також і 

шевченкіана. Це факсимільні видання «Кобзарів» (1840 та 1860 рр.), унікальні 

видання творів Т. Г. Шевченка, датовані кінцем ХІХ ст., а також дослідження 

біографії та творчості поета відомими науковцями, визначними громадсько-

культурними діячами, окремі раритетні книжкові видання ХХст., автографи 

творів  Великого Кобзаря. Багата філателістична та філокартична збірка поета – 

це фотографічні й художні портрети Кобзаря, відтворені окремо і в поєднанні з 

іншими елементами художньої структури, репродукції його малярських творів, 

ілюстрації інших митців до віршів та поем Шевченка, композиції з текстами 

самих віршів, репродукції творів мистецтва, присвячених Шевченкові та 

вшануванню й увічненню його пам’яті, фотонатурні й художні зображення 

міст, сіл та місцевостей, пов’язаних з біографією митця, види поетової могили в 

Каневі, добродійні поштові картки, кошти від розповсюдження яких 

призначалися на спорудження пам’ятників Шевченкові та ін. Перед невеликим 

колективом науковців нашого музею (4 особи) стоїть завдання – і надалі 

поповнювати шевченківську колекцію новими знахідками. 

До 200-річчя з дня народження Т. Г. Шевченка для учнів проведений 

мистецький конкурс «Усі ми діти твої, Тарасе» в номінаціях – образотворче та 

декоративно-прикладне мистецтво, конкурс читців на краще виконання творів 

Т. Г. Шевченка, написаних на Переяславщині, пісенний конкурс «Струни 

Кобзаревого серця», зустріч з відомими шевченкознавцями України, 

театралізована екскурсія «Переяславські стежки Кобзаря», відкриття виставок, 

урочисті заходи та концертна програма, присвячена перебуванню                 

Т. Г. Шевченка на Переяславщині та написанню «Заповіту», проведення циклу 

тематичних екскурсій для учнів шкіл міста та району. 

Т. Г. Шевченко є явищем української духовності, могутнім джерелом 

національної самосвідомості, учасником історичного життя народу, 

порадником, Батьком, символом України. Ідеї, думки, вся творчість 

Шевченкового генія стала тим живим феноменом, який далі розвивається вже в 



 

 

ПЕРЕЯСЛАВIКА                                                                              Випуск 8 (10)

124

свідомості українського суспільства. Тому актуально сьогодні звучать 

безсмертні Шевченкові слова: 

Свою Україну любіть, 

Любіть її… Во время люте, 

В останню тяжкую минуту 

За неї Господа моліть. 

                    [19-30 травня 1847, С.- Петербург] 

Музей «Заповіту» Т. Г. Шевченка є важливим центром популяризації 

творчості Великого Кобзаря, його заповітів, виховання молоді на засадах 

патріотизму.  
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УДК 821.161.2.09(092)                           Наталія Кухарєва, Світлана Пригонюк 

(Переяслав-Хмельницький) 
 
 

ТЕМА ДИТИНСТВА У ТВОРЧОСТІ Т.  Г.  ШЕВЧЕНКА 
 

У статті подається осмислення Т. Шевченком теми дитинства: сирітство, материнство, 

опікунство. 

Ключові слова: дитинство, сирітська доля, образ жінки-матері, просвітницька література, 

сімейний устрій 

Тяжкі переживання дитячих років на все життя залишилися незагоєною 

раною в душі Тараса Шевченка. Я. Ярема саме цим пояснює, чому                

Т. Г. Шевченко довгий час не звертався до свого дитинства ні в поетичній 

творчості, ні в малярстві: «Вона [душевна рана] не дозволяла йому настільки 

«внутрішньо успокоїтися», щоб могти відновлювати картини свого минулого та 

переживати їх удруге в своїй уяві» [8, с. 10]. Його товариш Афанасьєв-

Чужбинський згадував, «…як після вечора, присвяченого читанню поеми 

«Dziady» Міцкевича, Шевченко, йдучи по воду для чаю, співав пісню «Та нема в 

світі гірш нікому, як сироті молодому» – «улюблену тоді його пісню» [4, с. 91]. 

Можливо, знову повернутись до спогадів про своє сирітство спонукала його 

доля хлопчика, який працював у Чужбинського на кухні [4, с. 92]. 

Зі спогадів та «Щоденника» ми  знаємо, що Т. Шевченко дуже любив 

дітей і при кожній нагоді проводив з ними свій вільний час. А. О. Ускова 

згадувала: «Дітей Шевченко дуже любив. Мою старшу доньку Наталію 

він дуже балував і завжди шукав нагоди побавитись з нею» [5, с. 239].                      

К. Б. Піунова розповідала про відвідини Шевченком її родини: «Тараса 

Григоровича особливо любили мої маленькі сестри і брати, яких, як і взагалі 

всіх дітей, дуже любив він. Вони його, бувало, буквально обліплять з усіх боків, 

і він годинами бавиться з ними, співає їм українських пісень; особливо 

розважав він дітей піснею, яку навчив підспівувати хором. <...> І  діти 

найменші <...> називали його «Чеберик» або «Чок-чеберик» [5, с. 277]. Це 

підтверджує і запис у «Щоденнику», який митець зробив після того, як побачив 
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на землі відбитки дитячих ніг: «Возвращаясь на огород, набрел я на тропинку, 

на уже засохшей грязи которой видны были отпечатки миниатюрных детских 

ножек. Я  любовался и следил этот крошечный детский след, пока он не исчез в 

степной полыни вместе с тропинкой» [7, с.  50] 

  Перебуваючи в Орській фортеці, багато побачивши і переживши, 

Т. Шевченко все частіше згадує своє  дитинство. Смерть матері, знущання 

мачухи, навчання у п’яниць-дячків, служба козачком у панських покоях – все 

це припало на долю Тараса. «Дитина до родичів, які її покинули, умираючи, 

відчуває свого роду тяжко давлений жаль за кривду, тим способом дитині 

невинно заподіяну, і домагається за неї спокути», – стверджує С. Балей [1,        

с. 60]. Я. Ярема, у свою чергу, зазначав, що «після смерті доброї матері 

повертається світ до осиротілої дитини цілим своїм ворожим обличчям. <...> 

Почуття любови до матері переливається на інші об'єкти та постаті, що 

гармоніюють із образом матері» [8, с. 15]. Це пояснює, чому Т. Г. Шевченко у 

своїй творчості звертається до теми дитинства.  

Якщо переглянемо його поезію, прозу й малярство саме з цієї тематики, 

то зможемо уявно поділити її на дві групи:  

Першу групу становлять твори, які показують сирітську долю. Це, 

зокрема, в поезії «Думка» («Тяжко-важко в світі жити...»), «На вічну пам’ять 

Котляревському», «Добро, у кого є господа...», «Ой умер старий  батько...», «На 

Великдень, на соломі...», «І золотої, й дорогої...», поеми «Катерина», 

«Гайдамаки», «Тризна» та інших. Об’єднує ці твори спільний персонаж – 

дитина-сирота, яка повинна сама дати собі лад, заробити на життя: сирота «до 

світа / Встає працювати»  [7, т. 1, с. 89], «и жизни труд, как сирота, он встретил 

рано; / Упреки злые встретил он за хлеб насущный... В сердце рану / Змея 

прогрызла... Детский сон / Исчез...» [7, т. 1, с. 241], «У наймах марніє» [7, т. 2,  

с. 160].  

 У прозових творах тема сирітства розкрита в повістях «Варнак», 

«Музыкант», «Художник», «Несчастный».  

З малярської  спадщини Тараса Шевченка ці мотиви є в картинах 
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«Сирітка-хлопчик під тином ділиться милостинею із собакою» (не збереглася), 

«Казахські діти-жебраки», «Казахський хлопчик, який грається з кішкою», 

«Хлопчик-натурник». Сюди ж зарахуємо твори про сиріт-байстрюків, доля яких 

нічим не краща за сирітську і в більшості випадків повторює її. Це – «Лілея», 

«Русалка», «Відьма», «Титарівна», «Марина», «Сотник», «Петрусь», «Слепая», 

«Сова», «Варнак».  

«Судьба байстрюка, хоча він і має матір, зближується своєю 

невідрадністю до долі сироти; у Шевченка поняття «сирота» й «байстрюк» 

майже зливаються в одно. Байстрюк для Шевченка, – зазначає С. Балей, – це 

сирота у вищій степені. Тому поет, почуваючи себе сиротою, … почасти 

ідентифікував себе з ними» [1, с. 59].  

Досліджуючи психологію творчості Тараса Шевченка, С. Задорожна 

зазначає, що в автора «стражденність, страдництво перенесені з площини 

емпіричної у площину морально-етичну, духовно-психологічну, наснажуючи 

основну тональність звучання образу надзвичайно щемливою, особистісною 

нотою – своїм страдництвом і сирітством. Долями своїх героїв поет пояснює 

свою власну долю, найінтимнішу духовно- психологічну суголосність маючи з 

образом жінки-матері» [3, с. 74]. 

Другу групу становлять твори, у яких передано щасливе дитинство 

героїв: всиновлених сиріт і байстрюків та таких, що виростали у щасливих 

сім’ях. Це – «Невольник», «Наймичка», «Княжна», «Царі», «У нашім раї на 

землі...», «І досі сниться: під горою...»,«Сон», «На панщині пшеницю жала...» 

(цікавим є те, що вимріяне щастя Т. Шевченко і герої його поезій бачать 

лише у снах), «Близнецы», «Музыкант», «Капитанша». Зображену ідилічну 

картину життя селянської родини Шевченко переніс і в живопис – «Селянська 

родина»,  «На пасіці». 

Розвиваючи тему дитинства, найбільшу і найважливішу роль Тарас 

Григорович відводив матері. Переоцінити значущість материнської опіки для 

дитини неможливо, і саме від неї, на думку  Шевченка, залежить, ким виросте її 

дитина. «Мати всюди неоднакова мати. Коли розумна та щира, то й діти 
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вийдуть в люде, хоч попідтинню; а хоч і одукована, та без розуму, без серця, то 

й діти виростуть, як ледащо в шинку», – зазначає автор, розкриваючи образ 

матері в поемах «Наймичка», «Марія», повістях «Наймичка», «Музыкант», 

«Несчастный» [7, т. 6, с. 190].  

Т. Шевченко подає різні типи материнських образів:  

1) мати, яка кладе життя на олтар любові і благополуччя своєї дитини, 

виховує її, притримуючись народних звичаїв та законів суспільної моралі;  

2) мати, яка не бере участі у житті дитини, віддавши її на виховання 

стороннім людям-опікунам;  

3) мати, засліплена любов’ю до своєї єдиної дитини, не визнає 

загальноприйнятих законів виховання, у результаті чого не може дати дитині 

ради [6, с. 101].  

До першого типу віднесемо покритку Лукію з повісті «Наймичка». 

Зневірена в людях, вона хотіла накласти на себе руки, але любов до сина Марка 

пересилила цей намір. На думку С. Балея, часте звертання митця до цього 

образу є проекцією Шевченкового зламаного щастя [1, с. 58]. Автор не жаліє 

Лукію, він звеличує її в любові до сина, це – «предмет, який в тім случаю 

головно [його] займає. <...> Коли Шевченко відчував тугу за матір’ю і коли у 

мрії материнська стать являлася йому, то мала вона, ймовірно, черти, які 

зближали її до постаті «Наймички», між тим як поет сам вчував себе у ролі 

Марка» [1, с. 61].  

Другий тип уособлюють образи графинь у повістях «Варнак» і 

«Музыкант». Це – матері, які байдуже ставилися до своїх дітей, а їхнє  

виховання переклали на плечі інших – панни Магдалени (перша) та Антона 

Адамовича й Мар’яни Якимівни (друга): «Графиня была женщина светская, 

избалованная прежними успехами на поприще светской жизни, любила у 

себя банкеты, где, разумеется, первенствовала между провинциалками, читала 

итальянские и французские новеллы и больше ничего не делала. Сын вырастал 

хотя и под одной крышей с нею, но она его видела раз или два в день и то 

мимоходом» [7, т. 3, с. 130-131]; «Софья Самойловна, мать их по названию,  
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великосветская дама. А главное – красавица. Красавица, которая конфузится, 

когда ее кто спросит о здравии ее детей. Для нее это все равно, что сказать: 

«Как вы, Софья Самойловна, подурнели». И притом, как дама светская, она 

после каждого бала (а их у нас в году бывает три, а в высокосный и четыре) 

должна отдать визиты своим гостям, а гостей, вы сами видели, сколько наехало. 

<...>  Пока отдает визиты, смотрит – другой бал готовится, там третий. Так и 

год проходит. А там, если выберется время, надо и в Петербург съездить. 

«А то, – говорит, – между этими хохлами совсем очерствеешь»» [7, т. 3, с. 198-

199].  

Третій тип показано на прикладі Марії Федорівни у повісті 

«Несчастный». Ця жінка мала «[ум] практический или положительный» [7, т. 3, 

с. 247]. Вийшовши заміж за ротмістра, вона стала мачухою, у найгіршому 

розумінні цього слова, двом його дітям – Лізі й Колі: «дети под 

непосредственным блюдением Марьи Федоровны бледнели и худели» [7, т. 3,   

с. 148]. Зовсім іншим було її ставлення до власного сина Іпполита. Вона 

оберігала його, пестила, виконувала всі його забаганки і вважала зайвим 

винаймати для сина вчителів. Таке виховання з часом принесло свої плоди, 

коли навіть сама Марія Федорівна вже не мала впливу на Іпполита, «как не 

крепилась, однако ж не могла дослушать красноречивую повесть о 

похождениях своего единственного сына Ипполитушки» [7, т. 3, с. 288]. Мати 

змушена була сама писати прохання «о написании в рядовые сына <...> за 

неуважение к матери» [7, т. 3, с. 288].  

Рівнозначно з матір’ю Т. Шевченко трактує і опікунів, адже від них 

залежить виховання дітей. Слід відзначити, що в усіх повістях, окрім 

«Несчастный», опікуни безмірно люблять своїх вихованців. Такими є Марта і 

Яким Гирло («Наймичка»), Мар’яна Якимівна й Антон Адамович 

(«Музыкант»), Прасковія Тарасівна і Никифор Федорович («Близнецы») та 

Яким Туман («Капитанша»). Звернімо увагу, що діти в родини опікунів 

потрапляють, коли ті вже є літніми людьми, доля не дала їм власних дітей, а 

вихованці послані Богом як благословення за праведне життя. Порівняймо: «Я 
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все думаю, Якиме, кому-то мы после себя добро свое оставим? Не даровал нам 

с тобою Господь ни дочери, ни сына. Так и помремо одиноки! <...> Да, 

прогневали мы милосердного Господа, не утешил Он ледачую старость нашу. 

Так и гробовой доской покроемся, и некому будет от души заплакать, и некому 

будет помянуть наши души грешные! <...> Кто же расскажет радость старой 

Марты и Якима, когда они увидели под перелазом дитя, окутанное старой 

серой свиткой, и головка прикрытая зеленым широким лопухом» («Наймичка») 

[7, т. 3, с. 65].Таке розгортання сюжету нагадує казки на кшталт «Снігуроньки».  

Виховання в родинах опікунів разюче відрізняється від виховання в 

«панських покоях». Т. Шевченко показує розподіл виховних обов’язків між 

батьком та матір’ю, причому в такому вигляді, як вони існували у селян з 

давніх часів і які, на думку автора, є взірцевими, ідеальними. В обов’язки 

матері входило навчити дитину молитов, народних пісень, а також хатньому 

господарству, якщо це дівчинка. Батько ж повинен був навчити грамоті, історії 

за переказами або за книжками, та ще ремеслу, якщо це був хлопчик. 

Саме на такому укладі наголошує Тарас Шевченко: «Я-то буду учить его 

письма, сколько сам, грешный разумею. А вот чтобы ты его сначала научила! 

<...> всему доброму! Вот что! Ты теперь у него мать, так что учи его, когда он, 

даст Бог, заговорит, молиться Богу. А я, посмотревши, как он будет молиться, и 

Письма Святого выучу. И Псалтырь ему свою святую, умираючи, передам» 

(«Наймичка») [7, т. 3, с. 72]. 

В. Бельченко зазначає: «Важливим виховним чинником, на думку 

Шевченка, є кращі зразки народної творчості, які прищеплюють здорову 

народну мораль, дають знання рідної мови, культури, історії» [2, с. 12]. 

Саме тому до свого «Букваря южнорусского» він вніс народні думи «Про 

Марусю Богуславку» і «Про Олексія Поповича» та низку прислів’їв і приказок. 

Ідеї виховання, покладені в основу «Букваря» і подані в 

російських повістях Т. Г. Шевченка, є типовими для просвітницької літератури 

[9, с. 45].   

Просвітителі у своїх творах намагались зрозуміти глибину, 
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першопричину всього задля перебудови суспільства. Саме вони ввели в 

літературу нового героя – простолюдина, який виступив в образі позитивного 

героя і прославили його працю, мораль. У своїх повістях Тарас Шевченко 

наслідує просвітителів. Він подає приклади сімейного устрою різних верств – 

від кріпацької родини до князівської і наголошує на важливості звернення до 

народної моралі, на основі якої вибудовуються суспільно-національні норми 

виховання та поведінки. 
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Theme of childhood in work of Т. G. Shevchenko 

In the article the comprehension of Т. is given by Shevchenko themes of childhood: 

orphanhood, maternity, guardianship. 

The article deals with understanding T. Shevchenko childhood themes: orphans, 

motherhood, guardianship. 
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ПЕРЕЯСЛАВСЬКИЙ ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ СОБОР У ЛІТЕРАТУРНО-  

МИСТЕЦЬКІЙ СПАДЩИНІ Т. Г. ШЕВЧЕНКА. АРХІТЕКТУРНО-

ЕТНОГРАФІЧНИЙ АСПЕКТ 

 
У статті  зроблено спробу дослідити літературно-мистецьку спадщину Т. Шевченка 

(повість «Близнецы», поема «Сон», живописні та графічні роботи) в архітектурно-етнографічному 

аспекті. Передусім зосереджено увагу на натурних замальовках Вознесенського монастиря 

древнього Переяслава та на його словесних характеристиках у творах Т. Шевченка, які є джерелом 

наукової інформації. 

Ключові слова: мистецька спадщина, літературні твори, Переяслав, церква, монастир, 

капличка. 

Для дослідників архітектурної спадщини України багатогранний творчий 

доробок Тараса Григоровича Шевченка є одним з важливих джерел інформації. 

Мистецькі (малюнки, начерки, офорти, акварелі, живописні полотна) та 

літературні твори закарбували для нащадків сільські й міські куточки забудови, 

а також монастирські споруди, церкви, каплиці, хрести тощо. Документальну 

достовірність мають замальовки, виконані Тарасом Шевченком під час його 

перебування в Україні у складі Археографічної комісії. За її завданням він 

фіксував історичні й археологічні пам'ятки в різних регіонах: восени 1845 року 

— на Полтавщині, наприкінці цього самого року до початку наступного — у 

Переяславі [1]. Дослідники мистецької спадщини Т. Шевченка звертали увагу 

на те, що деякі його художні твори зіставляються з літературними, хоча й не 

обов'язково при цьому графічні сюжети конкретно ілюструють описи в 

поетичних чи прозових текстах. Таку особливість відзначали, зокрема, 

шевченкознавці Є. Кирилюк та Тарахан-Береза. Проте вони акцентували 

переважно питання взаємозв’язку поезії й живопису Т. Шевченка. Манеру 

Тараса Григоровича розв’язувати проблеми реалістичного пейзажу 

досліджували такі відомі мистецтвознавці як Я. Затенацький, Б. Бутнік- 

Сіверський, Є. Середа, З. Лашкул, К. Чумак [2]. 
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Метою нашої розвідки є спроба шляхом аналізу історико-архітектурної 

дійсності Переяслава уможливити розуміння Шевченкових оцінок стосовно 

Свято-Вознесенського монастиря, атрибутувати його в літературній спадщині 

письменника. 

Уперше до Переяслава Шевченко прибув у середині серпня 1845 р. Тут 

його чекав давній друг, міський лікар Андрій Йосипович Козачковський — 

корінний переяславець, син ректора місцевої семінарії, який навчався в цій 

семінарії, потім закінчив у Петербурзі медико-хірургічну академію. Служив він 

лікарем на Балтійському флоті. У 1841 р. Познайомився з Шевченком. 

Захоплювався творчістю поета. Сам теж намагався віршувати. У 

Козачковського Тарас Шевченко пробув до двох тижнів. За цей час поет 

познайомився з містом, його околицями, змалював Покровську, Михайлівську 

церкви, Вознесенський собор та інші пам’ятки [3]. 

У серпні Шевченко, як випускник Петербурзької  художньої академії, 

налагодив зв’язки з Київською археографічною комісією. Ця комісія реально 

почала функціонувати в березні 1845 року при канцелярії київського генерал-

губернатора Дмитра Гавриловича Бібікова. Очолював її Микола Еварестович 

Писарєв. Для потреб комісії виділялися кошти, а головним її завданням було 

знайдення та вивчення пам’яток «руської старовини» у Київській, Подільській 

та Волинській губерніях [4]. 

З кінця 1845 до початку 1847 року Шевченко перебував на посаді 

співробітника Київської археографічної комісії. Вона відрядила його для 

збирання відомостей про пам’ятки старовини 28 листопада 1845 року до 

Полтавської губернії (фактично — до Переяслава). Тарас Шевченко був чи не 

першим, хто належно оцінив архітектурні пам’ятки і побачив у їх множині 

певну єдність, тобто – національну архітектурну традицію.  

 Знайомлячись з переяславською старовиною, Т. Шевченко свою увагу 

зосереджує на Вознесенському,  Покровському та Михайлівському храмах, але 

серед названих зачарував художника своїми формами лише один 

Вознесенський собор [5]. 
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Вочевидь Тарас Григорович вирішив розкрити всі принади його 

архітектурного образу, тому не випадково обирає для етюду північно-західний 

фасад пам’ятки. Перспектива зі сторони монастирського подвір’я була в той 

час єдиною, яка вповні передавала грацію архітектурних форм споруди. Адже 

вівтарна абсида, а також, південний та західний портали собору майже впритул 

закривалися двоповерховими мурованими крамницями, дзвіницею, колонадою 

вздовж архієрейської доріжки та садом. На акварелі художник зафіксував: 

намет над льохом, арку головного входу до монастиря, верхній ярус і купол 

дзвіниці, частину архієрейського саду. Усі ці споруди були збудовані протягом 

1698–1825 років [6]. Тарас Григорович змальовує північно-західний фасад 

пам’ятки, на якому чудово видно ікону Благовіщення. Цілком імовірно, що 

іконографічний сюжет став прототипом назви «Мазепиної церкви» з повісті 

«Близнецы», в якій Шевченко неодноразово милується обрисами 

Благовіщенської церкви: «Каждое воскресенье и каждый праздник он (Сокира) 

ездил к обедне с женою в соборный храм Благовещения. Вместе с прекрасной, 

гармонической архитектурой храма на него действовало и пение 

семинаристов… Вот церковь так церковь, хоть с нашим Благовещением рядом 

поставить…» А з яким захопленням описує в повісті собор: «…Это соборный 

храм прекрасной, грациозной, полурококо, полувизантийской архитектуры, 

воздвигнутый знаменитым анафемой, Иваном Мазепою, в 1690 году» [10]. 

Окрім графічної фіксації Шевченко дав оцінку архітектурного образу в 

«Археологічних нотатках»: «Бывший внутрв внут Соборная внутр. во имя 

Вознесения Господня, построенная 1701 года гетманом Мазепою, 

великолепная снаружи и до невозможности внутрв внутр. возобновлениями» 

[8]. 

 Шевченко неодноразово, згадує гетьмана Мазепу. Він звертає увагу на  

неповторне по роботі Євангеліє, яке зберігається в ризниці собору. Дослівно 

переписав і напис на оправі: «Сіе Евангеліе справилось коштомъ и накладомъ: 

его царского пресвътлого величества войска Запорожского Гетмана, и славного 

чину Святаго Апостола Андрея кавалера Іоана Мазепы року 1701и 4 іюня въ а̃ 5 
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день. Дълалъ иноземецъ Дробусъ. 

В той же ризнице хранится плащаница, шитая шелком и золотом, 

приношение какого-то господаря молдавского Петра с надписью кругом, 

славянскими буквами, в конце выставлено ? 6 року. Надпись я прочитать не мог 

по тесноте и ветхости букв. 

В скромной семинарской библиотеке хранится два Евангелия, писаны на 

пергамени изящными славянскими буквами, чернилом и киноварью — с 

прекрасными разноцветными рисунками по золоту. Первое писано в 7053 году 

с надписью в конце евангелиста Марка: «Изволеніемъ Отца и поспишеніемъ 

Сына и свершешемъ Святаго Духа, Благочестівіи и христолюбивіи Іоанъ Петръ 

воевода Божію милостію Господарь земли Молдавскія сынъ старого Стефана 

воеводы сътвори и скова сей тетроевангел и даде его въ мольби себе въ 

новозданной своей церкви о сръди лъто трга сучавского и диже е храмъ 

Святого великомученика Мироточиваго Дмитрія, въ лъто 7053г 1 мисяца 

Генваря 2 день». Ниже: Сіе тетроевангель списано Михаиломъ Діакономъ. 

Второе Евангелие, также на пергамени, изящнее и роскошнее первого, писано 

малороссийским наречием с надписью на краях первых листов: Сіе Евангеліе 

прислано и дано отъ Ясневельможного Его милости пана, пана Іоана Мазепы, 

войскъ его царского пресвътлаго величества запорозкихъ, обоихъ сторонъ 

Днипра Гетмана, и славного чина Святого Апостола Андрея кавалера до 

престола Переясловского епископского, который отъ его жъ милости созданъ 

отъновленъ, и драгоценными утварьми украшенъ при преосвященномъ 

єпископи Захаріи Корниловычи року 4 апреля зі̃ 5 день» [11]. 

У поемі «Сон» Т. Г. Шевченко описує панораму Вознесенського 

монастиря: 

                                          …Над Трахтемировим високо 

                                              На кручі, ніби сирота 

                                             Прийшла топитися… в глибокім, 

                                             В Дніпрі широкому… отак 

                                             Стоїть одним-одна хатина 
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                                              З хатини видно Україну 

                                              І всю Гетьманщину кругом… 

                                            Вечернє сонечко гай золотило 

                                            Дніпро і поле золотом крило 

                                             Собор Мазепин сяє, біліє, 

                                            Батька Богдана могила мріє,. 

                                            Київським шляхом верби похилі 

                                            Требратні давні могили вкрили [8]. 

У зв’язку з викриттям таємного Кирило-Мефодіївського товариства, до 

якого поет вступив взимку 1846—1847 роках, і арештом його членів Т. Г. 

Шевченко навесні 1847 року був виключений зі складу Археографічної комісії. 

Більша частина зібраних Шевченком  матеріалів — записів, малюнків, архівних 

документів загинула і до нас не дійшла. Після арешту та заслання Тараса 

Григоровича його «Археологічні нотатки» були надіслані київським генерал-

губернатором Д. Бібіковим до III відділу і залишені в його архіві. Пізніше вони 

перейшли до архіву Департаменту поліції виконавчої служби [9].  

Мистецька спадщина Т. Шевченка наповнена багатьма образами 

культових монументальних будівель стильової архітектури, що закарбовані в 

малюнках, сепіях, акварелях. Свою увагу він звертав на монументальні храми, а 

також на звичайні скромні дерев’яні церкви, дзвіниці, каплиці. Одним із них 

був і Свято-Вознесенський Переяславський собор. 

Малюнки й записи, що їх виконав Шевченко під час роботи в 

археографічній комісії, — цінний внесок у розвиток історії й археології, 

етнографії й фольклору, архітектури та живопису.  

Аналіз творчого доробку Тараса Шевченка в архітектурно-етнографічному 

ракурсі можна продовжувати й поглиблювати, долучаючи дедалі більшу 

кількість його творів і відкриваючи в них нові й нові грані пізнання.  
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Pereyaslav  Ascension  Cathedral in the literary and artistic heritage of  

T. G. Shevchenko. Architectural-ethnographic aspect.  

In the article an attempt is made to explore the literary and artistic legacy of T. Shevchenko 

(novel «Twins», the poem «the Dream», paintings and drawings in the architectural and 

ethnographic aspects. First of all, focus on full-scale sketches of the ascension monastery ancient 

Pereyaslav and its verbal characteristics in the works of T. Shevchenko, which are a source of 

scientific information.  
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УДК 001.818:929 Шевченко                                                        Микола Лисенко 
 
 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КНИГИ «КОРІННЯ ШЕВЧЕНКОВОГО РОДУ» 

 
У повідомленні розповідається про дослідження Миколи Лисенка свого родоводу, який 

тісно пов’язаний з Тарасом Шевченком. 

Ключові слова: Т. Шевченко, родовід, родина, сім’я, книга,   

У зв’язку зі зрослим інтересом суспільства до своєї історії, дедалі більше 

людей хочуть зазирнути і в минуле власного роду – відтворити генеалогічне 

дерево, основою котрого є родове прізвище. 

Інколи мене лякає страшна байдужість людей, які не цікавляться 

коренями свого роду, своїми пращурами. Але ж люди повинні після себе 

залишати добрі справи. І щоб потім на запитання своїх дітей і онуків ви змогли 

гордо відповісти про свою родину. Цим ви висловите  повагу до своїх 

пращурів. 

Моя книга – повернення до роду, який залишив слід в історії України, бо 

ж, безперечно, кожне покоління Шевченків у свій час впливало на її розвиток. 

Це дослідження про нащадків роду Шевченків. 

Шевченкові пращури не були ні генералами, ні гетьманами. Вони орали 

землю, гайдамакували під проводом Гонти і Залізняка, або ж возили сіль 

чумацькими шляхами. Предків своїх вони шанували, але родовід не вивчали.  

Про життя та творчість Тараса Григоровича Шевченка, його духовну 

спадщину написано і надруковано багато і різними мовами світу. І не одне 

покоління в майбутньому продовжить вивчення творчості генія.  

У своїй роботі вирішив дослідити родовід братів і сестер Т. Г. Шевченка. 

Мною на протязі тридцяти років вперше в історії України і світі досліджена 

генеалогія роду Тараса Григоровича. У результаті в 2012 році видана книга 

«Коріння Шевченкового роду» видавництвом «Алефа» коштом Юрія Кармазіна 

накладом 500 примірників. До книги додається на внутрішн-диску генеалогічне 

дерево роду Т. Г. Шевченка – понад 1300 осіб. У книзі є світлини з сімейних 
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архівів, вік деяких із них перевищує століття. 

Знайти свій родовід, зберігати про нього нетлінну пам’ять – означає 

любити Вітчизну. І всі ми повинні знати, чим займалися, якими були наші 

пращури. Заслуговує на вивчення та дослідження і рід Шевченків, який 

викликав, викликає і ще довго викликатиме величезну зацікавленість у 

вітчизняних і зарубіжних істориків. Адже родовід братів і сестер Тараса 

Григоровича Шевченка – це наша історія. І не зав’януть гілки цього родоводу 

тому, що продовжують його гідні люди. 

Але так склалося, що на державному рівні детальними, 

фундаментальними дослідженнями нащадків Шевченків жодні організації, 

навчальні заклади, музеї чи установи не займалися, або займалися не надто 

послідовно. Родовід цікавих людей становить інтерес не лише для фахівців, а й 

для широкого загалу.  

В Україні з давніх-давен у великій пошані були сім’я, рід, родина. Саме 

родина була головною складовою українського етносу, української нації. У 

родині виховувалися і любов до батька й матері, і повага до дідусів і бабусь, і 

пошана до всіх членів роду. Українська родина була надзвичайно важливим 

культурним і соціальним елементом суспільства. Тому коли ми ведемо розмову 

про родину, то маємо на увазі насамперед сім’ю (подружжя). Також це і кровно 

близькі люди, яких єднає щира любов і відданість. Крім того, родина – це 

поняття, яке існує у просторі і часі. Це цілий ряд поколінь від далеких пращурів 

до ще ненароджених майбутніх нащадків. Ось тому родинні цінності 

передаються від покоління до покоління і являють собою рід як одну з 

головних підвалин народу. 

Головна цінність родини – це продовження роду, розквіт українців і 

українства в Україні та по всіх куточках земної кулі, де розпорошена наша 

діаспора. Українська родина має тисячолітню історію. Характерними її рисами 

– є пошана один до одного, взаємоповага, братерство. На цих основних 

принципах виховувався і Тарас Григорович Шевченко. Дослідникам вдалося 

зібрати чимало матеріалів про походження Кобзаря. 
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У 1863 році в журналі «Основа» його друг, історик Олександр 

Лазаревський, зробив першу спробу систематизувати деякі біографічні 

відомості, пов’язані з сім’єю поета Шевченка. У нарисі О. Лазаревський 

скористався спогадами молодшої сестри Ярини. Це започаткувало низку 

досліджень, які тією чи іншою мірою торкаються родинних зв’язків Тараса 

Шевченка. Головними джерелами інформації стали розповіді поетових 

близьких, копітка праця в бібліотеках та архівах. Багато з родичів не встигли 

поділитися своїми спогадами. Тим часом лише з боку батька Григорія він мав 

шістьох рідних тіток і дядьків. Неважко уявити, скільки було в нього 

двоюрідних братів та сестер, а від них племінників. Більшість з них добре знали 

свого знаменитого родича. Зокрема, зустрічалася з Кобзарем дочка Катерини 

Григорівни поетова племінниця Федора Бондур, що мала неабиякі здібності у 

малярстві. Від дядька Тараса, який цікавився її творчим доробком, Федора 

дістала чимало порад. Син молодшого Шевченкового брата Йосипа – Трохим, 

який народився під час першого приїзду Тараса Григоровича на батьківщину 

влітку 1843 року, і став його хрещеником, улюбленцем. Поет не раз відвідував 

Трохима (мого прадіда), а востаннє бачив його, коли хлопцеві вже виповнилося 

16 років. Старші діти братів Микити та Йосипа, сестри Ярини разом з батьками 

супроводжували труну Т. Г. Шевченка з Києва до Канева. 

У 2013 році моя книга потрапила до «Книги рекордів України», в додатку 

якої на внутрішн-диску складене найбільше генеалогічне дерево в Україні. 

Не зважаючи на обмежений наклад книги, вона знайшла своїх читачів в 

Україні, США, Франції, Японії, Німеччині, Російській Федерації, Казахстані, 

Болгарії, Ізраїлі та Австралії. До речі, в останній книга була презентована 

3.03.2013 р. по сіднейському радіо «SBS» та 5.03.2013 р. на шпальтах 

австралійської газети «Вільна Думка». Книга широко була представлена в 

школах серед школярів Черкащини, Львівщини, Дніпропетровщини, 

Автономній Республіці Крим у Криворізькому державному педагогічному 

університеті. Позитивно відгукнулась і громадськість України в засобах 

масової інформації про мою книгу на сторінках «Літературної України», 
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«Слова Просвіти», «Сільських вістей», «Нової Доби», «Кримської світлиці», 

«Черкаського Краю», «Шевченкового Краю» та інших, а також на хвилях 

національної радіостанції «Культура», Черкаській, Криворізькій телестудіях та 

на Всеукраїнській студії телебачення «Тоніс».  

Ця робота, як на мене, матиме значення і для українських родин, і для 

держави в цілому, бо допоможе підростаючому поколінню назавжди 

усвідомити: ми – господарі на українській землі. 
Lysenko M.  

Presentation of the book «The roots of Shevchenko’s family» 

Message talks about Mykola Lysenko research his pedigree, which is closely associated with 

Taras Shevchenko. 

Keywords: T. Shevchenko, ancestry, family, family, book. 
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УДК 908 (477.41) Шевченко (0.81) + 391                                    Наталія Павлик 

                                                                              (Переяслав-Хмельницький) 

  

КОНЦЕПТ «ОДЯГ» У ТВОРЧОСТІ Т. Г. ШЕВЧЕНКА: 

КОМУНІКАЦІЯ СИМВОЛА Й ПРЕДМЕТА 

 
У статті розкрито комунікативні зв’язки символа й предмета в концепті «одяг», 

задіяного Т. Г. Шевченком у творчій лабораторії. Зроблено аналіз ролі одягу в життєвій 

психорецепції поета, виявлено проблематику вивчення психологій творчості Кобзаря.   

Ключові слова: Т. Г. Шевченко, одяг, символ, образ, художній, конотація, Кобзар, 

поезія, творчість, автор, спогади, свита, жупан, концепт. 

Постать Т. Г. Шевченка в просторі світової історії бачиться на тлі 

України як Говерла національного духу, як символ незнищенності. Така 

субстанція символіки витворена творчим феноменом Т. Шевченка. 

Ретроспекція й перспектива – вектори, що підведуть до певних розгадок 

таємничості психології творчості митця, хоч якихось логічних пояснень 

геніальності людини, яка народжена в добу кріпацтва, вивільнила дух нації. 

Т. Г. Шевченко  був людиною, що вже передбачає перебування його в соціумі: 

контакти духовні й фізичні спричинили до того, що душа його, як табула раса, 

заповнювалася враженнями й ураженнями  створюючи матрицю національного 

мистецтва.  

Доктор історичних наук Ярослав Потапенко слушно підіймає питання 

проблематики психоаналітичної рецепції творчості Т. Шевченка, що дасть 

змогу вихопити світлий образ генія з обивательської свідомості, зняти 

табуйовані теми і наблизити його до сучасного психотипу людини. Вітчизняні 

літературознавці С. Балей, С. Павличко, Н. Зборовська, О. Забужко, 

психоаналітик А. Халецький, діаспорний літературознавець Г. Грабович дали в 

аналітико-версифікаційному ключі пояснення тонкощів душевного життя 

Кобзаря, методологічно взявши за основу фрейдівську теорію психоаналізу. 

Класична теорія З. Фрейда говорить про «несвідоме» як  суму психічних 

процесів, актів та станів, зумовлених явищами дійсності, під впливом яких 
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перебуває індивід. «Несвідоме» людина безпосередньо не контролює, хоча його 

активність має прямий вплив на життя людини. Жодне, навіть швидкоплинне 

враження не проходить для людини безслідно. Воно залишає відбиток, який 

осідає в глибинах «несвідомого». Такі приховані впливи можуть змінювати 

поведінку людини. У психічній структурі людини наявні «ід» та «его». У межах 

«ід», що є носієм інстинктивної діяльності людини і під час розвитку 

особистості стає тим самим «несвідомим», паралельно  один одному існують 

два протилежні за змістом інстинкти: «лібідо», що відповідає за збереження 

життя та керує творчими імпульсами і «танатос» – інстинкт смерті та 

руйнування. «Его» – це свідомість, те, чим людина себе уявляє [12, с. 18]. 

Щодо розгадки художньої трансформації життєвих колізій Т. Шевченком 

можна інтерпретувати факти з його життя, але проблемним залишається 

питання формування «несвідомого» поета й активізація його у творчих 

рефлексіях. У контексті вивчення психології творчості Т. Шевченка тематика 

одягу видається малозначимою, проте ретроспективні дискурси в життя і 

творчість поета дають багатий матеріал для роздумів.     

Відомо, що Тарас ріс сиротою, часто ховався у кущах калини і мережав 

рядочки в саморобній книжечці. О. М. Лазаревський згадує: «Тоді ж Шевченко 

кинув стригтися, почав носити волосся кружальцями, як у дорослих; сам пошив 

собі шапку, на зразок конфедератки, і всіма цими «дивацтвами» звертав на себе 

увагу не тільки своїх товаришів, а й старших» [11, с. 24]. 

Управитель пана Енгельгардта Дмитренко звелів шістнадцятирічному 

Тарасу одягтися в демикотонову куртку і йти в кухарчуки. У  Вільно про 

вбрання Тараса, можливо, дбала його подруга, полька Дуня Гусіковська, що 

була швачкою. Закоханий юнак піддавався благородним впливам: очевидно, 

щоб краще спілкуватись, вивчав польську мову, виконував і забаганки  щодо 

одягу.  

22 квітня 1838 року поета викупили із кріпацтва, дали можливість 

навчатися в Академії мистецтв. Він почав бувати в кращих петербурзьких 

домах. Молодий енергійний хлопець перейнявся модними тенденціями не 
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тільки в мистецтві.  М. К. Чалий пише, що Шевченко став «гарно вдягатися, 

навіть з претензією на соmme іl faut’nics» [11, с. 55]. Також відома схильність 

Тараса подобатися жіноцтву. Словом, зробився «модником-галанцем». І. 

Сошенко усовіщав його: «Куди тобі! Шуба єнотова, цепочки не цепочки, шалі 

та дзиґарі, та візники-лихачі» [11, с. 55]. 

Сучасний дослідник творчості Т. Шевченка Я. Потапенко, інтерпретуючи 

авторитетні думки фахівців, писав: «Дуже продуктивною, на наш погляд, була 

б спроба витлумачити з позицій психоаналізу роздвоєність поета (з одного боку 

– «франт і богемник» [6, с. 465], модний і цілком успішний художник, котрий 

посідав у суспільній ієрархії поважний статус академіка, що автоматично 

прирівнювало до чину титулярного радника; а з іншого боку – колишній кріпак, 

який відчув у собі силу виступити в ролі національного пророка, здатного 

пробудити в «малоросах» самоповагу, гідність й незаплямовану совість 

великим Словом)» [4, c. 144].  

Були періоди, коли Т. Шевченко про одяг дбав сам і переймався тим, як 

виглядає: «Чи не чудно, що я радію з такої обнови святкової? Як добре 

подумати, так не чудно. Дивлячись на поли свого плаща лискучого, я думаю: 

чи давно-то я в замизканому халаті демикотоновому не відважувався й гадати 

про отакий плащ, а тепер: сотню рублів викидаю на плащ! Просто Овідієві 

метаморфози!» [5, c. 105].  

Варвара Рєпніна у листі до Шарля Ейнара писала, що вона вив’язала і 

подарувала Шевченкові червоний вовняний шарф, який поет постійно носив і  

1847 року одягнув, коли був боярином на весіллі в Куліша. Поет шарф 

сприймав уже не як предмет вжитку, а як символ вірної любові, сестринської 

турботи та поваги.  

Промовистий епізод із життя Кобзаря. У спогадах О. С. Афанасьєва-

Чужбинського йдеться про чорну оксамитову шапочку, яку поет був змушений 

носити на поголеній після тифу голові навіть у приміщенні взимку 1846 року. 

Коли Тарас Григорович приїхав до Ніжина саме в час масляної, то його не 

хотіли пропускати на дворянське зібрання саме через цю шапочку. Хтось із 
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присутніх пояснив, що Тарас Григорович, в якому б він не був костюмі, робив 

честь своєю присутністю. Звичайна шапочка могла стати предметом конфлікту 

враховуючи неспокійний характер Шевченка, але поет не образився і сприйняв 

все жартома. Прощаючись із В. Забілою 1847 року, Шевченко подарував йому 

свій картуз: скоріше це був спонтанний жест на означення чоловічої дружби, 

аніж подарунок для утилітарного вжитку.    

Арешт, заслання, солдатчина… Геній в солдатській шинелі – як докір 

нації в історично відслідкованій тяглості. Уніформа пригнічувала Шевченка, 

про що він писав у щоденнику 19 червня 1857 року: «Какая бесконечная и 

отвратительная эта пригонка амуниции!.. Трудно, тяжело, невозможно 

заглушить в себе всякое человеческое внутрішньо …» [15, с. 19]. Гнітючий 

настрій провокувала як сама ситуація, так і дискомфорт в одязі, що постійно 

нагадував не стільки про тілесну незручність, скільки про спосіб ув’язння духу. 

М. М. Лазаревський оповідав, що в перші дні в миколаївській армії 

Шевченка одягли в солдатську форму. Коли він приміряв штани, мундир і 

шинель і уявив своє майбутнє, то ледве стримав сльози. Лише запитав скільки 

коштує обмундирування, не відаючи, що воно пошите за рахунок казни. 

Спритний унтер-офіцер відповів, що сорок карбованців. Т. Шевченко відразу ж 

заплатив гроші. Якийсь офіцер, дізнавшись про це, забрав в унтер-офіцера 

гроші й повернув Шевченкові.  

У поході Тарасові трохи «внутрішнь». В Аральській експедиції та після її 

закінчення, коли поетові було дозволено жити на квартирі, він носив цивільний 

одяг, часом  позичений у друзів. Прапорщик Е. В. Нудатов залишив свідчення 

про зовнішній вигляд Шевченка: «він у смушевій шапці, у широких шароварах, 

у якійсь чудернацькій свитці і з бородою» [11, с. 200]. Небажання носити 

військову форму царської армії – не забаганка Шевченка, а внутрішній опір 

психологічно чужому, деструктивному в ментальному полі українця. Одним із 

обвинувачень, висунутих Шевченкові при арешті навесні 1850 р., було й те, що 

він ходив у цивільній одежі. Зрештою служивого відправили до 

Новопетровського укріплення,  де він носив форму. Ми бачимо поета в шинелі 
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наопашки, з непокритою головою  на сепіях  «Байгуші» та «Хлопчик грається з 

кішкою». Дружина коменданта  Новопетровського укріплення Агата Ускова 

оповідала у своїх спогадах: «Щодо його костюма, то зимою він ходив в 

солдатській шинелі, а літом в білому кітелі і таких самих шароварах (здається з 

ревендука), в солдатських чоботах» [11, с. 237].  

Треба наголосити: Ісаєв подав донос, що наперекір царському наказу, 

поет ходить у цивільному одязі. Це було «основним» звинуваченням. Одяг став 

речовим доказом при арешті. Шеф жандармів Орлов повідомив про це 

військового міністра Обручова. У  вирок цар власною рукою додав: «В тому, 

що Шевченко ходив у цивільній одежі більш винуваті Шевченкові начальники, 

треба, щоб їх за те покарано» [5, с. 312]. 

Часто Тарас Григорович використовував шинель не за призначенням – то 

підстилав, то вкривався, коли лягав відпочити. Мєшков кілька разів саджав 

Шевченка на гауптвахту: за те, що надів білі рукавички на вулиці, а вдруге за 

те, що, зустрівшись на вулиці з Мєшковим, зняв перед ним картуз правою 

рукою [8, с. 98–101]. 

Після заслання одяг для поета став проблемою. Влітку 1857 року                 

І. П. Клопотовський побачив поета після заслання, його враження записав        

В. І. Кларк: «Костюм поета не витримував жодної критики; він приїхав до 

Астрахані в доношеному солдатському, форменому одязі, подертих чоботях; 

білизни в нього майже не було» [11, с. 265]. 

У військового губернатора Муравйова 1857 року Шевченко був на 

прийомі в подертій кожушині і високих чоботах. 5 квітня 1859 року 

Т. Шевченко з’явився до головного свого доглядача графа Шувалова. «Имел 

великое несчастье облачиться во фрак» [15, с. 171] –  зітхав поет.     

Перебуваючи в Україні, Шевченко замовив собі вишиту сорочку, про яку 

йдеться в листі від 6 жовтня 1859 року Марії Максимович до поета. Там 

повідомлялося, що окрім вітання з Михайлової Гори,  посилають і вишиту для 

Шевченка українську сорочку.     

По смерті Т. Г. Шевченка зроблено опис речей, що перебували у  
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майстерні Академії мистецтв, зазначено й одяг: три чоловічі суконні пальта, 

один суконний сюртук, два жилети, фрак, чотири парусинові пальта і четверо 

таких самих внутрішньо , парусинова жилетка, кобеняк суконний, свитка з 

верблюжого сукна, бараняча шапка, два кожухи овечі, покритих сукном, два 

капелюхи пухові сірі, капелюх солом’яний чоловічий, картуз чорний, сорочки 

полотняні чоловічі – 27, підштаники – 7, носові хустинки – 15, галстук білий 

бавовняний, вишиті сорочки – 6, три пари чобіт, дві пари галош, рукавички – 7 

пар, китайські туфлі.  

До нас дійшов парусиновий костюм Шевченка та полотняна сорочка, 

подарована йому сестрою Яриною, які нині експонуються в літературно-

меморіальному будинку-музеї Т. Г. Шевченка.  

Одяг на автопортретах Т. Шевченка прочитується в контексті  

антропології. Уся творчість українського генія генетично вживлена в етнічну та 

історичну минувшину, густо насичена етнографічним матеріалом. Складніше 

внутрішньо тек вплив історії та реальних прижиттєвих подій на психологію 

його творчості, зокрема, використання різних типів одягу в художній 

інтерпретації образу. 

Відомо, що поет особисто мав у вжитку український, російський, 

туркменський одяг. Тема одягу присутня і в прозі, поезії, малярстві                

Т. Г. Шевченка. Чимало знаходимо поміток щодо одягу в щоденникових 

записах поета, у спогадах його сучасників. Багаті інформативно в цьому плані 

літературні твори, фото із самого Т. Г. Шевченка, і, відповідно, автопортрети. 

Творча спадщина Кобзаря науково достатньо досліджена, а ось 

психологія творчості в художньо-варіативних гіпотезах все більше приваблює 

митців XXІ століття. Цікавою є книга Романа Лубківського «Погляд вічності», 

що вийшла друком 1990 року. Відомий український поет знайшов оригінальний 

мистецький хід: до кожної з 22 репродукцій автопортретів Т. Г. Шевченка 

написав вірш-супровід, де водночас розкрив психоемоційний стан художника і 

розпросторився авторськими розмислами з глибини минувшини в кінець XX 

століття.    За допомогою опису одягу Р. Лубківський розгортає панораму життя 
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Кобзаря: казенне дрантя кинули після арешту, щоб повернути у кріпацьку 

шкіру. Але довгі роки грів душу Т. Г. Шевченка добротний, теплий 

щепкінський кожух, який неомодерні моралісти намагаються «стягти» з поета. 

Уявний монолог Т. Шевченка, звернений до своєї молодості, поданий 

сучасним стилем Р. Лубківського: «На цей останній мій бал-маскарад /  

Підкинула етнографічний одяг; / Одним він буде символом народу, / А іншим – 

втіленням національних мрій, / Ще іншим – хуторянським реквізитом» [7,         

с. 69]. Перетин різнопланових вислідів допоміг Р. Лубківському ув’язати свій 

мікросвіт з неосяжністю духовного всесвіту Кобзаря [10, с. 201-205].  

Тарас Шевченко в просторі тексту одяг використовує як смисловий 

акцент художньої інтерпретації образу. Цікаві життєві сторінки для 

дослідження, де виписано трагікомічні поді, пов’язані з одягом. Одяг у снах 

поета – це ще одне джерело живлення творчої уяви митця. Особливо густо 

насичена поезія Т. Г. Шевченка описами побуту та одягу українців у різних 

варіаціях та ракурсах.  

Художня ідентифікація одягу як предмета в поезіях Т. Шевченка 

ґрунтується на символах, знаках, що поєднуються у метафорі конотативними 

зв’язками. «Ідентифікація – це ототожнення, уподібнення, співвіднесення 

індивіда чи групи з чимось або з кимось на основі якоїсь ознаки, властивості 

тощо, ідентитет – це визначення «себе» (конституювання своєї належності) 

через віднесення до різних спільнот. Система ідентитетів – це система 

належностей особистості, а особистість – це сукупність різних ідентитетів 

(національних, класових, майнових, статевих, вікових тощо). Тому ідентифікат 

– це визначення «когось» (але не себе)» [9, с. 10].  

Таке ланцюгове термінологічне визначення виводить на текстуальні 

простори поезій Кобзаря, де концепт «одяг» є структуральним в позиціонуванні 

ідентитетів та індентифікатів. Наприклад, у поемі «Гайдамаки»  ідентифікат 

щодо головного героя Яреми автор задіює на основі узусу (загальноприйняте 

використання мовних одиниць) у позначенні різновидів одягу. «Він… не в 

свитині – / В червонім жупані» [16, c. 97]. Акцент на типі одягу: свита – ознака 
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бідності простолюдина, жупан – матеріального благополуччя й належності до 

заможніших верств населення, чи козацького стану, є як соціальною 

ідентифікацією, так і національною. 

У поемі «Мар’яна-черниця» бідний парубок покохав нерівню собі, і  

висловлює це так: «Моя доля, моє щастя, / Ти, моя, Мар’яно. / Чом не ти в сірій 

свитині, / Чом я не в жупані?» [16, c. 126]. У даному випадку концепт «одяг»  

Т. Шевченком  задіяний як опізнавач предмета, використаний у ролі символа. 

Тобто, ці терміни є ідентифікаторами (свита, жупан – предмети, а їх назва – 

ідентифікатор).  

У творі «Марія» поет прямо не вказує на статус персонажа, а зазначає в 

описі зовнішності героя –  «В одному білому хітоні…» [16, с. 512], «одягли… в 

порфіру» [16, с. 525]: одяг вказує на приналежність до духовенства. 

Інший приклад. У вірші «Швачка» монолог повстанця містить у собі 

інвективу: «надінем вражим ляхам / Кошуленьку білу. / Ні, не білу, а червону» 

[16, с. 404]. У даному контексті лексема «кошуленька» – символ, який виконує 

рольову функцію наміру, застороги; уточнення – «червону» – переводить 

розуміння висловленого в іншу понятійну площину (значить, криваву 

розправу).  

Зразком ідентитета є використання слова «жупан» у строфі: «А буду я 

красоватись / В голубім жупані / На конику вороному / Перед козаками» [16,    

с. 444]. Проглядається співвіднесення себе (тобто, головного героя) з козаками. 

У поемі «Гайдамаки» Т. Шевченко писав: «Давно те минуло, як, мала 

дитина, / Сирота в ряднині, я колись блукав / Без свити, без хліба…» [16, 

с. 112]. З текстової інформації окреслюється, як відбувається конституювання 

автором самого себе, прирівнювання до спільноти соціально приниженних 

індивідів.  

Т. Шевченко концепт «одяг» задіює на основі технології лінгвіністичних 

маркерів (ідентифікаторів) та конотативних зв’язків. «Конотація (лат. Сиm,    

con – разом, notаre – відмічати, позначати) – додаткове до основного, 

денотативного (денотат), значення знака, що містить інформацію про 
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експресивну силу та оцінну вартість даного знака, а також емоції та 

волевиявлення, що супроводжують його використання» [6, с. 376]. 

«Пливуть козаки, тільки мріють шапки» [16, с. 160] – вислів, де лексема 

«шапки» є маркером, орієнтиром, не втративши в контексті конотативне ядро. 

Цікаво послуговується етнографічним матеріалом письменник у творі «Іван 

Підкова» – козацькій шапці надає рольове навантаження: «Підняв шапку – 

човни стали» [16, с. 52]. Таким жестом отаман подає знак козакам зупинитись. І 

далі: «Надів шапку. / Знову закипіло» [16, с. 52]. Виписана Т. Шевченком 

жестикуляція з шапкою визначає вторинну роль головного убору, а підкреслює 

його символізуючий знак. Це – узуальна конотація: усталена мовна одиниця 

задіяна в своєму прямому значенні.  

У вірші «Федору Івановичу Черненку» поет ситуативно подає образ 

козака, який у журби питає: «Де та доля пишається?» [16, с. 505]. Авторська 

відповідь будується контекстуально: «Не там, не там, друже-брате. / У дівчини 

в чужій хаті, / У рушнику та в хустині / Захована в новій скрині» [16, с. 505]. Це 

зразок оказіальної конотації, де асоціації витворені авторським суб’єктивізмом, 

що тексту надає стилістичного відтінку. Рушник і хустина передбачені не як 

конкректні предмети, а як ознака родинного щастя.  

У поемі «Катерина» Т. Шевченко пише: «Плаче Катерина; / На голові 

хустиночка… / У латаній свитиночці» [16, с. 26]. Зменшувально-лагідне 

«хустиночка», «свитиночці» – це вияв жалю, співчуття до героїні. Одяг тут 

згадано, щоб показати відтінок емоційного стану як самого автора, так і оцінку 

ним явища, що відбувається. Письменник за допомогою граматичних форм 

слова (пестливо-зменшувальних суфіксів) розкрив конотативне значення слів. 

«Іде Катерина / У личаках! – / І в одній свитині» [16, с. 28] – у цих рядках 

споглядаємо, як Т. Шевченко посередництвом опису одягу вказує на бідність, 

страдницьку долю героїні. У поемі «Тарасова ніч» козацтво, як це було 

прийнято в народі, асоціюється з червоними жупанами: «Де поділось 

козачество, / Червоні жупани?» [16, с. 35]. Подібний метод ототожнення 

використовує Т. Шевченко й у вірші «До Основ’яненка»: «Не вернуться 
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запорожці, / Не стануть гетьмани, / Не покриють Україну / Червоні жупани!» 

[16, с. 49].     

У поемі «Гайдамаки» Т. Г. Шевченко послуговується і прямим описом 

одягу головного героя, щоб показати його соціальне становище: «Хлопець у 

свитині / Полатаній, у постолах; / На плечах торбина» [16, с. 92].   

Щоб виокремити типаж, Т. Шевченко таким змальовує кобзаря: «В руках 

чоботи, на плечах / Латана торба» [16, с. 118]. Життєву колізію письменник 

розвиває, проектуючи соціальне становище героїв на зовнішню атрибутику. 

Прилучаючи одяг як ознаку Т. Шевченко застосовує прийом внутрішнього 

порівняння смислово неоднакових величин: «Не в свитині, а сотником / До тебе 

вернуся» [16, с. 126]. Загалом поняття «свитина» в обширі українського вжитку 

позиціонується здебільшого як ознака бідності, приналежності до низів. 

Часто Т. Шевченко у своїй творчості показує роль одягу в обрядовості. У 

вірші «Хустина» митець оповів про звичай українських козаків укривати сідло 

хустиною, коли козак гинув у поході: «Ведуть коня вороного, / Розбиті 

копита… / А йому сіделечко / Хустиною вкрите» [16, с. 342]. 

Гіперболізація дії – маніпуляція сорочкою як річчю – допомагає митцю 

передати історичний трагізм тогочасної Україні, її вікове поневолення. «Он 

глянь, – у тім раї, що ти покидаєш, / Латану свитину з каліки знімають» [16,     

с. 191]. 

Т. Шевченко вміло використовує мовно-стилістичний прийом варіації на 

теми одягу для підсилення емоційного впливу на читача: «І синові за три копи / 

Жупанок купила. / Щоб й воно удовине, /  До школи ходило» [16, с. 182]. 

Національно внутрішньо  є інтерпретація Т. Шевченком усього не 

українського як чужого (й одягу також). Вдалий хід робить митець у поемі 

«Сон», де ліричний герой у сні потрапляє на чужину – в Росію. Там він бачить 

пам’ятник Петру І: «На коні сидить охляп, / У свиті – не свиті, / І без шапки. 

Якимсь листом / Голова повита» [16, с. 197]. Все чуже, агресивне щодо України 

душа поета відторгала. У цьому ж творі як звинувачувальний вирок царю, 

звучать слова: «з шкур наших / Cобі багряницю / Пошив жилами твердими / І 
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заклав столицю / В новій рясі» [16, с. 199]. Пряме значення слова «ряса» 

повністю вилучене з смислової парадигми образу, а вжита лексема використана 

для силового нарощення метафори, саркастичного інтонування вислову. Тут 

згадка про одяг несе викривальне та звинувачувальне навантаження. 

 У вірші «На великдень, на соломі» поет перераховує обновки, які 

дарували дітям рідні та близькі: «Тому к святкам / З лиштвою пошили / 

Cорочечку. А тій стьожку, / Тій стрічечку купили. / Кому шапочку служиву, / 

Чобітки шкапові, / Кому свитку» [16, с. 452]. Щоб більше піддати читача 

настроєвості, національно стилізувати твір, Т. Шевченко називає одяг у 

зменшено-лагідних тонах, як от – «несе…нову коновочку» [16, с. 513], «Купить 

хусточку до речі» [16, с. 513], «шиє маленьке сороченя» [16, с. 514]. Образна 

піднесеність на основі художньої експлуатації концепту «одяг» стала 

матеріалом для побудови метафор, стилізації текстових полотен. У творі 

функціонує не предмет, а його ідентифікотор – ланцюг літер, що утримують 

певний смисл чи знак. 

Часто у творах Кобзаря зустрічаються згадки про одяг духовенства: 

«Одує прах з його хітона» [16, с. 523], «на шиї омети, / Ризи дорогії» [16, с. 

278], чи «У довгій рясі по келії / старший чернець ходить» [16, с. 337], або ж «В 

червленій ризі походжає» [16, с. 365], «ченці одягли / Тебе в порфіру» [16,  

с. 525]. Далі поет описує дії царя Давида щодо одягу, коли той дізнається про 

хворобу сина: «Багряну ризу роздирає» [16, с. 526]. Функціональна роль одягу 

видозмінена: він слугує герою як об’єкт викиду негатива, емоційної розрядки, 

що привела до певної психологічної релаксації в мить найвищої афектації [4,   

с. 120-126].  

Багато у творчості митця зустрічається описів ремісничих дій щодо 

одягу: «Гаптує хустину» [16, с. 544], «вовну білую пряде  / На той бурнус» [16, 

509], «Самим шовком вишивала, / Златом окула» [16, с. 544], «Ой стрічечка до 

стрічечки / Мережаю, вишиваю» [16, с. 339], «Сорочечки шила. / І маленькі 

рукавчата  / Шовком вишивала» [16, с. 318], «Рушники вже ткались, / хустина 

мережалась» [16, с. 310], «Та очіпок… / Клоччям вимощала» [16, с. 297]. 
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З українського одягу регіонально можна виокремити одяг Середньої 

Наддніпрянщини, яким, очевидно, здебільшого послугувався поет у житті, адже 

мав родове коріння у цій землі (фізичні риси Т. Шевченка, за деякими 

винятками, відповідають антропологічним характеристикам «пересічного» 

жителя сільської місцевості Середньої Наддніпрянщини).    

Мотиви використання різних типів одягу Т. Г. Шевченком при житті такі:    

а) з матеріальної нужди; б) протест, вияв епатажу; в) намагання бути 

елегантним, подобатися іншим; г) з принуки, наказу; д) відповідно до 

обстановки і суспільного становища; е) з любові до рідного, національного; є) 

намагання підкреслити свою українскість, показати національну 

самодостатність. 

Т. Г. Шевченко опосередковано, за допомогою одягу звільнявся від 

духовного кріпацтва за національною ознакою: відомо, що в Петербурзі він 

носив український одяг, на засланні також – всупереч всім обставинам й 

утискам. Поет психологічно почувався комфортно тільки в національному 

одязі.       

Незаперечним документом з точки зору етнографії є автопортрети, 

фотографії, поетична і малярська творчість Т. Г. Шевченка.  Тут Кобзарю одяг 

слугував одним із художніх засобів змалювання українського типажу, 

розкриття психології героя, його соціального становища.  

Концепт «одяг» Шевченко вживав часто, усвідомлено й органічно:  

мистецька активізація лексем на позначення різновидів вбрання й побутове 

функціонування одягу хронотопічно пересікалися. Сприйняття реципієнтами 

сучасності має проблематику щодо осмислення концепту «одяг» у творчості    

Кобзаря: певна частина одягу вийшла з ужитку й ідентифікатори на його 

позначення сприймаються як архаїзми. Водночас художня творчість                 

Т. Г. Шевченка є своєрідним «розлитим» по текстах етнографічним глосарієм, 

що створює колористику національної літератури, де символізація предмета 

відбулась шляхом невербальної, внутрішньо текстової комунікації. 
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The concept the «clothing» in the works of T. G. Shevchenko: communication links of 

symbol and object 

The article deals with the communication links of symbol and object in the concept of  

«clothing» that are involved by Shevchenko in the creative laboratory. Analyzed the role of clothing 

in the psychometers life of poet, identified problems of learning psychologies in poet creative.  
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КОНФЕСІЙНА СКЛАДОВА ІДЕНТИФІКАЦІЇ:  

ВІД Т. Г. ШЕВЧЕНКА ДО СЬОГОДЕННЯ 

 
 У доповіді на основі опрацьованих джерел та творчості Кобзаря розглянуто 

особливості релігійних уявлень і переконань митця. За допомогою результатів анкетування, 

проведеного на теренах Слобожанщини, встановлено, що релігія і в наш час залишається 

засобом об’єднання українського суспільства.  

 Ключові слова: Т. Шевченко, поезія, Слобожанщина, релігія, ідентифікація. 

Релігія є важливим фактором ідентичності й вагомим чинником 

національної культури кожного народу, оскільки відтворені у ній риси побуту, 

моралі, традицій, роблять її специфічною формою згуртування й відчуження 

людей однієї етнонаціональної приналежності, але різного віросповідання [10, 

с. 16]. 

Постать Т. Г. Шевченка неодноразово ставала об’єктом палких дебатів 

під кутом аналізованої нами проблеми: від суджень про його атеїзм [4] до його 

глибокої релігійності [5]. Не вважаємо за доцільне ще раз наводити аргументи 

«за» чи «проти» окремої з цих точок зору, оскільки, на наше переконання, саме 

твори та епістолярна спадщина Кобзаря яскраво ілюструють його пріоритети. 

Зупинимося лише на кількох аспектах. Зокрема, у листі до А. Толстої від 9 

січня 1857 р. Шевченко зазначав: «…Теперь и только теперь я вполне уверовал 

в слово: «Любя наказую вы». Теперь только молюсь я и благодарю Его за 

бесконечную любовь ко мне, за ниспосланное испытание. Оно очистило, 

исцелило мое бедное больное сердце. Оно отвело призму от глаз моих, сквозь 

которую я смотрел на людей и на самого себя. Оно научило меня, как любить 

врагов и ненавидящих нас. А этому не научит никакая школа, кроме тяжкой 

школы испытания и продолжительной беседы с самим собою. Я теперь 

чувствую себя если не совершенным, то, по крайней мере, безукоризненным 

христианином» [6, с. 115].  
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Продовженням цієї думки, на наш погляд, є і твердження                

М. П. Драгоманова: «Ми бачимо, що в Шевченка не було міцної й ясної думки 

про поступ в історії, бо її не могло бути в чоловіка, який думкою стояв на 

церковному ґрунті, не мав європейської науки й знав тільки російське життя 

часів Миколи І» [6, с. 142]. 

Сучасним науковцем С. Росовецьким проаналізовано християнську 

агіографію та Біблійні теми і мотиви в творчості Т. Г. Шевченка [2], відзначено 

їхній вплив на власну, Шевченкову, модель християнства [2, с. 343], доведено, 

що дане тематичне спрямування його робіт стало одним із каналів зв’язку 

творчості Т. Шевченка з літературою давньою українською, візантійською, 

грецькою і, найголовніше, з народною християнською культурою [2, с. 343; 

371]. Усе вищеперераховане, на наш погляд, дає чітке уявлення про постать і 

пріоритети Кобзаря. Проте ми вбачаємо завдання даної розвідки в тематично-

ідентифікаційному аналізі відібраних фрагментів творів і їхньому порівнянні з 

конфесійними вподобаннями наших сучасників. Зазначимо, що орфографія у 

наведених цитатах збережена так, як вона витримана у виданні «Кобзаря» 1985 

р. та передана Л. Білецьким при перекладі «Журналу» Т. Шевченка. 

Героями творів великого Кобзаря у першу чергу є звичайні селяни, 

скривджені долею, суспільством. Автор постійно намагається захистити 

слабших перед нещадною громадою, Богом: «…О боже мій милий! / За що ж 

ти караєш її, молоду? / … Прости сироту!» («Причинна») [7, с. 18]; «Люде б 

сонце заступили, / Якби мали силу, / Щоб сироті не світило, / Сльози не сушило. 

/ А за віщо, боже милий!» («Катерина») [7, с. 37]; і заклинає Всевишнього: 

«Хто ж сироті завидує – / Карай того, боже!» («Думи мої, думи мої») [7,       

с. 49]. 

Тарас Шевченко, як і його дійові особи, дуже рідко молить за самого 

себе: Петрусь, від’їжджаючи у далекі краї, просить кохану дівчину: «…Молись 

тілько богу. / Іди в хату, лягай спати. / А я край дороги / Серед степу помолюся 

/ Зорям яснооким, / Щоб без мене доглядали / Тебе, одиноку» («Мар’яна-

черниця») [7, с. 131]; Слєпая, героїня одноіменної поеми, самозречено людей 
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«Любила / За ваши грешные дела / Творца небесного молила, / Молила, 

плакала…» [7, с. 142], зі смиренням приймаючи долю, визнаючи справедливість 

покарання та Першоджерело всього сущого: «І талан, і безталання, / Все, - 

каже,- од бога, / Вседержителя святого, / А більш ні од кого» (поема 

«Москалева криниця») [7, с. 341]; «Все од бога! / Од бога все! А сам нічого / 

Дурний не вдіє чоловік!» («Варнак») [7, с. 347]; «О боже мій милий! Така твоя 

воля, / Таке її щастя, така її доля!» («Причинна») [7, с. 18]; «Не мені, / Великий 

господи, простому, / Судить великії діла / Твоєї волі. Люта зла / Не дієш без 

вини нікому. / Молюся: господи, помилуй, / Спаси ти нас, святая сило, / Язви 

язик мій за хули, / Та язви мира ізціли. / Не дай знущатися лукавим / І над твоєю 

вічно-славой, / Й над нами, простими людьми!» («Єретик») [7, с. 208]; «”В 

твоїх руках все на світі, / Твоя всюди воля! / Нехай буде так, як хочеш, / Така 

моя доля”, - / Старий вимовив і нишком / Богу помолився» («Невольник») [7,    

с. 220].  

Демонструючи свою щиру любов до Бога та надію на нього, герої творів 

неодноразово звертаються з молитвою за ближнього до Господа та Пресвятої 

Пріснодіви Марії (переважно матері за дітей своїх), здійснюють паломництво 

по святих місцях (головно Київ, Почаїв): Слєпая читала Псалми Давида «И шла 

/ С любимой песней из села, / Из обновленного села, / Моля небесную царицу, / 

Да благо дщерино хранит» [7, с. 151], «Ходила в Киев и Почаев / Святых 

угодников молить / И душу страстную, рыдая, / Молитвой думала смирить» 

(поема «Слепая») [7, с. 153]. «Породила мати сина… / Китайкою повивала, / 

Всіх святих благала, / Та щоб йому всі святії / Талан-долю слали. / «”Пошли 

тобі матер божа / Тії благодати, / Всього того, чого мати / Не зуміє дати”» 

(«Сова») [7, с. 180]; Наймичка Ганна, залишаючи сина, молила: «Дитя моє! / Не 

лай мене; молитимусь, / Із самого неба / Долю виплачу сльозами / І пошлю до 

тебе» («Наймичка») [7, с. 240], на прощі у Києві «Маркові купила / Святу 

шапочку в пещерах / У Йвана святого, / Щоб голова не боліла / В Марка 

молодого; / І перстеник у Варвари / Невістці достала, / І, всім святим 

поклонившись, / Додому верталась» («Наймичка») [7, с. 247]. Ярина, очікуючи 
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повернення коханого, «У Києві великому / Всіх святих благала; / У 

Межигірського Спаса / Тричі причащалась; / У Почаєві святому / Ридала-

молилась» (поема «Невольник») [7, с. 221], в іншої, відданої за нелюба, «Перед 

іконою пречистої / Горить лампада уночі. / Поклони тяжкії б’ючи,  / ридала, 

билася … нечистую / Огненную сльозу лила. / Вона благала пресвятую, / Щоб 

та їй,.. щоб та спасла,/ Щоб одуріть їй не дала - / Пренепорочная!» 

(«Петрусь») [7, с. 478].  

Хоч часом розпач і зневіра охоплюють як самого автора, так і його героїв: 

«Я крестилась, / Я горько плакала, молилась, / Но бог отверг мои кресты, / 

Мои сердечные молитвы. / Да, он отверг» (поема «Слепая») [7, с. 158]; «Я, 

дурна, й ходила, / І молилась… / Ні, цигане, / Я марно молилась. / Чи в вас єсть 

бог який-небудь? / В нас його немає…» (поема «Відьма») [7, с. 287]; «Не завидуй 

же нікому, / Дивись кругом себе: / Нема раю на всій землі, / Та нема й на небі» 

(«Не завидуй багатому») [7, с. 203], їм властиве всепрощення: відьма «Не 

помогла болящому [пану – О. П.], / Бо не допустили. / А як умер, то за його / 

Богу помолилась» (поема «Відьма») [7, с. 289]; [ліричний герой був у москалях, 

дружина пішла від нього до пана, потім до жида] «Найшов її, подивився… / І, 

сивоволосий, / Підняв руки калічені / До святого бога, / Заридав, як та дитина… 

/ І простив небогу!.. / Отак, люде, научайтесь / Ворогам прощати, / Як сей 

неук!.. / Де ж нам, грішним, / Добра цього взяти?» («Меж скалами, неначе 

злодій») [7, с. 385]. 

У низці творів виведено сентенції, які напряму стосуються Заповідей 

Божих: «І то лихо – / Попереду знати, / Що нам в світі зустрінеться. / Не 

знайте, дівчата!» («Тополя») [7, с. 53]; Варнак, скоївши низку вбивств, 

дійшовши до суїциду, схаменувся, «…Подивився кругом себе / І, 

перехрестившись, / Пішов собі тихо в Київ / Святим помолитись / Та суда, 

суда людського / У людей просити» («Варнак») [7, с. 350]. У «Гайдамаках» 

спрацьовує принцип «око за око», коли приводять дітей Гонти: «Аж ось ведуть 

гайдамаки / Ксьондза-єзуїта / І двох хлопців. “Гонто, Гонто! / Оце твої діти. / 

Ти нас ріжеш – заріж і їх: / Вони католики”» [7, с. 113]. 
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Сам герой грішить бездумно, проклинаючи матір хлопців «…Будь 

проклята мати, / Та проклята католичка, / Що вас породила!» [7, с. 114] і 

знищуючи школу, храм, «Базиліан школу, / Де учились Гонти діти, / Сам Гонта 

руйнує» [7, с. 114] вбиваючи безневинних, «Гайдамаки стіни розвалили, – / 

Розвалили, об каміння / Ксьондзів розбивали, / А школярів у криниці / Живих 

поховали» [7, с. 115], дуже просто виправдовуючи себе: «Не я вбиваю, а 

присяга». Водночас Гонта, на наш погляд, повертається до свого 

християнського коріння, звертаючись із проханням до дітей: «Спочивайте, 

діти, / Та благайте, просіть бога, / Нехай на сім світі / Мене за вас покарає, / 

За гріх сей великий. / Простіть, сини! Я прощаю, / Що ви католики» [7, с. 117]. 

Другою верствою, на побожності якої зосереджено увагу Т. Г. Шевченка, 

стало козацтво. Жодну справу військові люди не починали без молитви: 

«Гайдамаки встали, / Помолились, одяглися» («Гайдамаки») [7, с. 68], навіть у 

бій ішли вони з благословенням: «Опинились; / Аж церков бачать. Дяк співа, / 

Попи з кадилами, з кропилом; / Громада – ніби нежива, / Анітелень… Поміж 

возами / Попи з кропилами пішли; / За ними корогви несли, / Як на Великдень 

над пасками. / «Молітесь, братія, молітесь!» – / Так благочинний начина» 

(«Гайдамаки») [7, с. 90]; «Молились, / Молились щиро козаки, / Як діти, щиро; 

не журились» («Гайдамаки») [7, с. 91]. У тяжкі життєві хвилини Образи΄ 

завжди були з козаками: «Як покидали запорожці / Великий Луг і матір Січ, / 

Взяли з собою матер божу, / А більш нічого не взяли, / І в Крим до хана понесли 

/ На нове горе-Запорожжя» («Іржавець») [7, с. 320]; [Козаки – О. П.] 

«Мордувались сіромахи, / Плакали, і з ними / Заплакала матер божа / Сльозами 

святими. / Заплакала, милосерда, / Неначе за сином. / І бог зглянувсь на ті 

сльози, / Пречистії сльози! / Побив Петра, побив ката / На наглій дорозі. / 

Вернулися запорожці, / Принесли з собою / В Гетьманщину той чудовний / 

Образ пресвятої. / Поставили в Іржавиці / В мурованім храмі. / Отам вона й 

досі плаче / Та за козаками» («Іржавець») [7, с. 321-322]; «Хоч позволив хан на 

пісках / Новим кошем стати, / Та заказав запорожцям / Церкву будувати. / У 

наметі поставили / Образ пресвятої / І крадькома молилися…» («Іржавець») [7, 
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с. 320]. Навіть перед виборами гетьмана в Чигирині в досвітню годину «З 

святими корогвами / Та з пречистими образами / Народ з попами / З усіх церков 

на гору йде, / Мов та божа пчола гуде. / З монастиря святого / У золоті, аж 

сяє / Сам архімандрит виходжає, / Акафіст читає, / Поклони покладає. 

Громада покладає / Земниє поклони. / Молебствіє архімандрит / Сам на горі 

править, / Святого бога просить, хвалить, / Щоб дав їм мудрості дознати, / 

Гетьмана доброго обрати» («У неділеньку у святую») [7, с. 412].  

Яскраво, на наш погляд, демонструє взаємозв’язок між релігією й 

ідентифікаційними процесами той факт, що козакам соромно загинути і бути 

похованими на землі чужого Бога: [Козаки сердеги – О. П.] «По-своєму бога в 

кайданах благають… / «О милий боже України! / Не дай пропасти на чужині, / 

В неволі вольним козакам! / І сором тут, і сором там - / Вставать з чужої 

домовини, / На суд твій праведний прийти, / В залізах руки принести / І перед 

всіми у кайданах / Стать козакові…» («Гамалія») [7, с. 162]. 

Т. Г. Шевченко, як і його герої, не втрачають надії навернути іновірців до 

козацької (православної) віри, об’єднати представників різних національностей: 

«Ой волохи, волохи, … / Годі ж, не журіться; / Гарно помоліться, / 

Братайтеся з нами, / З нами, козаками» («Гайдамаки») [7, с. 86]; «…А я тихо / 

Богу помолюся, / Щоб усі слав’яне стали / Добрими братами…» («Єретик») [7, 

с. 206]; «Отак-то, ляше, друже, брате! / Неситії ксьондзи, магнати / Нас 

порізнили, розвели, / А ми б і досі так жили. / Подай же руку козакові / І серце 

чистеє подай! / І знову іменем Христовим / Ми оновим наш тихий рай» 

(«Полякам») [7, с. 324]. 

Значну частину творів Кобзаря присвячено і зображенню становища 

конфесійної складової за часів володарювання іноземних поневолювачів. Саме 

у той час, коли москалі, орда, ляхи бились з козаками на наших теренах 

прогресують безчинства: «Виростають нехрещені / Козацькії діти; / 

Кохаються невінчані; / Без попа ховають; / Запродана жидам віра, / В церкву 

не пускають!» («Тарасова ніч») [7, с. 44]; «Розбрелись конфедерати / По 

Польщі, Волині; / По Литві, по Молдаванах / І по Україні; / Розбрелися та й 
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забули / Волю рятувати, / Полигалися з жидами, / Та й ну руйнувати. / 

Руйнували, руйнували, / Церквами топили…» («Гайдамаки») [7, с. 71–72]; «А 

онде, онде за Дніпром, / На пригорі, ніби капличка, / Козацька церква невеличка 

/ Стоїть з похиленим хрестом. /…Та все пішло царям на грище: / І Запорожжя, 

і село… / І монастир святий, скарбниця, - / Все, все неситі рознесли!..» («Сон 

(Гори мої високії)») [7, с. 316].  

Проте надзвичайно вражають правдиво зображені погляди тогочасного 

панства: «А той, тихий та тверезий, / Богобоязливий, / Як кішечка, 

підкрадеться, / Вижде нещасливий / У тебе час та й запустить / Пазурі в 

печінки, - / І не благай: не вимолять / Ні діти, ні жінка. / А той, щедрий та 

розкішний, / Все храми мурує; / Та отечество так любить, / Так за ним бідкує, / 

Так із його, сердешного, / Кров, як воду, точить!.. / А братія мовчить собі, / 

Витріщивши очі» (комедія «Сон (У всякого своя доля)») [7, с. 186]. 

В одному із записів «Щоденника» Тарас Григорович порівнює офіцерів і 

купців за віросповіданням, зазначаючи, що «ця упривілейована каста 

[офіцерство – О. П.] також належить до середнього стану, з тою тілько 

різницею, що купець чемніший за офіцера…Одначе, їх ані трохи не роз’єднує це 

зовнішнє роз’єднання, бо вони вихованням – рідні брати. Різниця тілько та, що 

офіцер – вольтер’янець, а купець – старовір. А по суті – те саме» (запис від 27 

червня 1857 р.) [8]. Водночас автор вкрай негативно відгукується про 

старовірів: «…благочестиві уральці, а особливо уралки, нашому братові [не] 

старовірові води напитись не дадуть…Бруднішого, брутальнішого за цих 

запеклих старовірів я нічого не знаю» (запис від 12 липня 1857 р.) [8]. 

Загальновідомо, що релігійні ідентичності спираються на об’єднання 

культури та символів, традицій, збережених в обрядах та ритуалах. Т. Г. 

Шевченко як у «Кобзарі», так і в «Щоденнику» намагається якнайточніше 

передати особливості певних ритуалів, розкрити та порівняти вірування різних 

народів. Зокрема, коли наймичка Ганна захворіла, над нею виконали усі 

належні дії: «Уже й причащали, / Й маслосвятіє служили» («Наймичка») [7,     

с. 249]. Чумак, який у дорозі з Одеси захворів на чуму, звертається з проханням: 
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«Ой полетіть, гайворони, / Мої сизокрилі, / До батечка та скажіте, / Щоб 

службу служили / Та за мою грішну душу / Псалтир прочитали» («Ой не 

п’ються пива-меди») [7, с. 402].  

Окрему увагу зосереджено в «Щоденнику» на порівнянні уральських та 

українських звичаїв похорону самогубців і їхнього поминання. Як і в нас, на 

Уралі традиційно «…Самогубця ховають без жадних церковних обрядів і не на 

спільному цвинтарі, а виносять геть у поле й закопують, як падло. У 

поминальні дні родичі нещасного або просто добрі люди виносять і посипають 

його могилу пашнею: житом, пшеницею, ячменем і іншим для того, щоб 

пташки клювали це зерно й молили Бога про відпущення гріхів нещасному. Яке 

поетично-християнське повір’я!» (запис від 15  липня 1857 р.) [8]. Проте автор 

наголосив: «На Україні самогубців ховали також у полі, але конче на 

роздоріжжі. Протягом року, хто йшов чи їхав повз нещасного покійника, 

повинен був що-небудь кинути на його могилу, - хоч рукав сорочки відірвати й 

кинути, як не було чого іншого. Через рік, у день його смерти, а частіше в 

Клечальну Суботу (напередодні Зелених Свят) сміття, що назбиралося, 

спалюють, як очищальну жертву, правлять панахиду і ставлять хрест на 

могилі нещасного… Чи може бути чистіша, Богові миліша молитва, як 

молитва за душу грішника, що не покаявся? Релігія християнська як ніжна 

мати, не відкидає навіть і злочинних дітей своїх. За всіх молиться і всіх 

прощає» [8]. 

І тут же проведено порівняння поховально-поминальних звичаїв зі 

східними народами: «Туркмени й киргизи святим своїм («ауліє») не ставлять 

таких пишних «абу» (гробниць), як «батирям»: на труп святого вони 

навалюють безформну купу каміння, накидають верблюжих, кінських і 

баранячих кісток – останки жертов. Ставлять високу дерев’яну віху, іноді 

увінчану списом, обмотують цю віху різнокольоровим лахміттям, і на цьому 

кінчаться замогильні почесті святому. Грішникові ж, відповідно до 

багатства, що він залишив, ставлять більш або менш пишну гробницю. Проти 

гробниці на двох невеликих оздоблених стовпчиках ставлять каганчики; ближчі 
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родичі в одному ночами палять баранячий лій, а до другого вдень наливають 

води для пташок, щоб вони, напившись води, помолились богу за душу грішного 

й любого небіжчика» [8].  

Відзначає Кобзар  і побожність росіян, оцінюючи роль релігії у їхньому 

житті: «м. Чебоксари. Малесеньке, але мальовниче місто. Церков у ньому буде 

стільки, скільки й домів, коли не більше. І все старовинної московської 

архітектури. Для кого й для чого їх збудовано? Для чувашів? Ні, для 

православія. Головний вузол давньої московської внутрішньої політики – 

православіє» (запис від 17 вересня 1858 р.) [8]. 

Таким чином, нами проаналізовано особливості конфесійної ідентичності 

селянства, козацтва та панства й встановлено, що найяскравіше цей аспект 

простежується у переконаннях селян і козаків, які беззастережно вірили в Бога, 

повністю покладалися на Нього, не починали без молитви жодної справи та 

намагалися заощадити кошти, щоб мати змогу здійснити паломництво по 

святих місцях. Діаметрально протилежними у цих питаннях є пріоритети 

панства, яке не лише не звертало уваги на простих людей, але й робило все для 

знищення їхньої останньої надії. 

Отже, селянство у своїй більшості виступало носієм релігійних традицій, 

і саме завдяки йому упродовж багатьох століть православна церква зміцнювала 

свої позиції серед населення. На жаль, у період з 1917 р. до 1990-х рр. вона 

дещо втратила вплив на сільських мешканців і значно – на міських, що мало 

негативний вплив і на ідентифікаційні процеси. 

Але у наш час релігійна складова ідентифікації залишається не менш 

важливою. Результати анкетування представників Донецької, Луганської, 

Сумської, Полтавської, Харківської та Чернігівської областей  засвідчили, що 

мешканці дослідженої території переважно вірять у Бога (958 (59,9 %) 

слобожан, 288 (75,4 %) представників Чернігівської області), однак значний 

відсоток становлять і ті, хто вірять, що є якась вища сила (292 (18,3 %) та 46 

(12,04 %) опитаних відповідно). Були й такі, що «скоріше не  вірять, бо це все 

видумка, це все гроші», впевнені, що «віра (релігія) – керування натовпом» [1, 
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арк. 213–214].  

У ході дослідження ми виділили два типи релігійної ідентичності: 

традиційний (православ’я (1415 (88,4 %) представників Слобожанщини та 323 

(84,6 %) Чернігівської області)) та нетрадиційний (кілька опитаних відносять 

себе до протестантів (27 (1,7 %) слобожан, 9 (2,4 %) представників 

Чернігівської області), греко-католиків (16 (1 %) опитаних на теренах Південної 

Слобожанщини), мусульман (15 (0,9 %) слобожан, 2 (0,5 %) представники 

Чернігівської області), католиків (9 (0,6 %) респондентів Слобідської України 

та 5 (1,3 %) Чернігівщини), агностиків, язичників, буддистів). Анкетування 

засвідчило, що 97 (6,1 %) представників Південної Слобожанщини та 20 (5,2 %) 

опитаних у Чернігівській області зараховують себе до атеїстів [1, арк. 214]. 

Сьогодні, як і в часи Т. Шевченка, результати дослідження, проведеного 

нашими попередниками, засвідчили, що «має місце тенденція збільшення 

кількості католицьких, греко-католицьких, протестантських релігійних 

спільнот в Україні» [3, с. 198]. 

Порівнюючи результати опитування за останні сім років, зазначимо, що 

суттєво зростає відсоток нетрадиційної релігійності та значно збільшилася 

кількість атеїстів (з 2 % у 2005-2006 рр. до 11 % у 2011-2012 рр.).  

Респонденти відвідують Українську православну церкву Київського (707 

(44,2 %) представників Південної Слобожанщини та 214 (56,02 %) 

Чернігівської області) та Московського патріархатів (552 (34,5 %) слобожанина 

та 93 (24,3 %) респондента Чернігівщини), кілька опитаних долучаються до 

Свідків Ієгови, ісламської та протестантської церков. На жаль, дуже високим 

залишається відсоток тих, хто не відвідує жодної церкви чи культової установи: 

327 (20,4 %) опитаних на теренах Південної Слобожанщини та 76 (19,9 %) 

Чернігівської області [1, арк. 215]. Ще низка осіб також запропонували свої 

варіанти: «яку бачу», «скоріше з цікавості до культури ходжу усюди». 

Отже, підсумовуючи все вищеперераховане, зазначимо, що релігія й 

надалі посідає одне з важливих місць серед ціннісних орієнтацій громадян, 

українці вірять у Бога та відносять себе до православ’я, яке у даному випадку 
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слугує фактором об’єднання нації. Проте, поширюються тенденції обрання 

іншого віросповідання (католицизм, протестантизм та ін.), залежно від 

світогляду та переконань особистості. Однак отримані результати анкетування 

щодо релігійного ідентитету не дали підстав простежити взаємозалежність 

особливостей ідентифікаційних процесів й віросповідання, даючи змогу 

стверджувати про нівеляцію диференціюючого етнонаціонального фактора, 

який чітко простежувався у творчості Т. Г. Шевченка.   
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Olena Piskun 

The confessional component of the sdentification: from T. G. Shevchenko to nowadays 

 The peculiarities of the religious ideas and persuasions of the artist on the base of the 

studied sources and the works of the Kobzar are depicted in the report. It is determined with the 

help of the results of the questioning held on the territory of Slobozhanshyna that the religion 

nowadays still remains the means of the consolidation of Ukrainian society. 

 Keywords: Shevchenko, poetry, Slobozhanshyna, religion, identification. 
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УДК 821.161.2 091(092):908                                                   Володимир Подрига 

(Переяслав-Хмельницький) 

 

ЗМАЛЮВАННЯ ОБРАЗУ ПЕРЕЯСЛАВА 

В ПОВІСТІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА «БЛИЗНЕЦЫ» 
 

У статті розглядаються особливості змалювання образу Переяслава в повісті 

Тараса Шевченка «Близнецы». Доводиться, що прозаїк створив реалістичний та 

символічний образи міста, увиразнивши просторовими об’єктами, топонімами, 

гідронімами. У повісті Переяслав – просторовий об’єкт, символ історичної пам’яті нашого 

народу, узагальнено-символічний образ Божого граду. 

Ключові слова: Тарас Шевченко, Переяслав, образ, повість, символ. 

У національній літературознавчій науці поступово розв’язується 

проблема вивчення питання зображення міст у художніх творах українських 

письменників. Є низка фундаментальних праць, в яких аналізується проблема 

змалювання населених пунктів («Образи Києва в художній літературі» 

О. Білецького). Також вивчається українська урбаністична поезія («Місто в 

українській поезії» В. Коряка, «Художні моделі топосу міста в поезії 

вісімдесятників» В. Анісімової), проза («Урбанистическая проблема в 

художественной прозе Гоголя» Н. Крутікової), специфіка розвитку літературної 

урбаністики («Місто і література: українська візія» В. Фоменко) тощо. Проте 

цього недостатньо для комплексного уявлення про цілісний образ міст, 

створений у національному письменстві. 

Немає й ґрунтовної розвідки, у якій були б проаналізовані особливості 

змалювання образів населених пунктів у творах Тараса Шевченка. Проте 

топоніміку його літературної спадщини досліджували Г. Басова («Київська 

топонімічна лексика у творах Т. Г. Шевченка»), М. Фененко («Топоніміка 

України в творчості Тараса Шевченка»), а специфіку зображення Переяслава в 

поезії Тараса Шевченка опрацював В. Подрига («Образ Переяслава в поезіях 

Тараса Шевченка»). Нез’ясованим є тлумачення образу міста в повісті митця 

«Близнецы». Саме тому предметом цього дослідження став образ Переяслава. 
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Заснування міст, на переконання Тараса Возняка, має різний характер, а 

тому одні з них належать до сакрального простору, пов’язаного з вищими 

силами, які й започаткували їх, а інші – до історичного, бо виникли під впливом 

діяльності людей. За часом утворення дослідник виділив три вивее населених 

пунктів, вважаючи, що вони поділяються «на ті, які засновувались/закладались 

ще у мітологічному часо-просторі, на міста, які засновувались вже в історичну 

епоху, і міста, які взагалі не засновувались, а неначе виростали з поселень 

иншого типу» [1, с. 21]. Звичайно, Переяслав піднісся над Альтою в результаті 

розвитку нашої країни, процесу давньоукраїнського містобудування, 

започаткованого Володимиром Великим, що був викликаний потребою 

охороняти кордони Київської Руси, зміцнювати економічний, культурний 

потенціал держави. Тому основним атрибутом міста став дитинець, а князь 

справедливо вважається його засновником. 

Тисячолітня історія розвитку Переяслава, особлива архітектура, 

культурне життя, події знайшли своє відображення в літературних працях 

науковців, публіцистів, письменників різного часу. Неповторні художні образи 

міста створили такі визначні майстри слова, як Григорій Сковорода, Тарас 

Шевченко, Михайло Старицький, Михайло Грушевський, Олександр Олесь, 

Василь Шевчук, Іван Пільгук, Володимир Коломієць, Іван Гончаренко, Олег 

Князенко тощо. У їхніх творах цей населений пункт зображено в певні відтинки 

часу. Майстри слова художньо реконструюють той його вигляд, що згодом був 

утрачений, наголошуючи на заснуванні в середньовічний період розвитку 

нашої країни. 

Переяслав полюбив і пророк українського народу Тарас Шевченко, який 

тричі відвідував його, де не лише гостював, а також займався художньою 

творчістю: малював місцеві архітектурні пам’ятки, створював поезії, поеми, 

збирав життєвий матеріал для майбутніх творів. 

З листа Тараса Шевченка до товариша Андрія Козачковського, 

вивееворув в Новопетровському укріпленні 16 липня 1852 року, дізнаємося, що 

Переяслав та його околиці глибоко запали в його душу; тому він, згадуючи 
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проведений у ньому час, міцнів духом на чужині: «Живу, можно сказать, одним 

воспоминанием, да и кто им не живет! Помните ли нашу с вами прогулку в 

Андруши и за Днепр в Монастырище на гору? Вспомните тот чудный вечер, ту 

широкую панораму и посередине ее длинную, широкую фиолетовую ленту, а за 

лентой фиолетовой блестит, как из золота кованный, Переяславский собор. 

Какая чудная, торжественная тишина. Помните, мы долго не могли промолвить 

слова. Пока, наконец, белое, едва заметное пятнышко не запело: Та яром, яром 

за товаром… Чудный вечер! Чудный край. И песни дивные! Много добрых 

воспоминаний сохранил я о старом Переяславе и о тебе, мой искрений друже!» 

[5, с. 61–62]. Як переконуємося, письменник опоетизував місто, тлумачачи його 

центром православних традицій, незвичайним об’єктом, що милує око й 

заспокоює душу. Також воно бачиться осередком духовності українського 

народу, у якому зберігаються звичаї, плекаються мова та пісня. І, звичайно ж, 

це місце духовного відновлення поета, який, перебуваючи в неволі, намагався 

зберегти свою ідентичність, людяність, пригадуючи дні, проведені тут. 

У іншому листі до Андрія Козачковського від 14 квітня 1854 року 

вміщено спогади Тараса Шевченка про чарівну природу поблизу Переяслава, а 

тому місто набуває значення земного Едему, заповітного місця, максимально 

наближеного до омріяного кожним православним потойбічного світу вічного 

життя: «Мені здається, що й раю кращого на тім світі не буде, як ті Андруші, а 

вам там то, може, навіть остило дивиться і на сині Трахтемировські гори. Боже 

мій, Господи єдиний! Чи гляну я на ті гори коли-небудь хоч одним оком?» [4,  

с. 78]. Передаючи власні емоції від споглядання околиць населеного пункту, 

майстер слова через багато років пригадував позитивні враження, 

протиставляючи їх своїм негативним емоціям, спричинених важкими буднями 

неволі. 

Сприймаючи Переяслав сакральним місцем, Тарас Шевченко пильно 

придивлявся до архітектури. Його приваблювала передовсім церква Успіння 

Пресвятої Богородиці, про яку в археологічних нотатках «Переяслов» писав 

так: «Невозможно смотреть на нее, а не только рисовать» [6, с. 213]. 
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Захоплювався митець і церквою Вознесіння Господнього, яка, на його думку, 

«великолепная снаружи и до невозможности искажена внутри 

возобновлениями» [6, с. 214]. Також зафіксував і враження від церкви, що 

побудована нібито на місці забиття князя Бориса. Однак вона не сподобалася 

митцеві, адже той помітив у ній «отсутствие всякого понятия о изящном, и 

снаружи, и внутри» [6, c. 216]. 

Також у записах про археологію Переяслава Тарас Шевченко закарбував 

побачене про численні місцеві кургани, наприклад, Трьох братів, різноманітне 

церковне начиння тощо. 

Враження від побаченого в Переяславі, почутого про місто, жителів Тарас 

Шевченко зафіксував у поезії та прозі. Так, згадки про місто у віршах «Великий 

льох», «Якби-то ти, Богдане п’яний», «Сон» («Гори мої високії»), а також 

художня розповідь про перемогу козацьких військ під проводом Тараса 

Трясила поблизу нього («Тарасова ніч») – свідчення того, що поет намагався ще 

раз нагадати читачеві про історичні події, які, з одного боку, мали вирішальне 

значення в житті українського народу (козацькі переможні війни), а з іншого – 

стали на заваді його самостійного та вільного поступу (Переяславська рада), 

адже гальмували розвиток нашої держави, ставши першопричиною її знищення 

російським імперіалізмом. Тому в поетичному доробку видатного українця 

Переяслав змальовується у двох площинах: це місто слави і козацької звитяги, 

які потрібно відроджувати; осередок втрати волі, духовності, держави [2, с. 

131]. 

Однак найбільш повно та детально Переяслав та його артефакти Тарас 

Шевченко змалював у повісті «Близнецы», створивши образ міста як центру 

культури, освіти краю, збереження православний та національних традицій. 

Географічне розташування поселення прозаїк чітко окреслив, зазначивши, що 

воно розміщене на Київській дорозі [3, с. 12], «на левом берегу Альты» [3,        

с. 17]. Доповнюють його місце знаходження згадки про навколишні села 

(Сулимівку, Підварки), природні об’єкти (Альту), земляні архітектурні об’єкти 

(Трибратні могили) тощо. Описуючи низку міських топосів, переважно споруд, 
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зокрема церков, митець, услід за літописцями, бачив Переяслав центром 

розвитку української духовності, мистецтва, зокрема архітектури. 

Проте для Тараса Шевченка Переяслав – це не лише чітко окреслений 

просторовий об’єкт, а й символ пам’яті нашого народу, центр зіткнення 

міфічного й реального. Тому він переказав легенду про забиття неподалік міста 

Святополком брата Гліба, а також оповів про справжню подію – перемогу 

козацьких військ під проводом Тараса Трясила над поляками [3, с. 17], що 

відбулася там же, назвавши територію кровопролиття «святым местом» [3,       

с. 17]. Саме події минулого надають місцевому простору незвичайного 

сакрального значення, адже включається в ритм вічності. 

Також у повісті «Близнецы» Тарас Шевченко звернув увагу на 

архітектуру міста. Змальовуючи церковні споруди, він повідомив про їхніх 

фундаторів, події, що сталися безпосередньо біля них: «Сам же город 

Переяслав, как и вообще города, издали кажется в тумане, но над городом из 

тумана выходила белая осьмиугольная башня, увенчанная готическим зеленым 

куполом с золотою главою. Это соборный храм прекрасной, грациозной, 

полурококо, полувизантийской архитектуры, воздвигнутый знаменитым 

анафемой Иваном Мазепою в 1690 году. Другая же темная деревянная башня с 

плоской осьмиугольной крышей полуотделяется от серенького фону. Это 

Успенская церковь, прославленная в 1654 году принятием присяги на верность 

московскому царю Алексею Михайловичу гетманом Зиновием Богданом 

Хмельницким со старшинами и с депутатами всех сословий народа 

украинского» [3, с. 17]. Точність у деталях свідчить про обізнаність літератора з 

просторовими об’єктами населеного пункту, намагання створити 

якнайповніший образ Переяслава як символа національної культури, 

християнських традицій, що, звичайно, виводили його з розряду провінційних 

містечок, надавали сакрального статусу. 

Святість Переяслава Тарас Шевченко увиразнив описами або згадками 

низки місцевих православних святинь. Він оповів про храм Благовіщення, 

Успенську та Покровську церкви не як обиватель, а як фахівець-
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мистецтвознавець. Через оповідача майстер слова звернув увагу, що коли в 

храмі Благовіщення «прекрасной, гармонической архитектуры» [3, с. 27] 

поставили новий іконостас, то «гармония архитектуры исчезла» [3, с. 27]. 

Також він негативно висловився про церкву Покрови, яка, на його думку, є 

зразком «неуклюжей и бесхарактерной архитектуры» [3, с. 27].  

Проте й персонаж повісті Никифор Федорович Сокира має неабиякий 

естетичний смак, а також уміє сприймати прекрасне, знається на симетрії, співі 

тощо. Недарма автор акцентував, що герой змушений був змінювати візити до 

церков, адже його не влаштовувало їх оновлення: «Вместе с прекрасной, 

гармонической архитектурой храма (Благовіщення. – В. П.) на него действовало 

и пение семинаристов. Но когда поставили в храме новый иконостас, гармония 

архитектуры исчезла. И он стал ездить к обедне в Успенскую церковь… Но 

когда, возобновляя исторический памятник этот, из шести куполов уничтожили 

пять, экономии ради, то он стал ездить к Покрову» [3, с. 27]. Звичайно, він 

шукав гармонії зовнішнього світу і свого внутрішнього єства, бажаючи 

очиститись духовно від намулу буднів, проблем життя, що деформували душу 

справжнього українця в умовах покріпачення. 

Тарас Шевченко в повісті «Близнецы» змалював постаті талановитих 

людей, місцевих жителів, а також підкреслив їхні християнські чесноти. Тому 

образ духовного і культурного Переяслава увиразнюється завдяки створеній 

галереї портретів його гостей (подружжя Сокир), жителів (Григорія Гречки, 

Карла Осиповича, Степана Мартиновича). 

Як уже зазначалося, місцеве населення трималися православної віри, а 

тому було набожним. Збірний образ духовного українця-переяславця Тарас 

Шевченко змалював так: «На левом берегу Альты выглядывает из-за зеленых 

верб небольшая беленькая церковь, воздвигнутая иждивением христолюбивых 

граждан г. Переяслава над тем самым каменным столбом, который знаменовал 

место убиения невинного Глеба…» [3, с. 17]. Опріч того, що переяславці 

набожні, як пише Тарас Шевченко, «христолюбиві», вони виве освічені, а тому 

мають приватні книгозбірні, уміють грати на музичних інструментах. Таким 
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був, наприклад, Григорій Гречка, який заповідав свою бібліотеку і музичні 

інструменти вихованцеві Сокирі [3, с. 22]. Останній до кінця життя перебував у 

процесі постійного самовдосконалення, читав та міркував над прочитаним, 

зростав духовно. 

Як зазначалося, свідчення Тараса Шевченка про оздоблення церков 

Переяслава були зафіксовані ним в археологічних нотатках. Їх він виклав і на 

сторінках повісті «Близнецы», чим підтвердив, що й у провінційних містечках 

України мешканці цінують прекрасне, дбають про виховання власних 

естетичних смаків. 

Ось що прозаїк писав про одну з ікон: «В этой церкви (Покровській. – 

В. П.) хранится замечательная историческая картина кисти, можно думать, 

Матвеева, если не иностранца какого. Картина разделена на две части: вверху – 

Покров Пресвятой Богородицы, а внизу – Петр Первый с императрицей 

Екатериной І, а вокруг их все знаменитые сподвижники его. В том числе и 

гетман Мазепа, и ктитор храма во всех своих регалиях» [3, с. 27]. Деталізуючи, 

письменник не лише залишив словесний образ предмета церковного вжитку, а 

й акцентував на творенні паралельного антиукраїнського простору, що сприяв 

виродженню духу нашого народу, який в умовах рабства мусив молитися своїм 

катам, визнаючи їхнє право володіти та повелівати. 

Варто зауважити, що Тарас Шевченко, описуючи церкви та їх 

оздоблення, виділив релігійну рису нашого народу. Так, без зайвого фанатизму 

персонажі Никифор Федорович та Параска Тарасівна постійно («каждое 

воскресенье и каждый праздник» [3, с. 26]) відвідували церкви Переяслава.  

Оповідаючи про перебування персонажів у храмі, літератор наголошував 

на силі їхньої віри, міцності переконань, роздумах над важливими питаннями 

часу тощо. Це не фанатики, затуркані православними ідеологемами, а високо 

розвинені особистості, які мають власну життєву позицію, а головне – уміють 

мислити. Так, наприклад, Никифор Федорович, перебуваючи в церкві з 

дружиною, оповідав їй про того чи іншого історичного діяча, зображеного на 

іконах, а вона аргументовано акцентувала на тих чи інших моментах, ставлячи 
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під сумнів його порядність: «Иногда рассказывал с такими подробностями про 

Даниловича (Олександра Меншикова. – В. П.) и разрушенный им Батурин, что 

Прасковья Тарасовна наивно спрашивала мужа: «За что ж она (Богородиця. – 

В.П.) его покрывает?»» [3, с. 27]. Наївність Параски Тарасівни, на якій 

наголосив Тарас Шевченко, – це типове здивування досвідченої й мудрої жінки, 

щиросердної українки, яка не могла зрозуміти, чому палій Батурина, вбивця ні 

в чому не повинних людей змальований на іконі. 

Попри те, що Тарас Шевченко створив реалістичний образ Переяслава, 

деталізувавши описами церков та обрядового начиння, усе ж для нього це місто 

святе, й бачиться осередком відновлення розтрачених духовних сил, натхнення. 

Недарма насамкінець твору його справжні риси ретушовано. Натомість 

створено узагальнено-символічний образ Божого граду, включеного в 

безмежний простір вічного Всесвіту: «Далеко, очень далеко от моей милой, 

моей прекрасной, моей бедной родины люблю иногда, глядя на широкую 

безлюдную степь, перенестись мыслию на берег широкого Днепра и сесть где-

нибудь, хоть, например, в Трахтемирове, под тенью развесистой вербы, 

смотреть на позолоченную закатом солнца панораму, а на темном фоне этой 

широкой панорамы, как алмазы, горят переяславские храмы Божии, и один из 

них ярче всех сверкает своею золотою головою. Это собор, воздвигнутый 

Мазепою…» [3, с. 109]. Письменник, увиразнивши образ міста згадками та 

описами багатої церковної архітектури, обрядового начиння, звернув увагу на 

його незвичайність, а тому вірив, що поневолені переяславці, вірні 

православним традиціям, зможуть витримати роки нищення української 

духовності, скинути пута рабства. 

Продовжуючи створювати образ Переяслава, Тарас Шевченко детально і 

реалістично змалював природний ареал. Наприклад, неодноразово увиразнив 

місто типовими пейзажами з виразно національним колоритом: «На левом 

берегу Альты выглядывает из-за зеленых верб небольшая беленькая церковь…» 

[3, с. 17]; «За оградою церкви до самого города расстилается равнина, засеянная 

житом и пшеницею и густо уставленная историческими могилами…» [3, с. 17]; 
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«Далеко за городом синеют высокие днепровские горы» [3, с. 17]. Вражає 

натуралістичністю й опис нічного міста: «Ужин был подан на ганке, и к концу 

его показалась из-за темного Переяслава полная красавица луна… Картина 

была так хороша, что только в немом благоговении можно было созерцать ее» 

[3, с. 26]. Такий підхід до створення образу населеного пункту – новаторський, 

адже майстер слова намагався сполучити його справжню та вигадану історію 

воєдино, посилити сакральне значення, змалювати осердям земного раю, що 

структурується хутором Сокири, селами Підварками, Трахтемировим, а також 

прибережними луками Альти, численними могилами, полями тощо. 

Принагідно варто відмітити, що в повісті створено й образ 

Переяславщини за допомогою паралеьного показу двох взаємопов’язаних 

притаманних нашому народові стилів життя: хутірського (хутір Сокири), 

містечкового (Переяслав). 

Тому, відтворюючи життя українців кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ 

століття, Тарас Шевченко звернув увагу на типовий для нашого народу 

природний ареал життя – хутір, образ якого створив у аналізованому творі. 

Виселок Никифора Федоровича літератор змалював так: «Побережье Альты 

оставил он за собою ради домашней скотины и выкашивал тучные луга 

толокою. В липовой же роще и леваде, прилегавшей к самому хутору, он 

решился возобновить отцовскую пасику…» [3, с. 24]. Уже цього короткого 

опису достатньо, щоб зрозуміти задум письменника. Саме змальованим він 

підкреслив важливу рису характеру українців – індивідуалізм, що відрізняє наш 

народ від росіян. 

Усамітнення Никифора Сокири виправдовується його бажанням 177ивее 

в злагоді з власними духовними потребами, адже занурення у внутрішній світ 

задля самовдосконалення – єдина й важлива потреба справжнього українця, 

шлях до духовного розвитку. Тому персонаж чимало часу проводив у роздумах 

на пасіці, читав не лише богослужбові книги, давні козацькі літописи, 

українську літературу свого часу, а й Вергілія, Гомера, Давида в оригіналі [3, 

с. 25].  
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Отже, Тарас Шевченко в повісті «Близнецы» створив реалістичний та 

символічний образи Переяслава, увиразнивши просторовими об’єктами 

(Київський шлях, Трибратні могили, церкви), топонімами, гідронімами 

(Переяслав, Андруші, Підварки, Альта). Тому місто бачиться ним центром 

православної культури та освіти краю, збереження національних традицій, 

осередком розвитку духу українського народу. Для Тараса Шевченка Переяслав 

– це не лише чітко окреслений просторовий об’єкт, а й символ історичної 

пам’яті нашого народу, місце зіткнення сакрального та профанного. Місто – 

узагальнено-символічний образ Божого граду, включеного в безмежний простір 

вічного Всесвіту, у якому чи поблизу особистість може відновити розтрачені 

моральні сили. Святість Переяслава прозаїк увиразнив описами православних 

святинь. 
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Volodymyr Podryha 

Image depiction of Pereyaslav іn the Tale of Taras Shevchenko «Twins» 

This article discusses features of the depiction of the image of the Treaty in the story of 

Taras Shevchenko “Twins”. It is necessary, that the novelist has created realistic and symbolic 

images of the city, making more expressive spatial objects, toponyms, names, of hydronyms. The 

story Pereyaslav – dimensional object, a symbol of historical memory of our nation, generalized 

symbolic image of God. 

Keywords: Taras Shevchenko, Pereyaslav, image, story, and character. 
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УДК  929 (477.41)                                                                    Світлана Пригонюк 
(Переяслав-Хмельницький) 

 
ШЛЯХАМИ ВЕЛИКОГО КОБЗАРЯ. 

ТАРАС ШЕВЧЕНКО І ПЕРЕЯСЛАВЩИНА 
 

У статті висвітлюється переяславський період життя і творчості великого 

українського мислителя, поета і художника Тараса Григоровича Шевченка. 

Ключові слова: Т. Г. Шевченко, поет, художник, вірші, поема. 
Весь життєво-творчий шлях великого українського поета і художника 

Тараса Шевченка органічно поєднаний з Україною. І де б не бував поет думки 

його завжди линули до рідного краю, до милої серцю України, до її 

пригніченого, але нескореного, волелюбного народу. 

Переяслав і Переяславщина займали визначне місце в житті і творчості 

Тараса Шевченка. Ще до знайомства з Андрієм Козачковським  Шевченко знав 

про наше місто від Євгена Гребінки, який відвідав Переяслав ще у 1831 р. Та 

від Миколи Маркевича, який був тут у 1837 р. Тому обоє бачили й знали наше 

місто і багато розповідали про нього Тарасу Григоровичу. Розповіді 

заінтригували Тараса: «А який же він, той старий Переяслав? Ось коли буду в 

Україні, то відвідаю і його» [2, с.151]. 

Поет бував у Переяславі неодноразово, довго мешкав як у самому місті, 

так і в навколишніх селах. Тут він написав свої славетні твори. У віршах та 

прозі Шевченко раз у раз згадує Переяславщину, подає чудові описи 

Переяслава та його околиць. 

Уперше Шевченко приїхав до Переяслава в серпні 1845 р., під час другої 

подорожі по Україні. Пробув він тут два тижні, мешкаючи в будинку міського 

лікаря Андрія Осиповича Козачковського,  де тепер розміщений Музей 

Заповіту Т. Г. Шевченка. Козачковський був давнім приятелем Шевченка. Їхнє 

знайомство відбулося ще восени 1841 р. В Петербурзі, коли поет навчався в 

Академії мистецтв, а Козачковський після закінчення Медико-хірургічної 

академії працював лікарем на кораблях Балтійського флоту. 

На Андрія Козачковського справили глибоке враження твори Шевченка, 
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надруковані в альманасі «Ластівка» під редакцією Є. Гребінки. 

«Неподражаемые стихи», – так виразив молодий лікар своє захоплення. 

Звичайно, він був радий познайомитися із поетом-земляком. Спільний їхній 

знайомий Зеленський привіз поета до Козачковського. «Вечером, – пригадував 

лікар, – вошёл  ко мне с земляком моим незнакомый господин, приветствовал 

меня следующими словами: «Дай Бог здравствовать! Оце той самий Тарас, що 

ви хотіли з ним познайомитись». Беседа наша продолжалась далеко за полночь, 

вращаясь около произведений и главного их предмета – дорогой обоим нам 

Украины…думы его в это время производили на меня глубокое впечатление, и 

его душа, добрая, простая, не могла не отозваться полным искренним 

сочуствием» [8, с. 106].  Це знайомство переросло у міцну дружбу, яка 

продовжувалася до кінця життя поета. 

Т. Шевченко у 1845 р. Прибув до Переяслава за завданням 

Археографічної комісії змальовувати й описувати пам’ятки старовини. Славну 

історію давнього Переяслава Т. Шевченко знав добре. Ще задовго до приїзду 

сюди, у 1838 р., він написав поему «Тарасова ніч», в якій оспівав події 1630 р., 

коли повстанці на чолі з Тарасом Федоровичем вщент розгромили під 

Переяславом добірне шляхетське військо. 

Після приїзду Шевченка до будинку Козачковського безперервно йшли 

гості: бажаючих побачити поета було багато. У спогадах Козачковського також 

відтворено ці відвідини: «В августе… он неожиданно посетил меня в 

Переяславе, прожил у меня две недели. Не могу не вспомнить вечер 19 августа 

45-го года. Общество, большею частью из молодёжи, шумно вокруг стола 

пировало. Шевченко был в полном одушевлении, против него, на 

противоположном конце стола, стоял, не сводя глаз з поэта, с бокалом в руке 

господин почтенных лет, по происхождению немец: «Оце – батько! Ей-богу, 

хлопци, батько! Будь здоров, батьку!»  высоко поднимая бокал, провозгласил 

немец, и затем мы все называли его «батьком» [3, с.108]. 

Шевченко й усі присутні почали співати українських народних пісень. 

«Песниукраинского народа, – писав Козачковський, – симпатичны потому, что 
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исполнены глубокого смысла. Кроме богатства содержания в их то живых, 

игривых, весёлых, то грустных, но никогда не безнадёжно грустных мотивах, 

как в изящных звуковых формах, отлилась вся Украина с её чувствами с её 

славной и вместе грустной историей, с её привлекательной природой [4, с. 67].  

У Музеї Заповіту Т. Г. Шевченка є цікавий експонат – ноти й слова пісні «Ой 

піду я до млина», яку Шевченко любив співати. 

У Переяславі він ходив на ярмарки, слухав співи кобзарів і лірників, 

розмовляв із людьми, читав їм свої вірші. 

Разом з Козачковським  поет їздив до мальовничих Андрушів. З гаю 

відкривалася велична панорама – Дніпро, Трахтемирівські гори. Поет 

милувався красою природи і на все життя запам’ятав це чудове село. 

Добре відомі два малюнки, які поет і художник зробив тоді: «Андруші» та 

«Верби в Андрушах». На одному малюнку зображений краєвид з хаткою 

праворуч, в якій, за переказами, побував поет. На другому – серед гущавини 

дерев видніється Андрушівська церква та великі будинки архієрейського двору. 

Про перебування Шевченка в Переяславі Козачковський писав і в листі 

до О. Бодянського від 20 вересня 1845 р. [3]. У місті виконано кілька малюнків, 

можливо, за завданням Археографічної комісії: «Михайлівська церква, 

заснована в кінці ХІ ст., зруйнована під час ординської навали 1237 р. І 

відбудована 1749 р.; Вознесенський собор, про який сказано в повісті 

«Близнецы»: «Это соборный храм прекрасной, грациозной, полурококо, 

полувизантийской архитектуры, воздвигнутый знаменитым анафемой Иваном 

Мазепою (1695–1700 гг.)»; Покровську церкву, збудовану в 1709 р. 

Переяславським полковником Іваном Мировичем, про яку також згадано в 

повісті «Близнецы»; кам’яний хрест на р. Альті, де було вбито київського князя 

Бориса. В своїх археологічних нотатках він згадує також Успенську церкву в 

цитаделі давньої фортеці: «Та самая, в которой присягал  Богдан Хмельницкий 

на верность московському царю». Ця визначна історична пам’ятка згоріла, а на 

місці її 1760 р. Збудували нову, відновлену в 1825 р. У нотатках поет пояснив, 

чому він не зміг її змалювати: «…внутренность осталась в прежнем виде, а 
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наружность, к сожалению, до варварства искажена. Невозможносмотреть на 

неё, а не только рисовать». У звіті  Київській тимчасовій комісії Шевченко 

зазначав: «Переяслов и окрестности его были б чрезвычайно интересны своими 

укреплениями и курганами, но о них сохранились только названия и почти 

никаких преданий в народе» [3, с.107]. 

У другій половині серпня Шевченко виїжджає в Потоки. У селі Березова 

Рудка він захворів і тому в кінці жовтня 1845 року повертається до Переяслава. 

Ось як про це згадував Козачковський: «В октябре того же года Шевченко 

приехал ко мне опять, больной, и прожил около двух месяцев. Утром он 

обыкновенно писал, не нуждаясь нисколько в уединении… Вечер проходил в 

разговоре, продолжавшемся обыкновенно часов до двух… Я удивлялся его 

развитию и многосторонности его знаний, дававших каждый вечер новую пищу 

для разговоров» [4, с. 67]. 

На початку листопада 1845 р. Козачковський садив дерева на подвір’ї.  

Хворий Шевченко по можливості йому допомагав. Вони посадили дві акації в 

одну ямку, а їхні стовбури переплели між собою на знак вічної дружби. І Тарас 

Григорович сказав: «Хай родаються всі люди, як ці гілки». Ці дерева вивеев 

особливої привабливості садибі Козачковського. Переяславці з любов’ю 

зберігають ці акації, як живих очевидців великого Кобзаря [8, с. 109]. 

Творча продуктивність великого поета  в цей час вражає. З-під його пера 

виходить поема «Наймичка» (13 листопада), в якій поет оспівує велич і силу 

серця жінки, великий подвиг любові і вірності. З величезною глибиною поет 

відтворив складні драматичні переживання матері.  

Літературна доля «Наймички» була трохи легшою. Надруковано її через 

дванадцять років у збірнику П. Куліша «Записки о Южной Руси» (1857). 

Щоправда, оскільки поет ще не мав права друкуватися, вона з’явилася без 

прізвища автора. Високу оцінку поемі дали М. Добролюбов, Л. Толстой, 

I. Франко, М. Горький та ін. 

Поему «Кавказ» (18 листопада) Шевченко написав у Переяславі під 

свіжим враженням від звістки про загибель 14 листопада у Даргінському поході  
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на Кавказі свого друга Якова де Бальмена. Поет дуже цікавився Кавказом, де 

перед тим побував О. Чужбинський. У спогадах останнього занотовано розмову 

між ними про поему «Тризна»: «Нехай йому цур! Ось сядь лиш та розкажи мені 

про Кавказ і про черкесів». Долго мы беседовали о горцах, его все занимало, он 

расспрашивал о малейших подробностях тамошнего быта» [10, с. 14]. 

Хоча Яків де Бальмен і загинув від рук кавказців, гнів поета спрямовано 

не вивеев них, а проти колонізаторів. Із величезною силою затаврував 

Шевченко не лише війну з горцями, а й усі несправедливі, загарбницькі війни. 

Поет вірить у кінцеву перемогу народів, у їхню силу: «Борітеся — поборете!». 

Рукопис «Кавказу» він передав 1846 р. Через свого знайомого, члена 

Кирило-Мефодіївського товариства М. Савича, який їхав у Париж, шанованому 

ним Адаму Міцкевичу [5, с. 235]. 

22 листопада поет написав вступ до поеми «Єретик» – послання 

(присвята) Павлові Шафарику (1795–1861) – відомому чеському вченому – 

слов’янознавцеві, вивеевору Празького університету. Шевченко поділяв 

погляди Шафарика на ідею єднання всіх слов’янських народів на 

демократичній основі. За свідченням В. Білозерського, «Шафарик, читаючи оце 

послання Шевченкове, плакав вдячними сльозами» [1, с. 69]. 

Наприкінці листопада 1845 р. Письменник  переїхав до В’юнищ у зв’язку 

з ремонтом будинку Козачковського. Майже місяць жив поет у колишнього 

декабриста Степана Никифоровича Самойлова. Шевченка-художника полонили 

навколишні краєвиди. Село було розташоване майже над самим Дніпром. До 

його околиць підступали густі соснові гаї. 

Т. Г. Шевченко хотів написати портрет Козачковського. Лікар не 

погодився і замовив натомість художникові автопортрет, який той і намалював. 

У  спогадах А. Козачковського згадується про працю Шевченка над 

автопортретом: «В это время он предложил снять с меня портрет, вместо этого 

я просил написать мне его портрет. Он принялся за работу и окончил её. 

Оставалась незначительная отделка, из-за которой, уезжая в Яготин… он взял 

портрет, обещав мне в скором времени выслать его. Это был портрет, далеко не 
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похожий на все существующие  теперь: это был портрет не Т. Г. Шевченко,  но 

портрет народного поэта, бойко схваченный в минуту его поэтического 

вдохновения. К сожалению, я не получил его, и он потерян безвозвратно. В 

Яготине он затеряться не мог.  Княжна Репина, глубоко уважавшая талант 

поэта, наверное, сберегла бы его и поделилась со светом» [3, с. 109]. 

У В’юнищах Шевченко працював так само плідно. З 14 по 22 грудня він 

написав шість творів. 

Створені на Переяславщині вірші та поеми ще більше вславили серед 

народу поета і поставили його до ряду найвидатніших тогочасних 

революціонерів-демократів. Героями його творів були представники народу – 

від безстрашних месників із Холодного Яру до маленької дівчинки Мар’яни. 

14 грудня Шевченко закінчив послання «І мертвим, і живим, і 

ненародженим землякам моїм в Україні і не в Україні моє дружнєє посланіє».  

Це широкі філософсько-політичні роздуми над минулим і сучасним рідного 

краю. Епіграф до послання взято із Біблії: «Ащекторечет, яко люблю бога, а 

брата своего ненавидит, ложь есть». У самому посланні є заклик, який 

допомагає зрозуміти епіграф: «Обніміте ж, вивеев мої, найменшого брата!» 

У В’юнищах Шевченко багато разів чув розповіді про участь 

переяславських козаків у гайдамацькому русі 1768 р. Це спричинило написання 

поезії «Холодний Яр» (17 грудня 1845 р.).   

Як і завжди, поет підносився до широких узагальнень. Обстоюючи добру 

славу предків, він пов’язував минуле з сучасністю і закінчив вірш грізним 

випадом на адресу справжніх розбійників – кріпосників: 

Розпадеться кара. 

І повіє огонь новий 

З Холодного Яру. 

Для Шевченка минуле було невіддільне від сучасності, від страждань 

народу, його рідних братів і сестер – кріпаків. Цю рису влучно помітив 

І. Франко, який писав, що серце поета «здібне було відчути всі великі нещастя 

української минувшини так живо, немовби се були нещастя та страждання його 
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власної доби і його власної рідні» [9 , с. 378]. 

Ще в кінці 1843 р. В. Рєпніна подарувала Шевченкові Біблію, яку поет із 

цікавістю читав, раз у раз використовуючи образні вирази з неї як епіграфи до 

своїх творів. Звідси він узяв епіграф і до всього альбому «Три літа» – з Книги 

пророка Ієремії. Біблія вивее з ним і під час подорожей 1845 р. Про це згадував  

А. Козачковський: «Иногда он занималсячтениемБиблии, отмечаяместа, 

поражавшиеособеннымвеличиеммысли». 

Біблію Шевченко читав по-своєму, як фольклорно-літературний твір, і 

при використанні кожного разу вкладав у цитату або переспів власний, 

оригінальний зміст. Такий характер має написаний 19 грудня цикл «Псалми 

Давидові». Поет обирав співзвучні власним думкам псалми: 1, 12, 43, 52, 81, 93, 

132, 136, 149.  

Перед його очима проходила слава батьківщини, героїчних предків, які 

боролися за волю й незалежність з іноземними загарбниками. Але часи ті давно 

минули, і замість давніх з’явилися нові гнобителі: 

І вороги нові 

Розкрадають, як овець, нас 

І жеруть!..  

Шевченко відверто закликав народ «встать на ката знову», славив 

боротьбу народних виве. Одночасно він висловлював романтичні мрії про 

далеке майбутнє: 

Чи є що краще, виве в світі, 

Як укупі вивее, 

З братом добрим добро певне 

Познать, не ділити? 

Після заслання Шевченкові вдалося провести «Давидові псалми» через 

цензуру й включити до видання «Кобзаря» 1860 р. [7, с. 46-47]. 

Зовсім мало часу прожив Шевченко у В’юнищі, але пам’ять про його  

перебування вивее тут і досі, вивее в легендах і переказах. Поширена легенда 

про те, як був написаний вірш Шевченка «Маленькій Мар’яні». Одного 
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морозного дня йшов Шевченко вулицею села. Назустріч маленька дівчинка 

несла воду на коромислі – кароока, гарна, як маків цвіт, а одягнена в лахміття. 

Шевченка вразила краса дівчинки та її вигляд. Він спитав, чия вона така гарна. 

Дівчинка відповіла, що сирота, служить у багатих господарів – Крячків, а звуть 

її Мар’яною. У поета защеміло серце від жалю. Він дав їй монету, щоб купила 

собі хустку. Так народився ще один вірш Шевченка про нещасну долю жінки-

кріпачки. 

У В’юнищі написано низку ліричних поезій: «Маленькій Мар’яні» (20 

грудня), «Минають дні, минають ночі» (21 грудня), «Три літа» (22 грудня). 

Цими поезіями, включаючи «Заповіт», завершується альбом «Три літа». В 

образі ліричного героя вірша «Минають дні…» бачимо мужнього борця, який 

безстрашно дивиться небезпеці у вічі. Найстрашнішою йому здається 

бездіяльність, пасивність: 

Страшно впасти у кайдани, 

Умирать в неволі, 

А ще гірше — спати, спати, 

І спати на волі — 

І заснути навік-віки,  

І сліду не кинуть 

Ніякого, однаково, 

Чи жив, чи загинув!  

У В’юнищі наприкінці грудня 1845 р. Шевченко тяжко захворів. 

Стурбований С. Самойлов, у якого жив поет, негайно відвіз Шевченка до 

Козачковського. Уночі з 24 на 25 грудня  Тарас Григорович підвівся з ліжка і 

засвітив свічку. Поринувши у глибокі думи, він ходив по кімнаті. Невже це 

кінець? Йому ж тільки 31 рік… І раптом його погляд упав на папір. Рука 

потяглася до пера, і з-під нього з’явилися перші слова: «Як умру, то 

поховайте…». 

Перед очима постали В’юнище, Трахтемирівські гори, величавий Дніпро, 

золоті лани… І бідні люди на забутій Богом землі. 
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Поховайте та вставайте, 

Кайдани порвіте, 

І вражою злою кров’ю 

Волю окропіте! 

Усю ніч не спав поет. А коли до кімнати пробився перший промінь світла, 

на столі лежало останнє прохання до земляків. 

Завдяки турботам А. Козачковського Т. Шевченко незабаром одужав і за 

завданням   Археографічної комісії поїхав на Чернігівщину. А вірш пішов межи 

людей:  його переписували в десятках і сотнях примірників, передавали з рук у 

руки, читали в колі  однодумців. Полтавський музикант-аматор Г. П. Гладкий 

поклав вірша на музику – і полетіла  по всьому світу революційна  пісня. 

Під редакційною назвою «Заповіт» вірш «Як умру, то поховайте…» 

вперше було надруковано у виданні «Кобзар Тараса Шевченка на кошти 

Д. Е. Кожанчикова» [6, с. 154]. Надалі ця назва стала традиційною. «Заповіт» 

перекладено на кількадесят мов світу. Глибока пошана народу до цього твору й 

до його творця виявилась у прекрасній традиції — слухати його виконання 

стоячи. 

Почуття особливої гордості охоплює кожного, хто ступає на 

Переяславську землю, знаючи, що ці дороги сходив колись, геніальний 

український Кобзар. На землі цій завжди вивее й житиме Тарас Шевченко. 
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Great Kobzar’s routs. Taras Shevchenko and Pereiaslav. 

The article shows the period of live and work of qreat Ukrainian poet, artist and public 

fiqureTaras Shevchenko, which is connected with Pereiaslav. 
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УДК 903.5                                                           Дмитро Тетеря, Світлана Тетеря 
(Переяслав-Хмельницький) 

 
 

КУРГАНИ ДАВНЬОГО ПЕРЕЯСЛАВА ТА ЙОГО ОКОЛИЦЬ І  
ТАРАС ШЕВЧЕНКО 

  

У статті розглядаються унікальні пам’ятки культурної спадщини – кургани 

давнього Переяслава і  його околиць та показано їх зв'язок із творчим доробком Т. Г. 

Шевченка. 

Ключові слова: кургани, давній Переяслав, археологічні дослідження, Т. Г. Шевченко 

До визначних пам’яток, що мають тисячолітню історію належать кургани 

– поховальні пам’ятки давніх епох. Курганні поховальні споруди є 

найчисельнішими з усіх типів пам’яток стародавньої історії України. Нині 

відомо, що на теренах України було понад 50 тис. курганів, споруджених 

протягом кількох тисяч років: від мідно-бронзового віку до епохи Київської 

Русі. [2, с. 82]. Багатьох здавна цікавлять ці земляні споруди, які прикрашають 

степові ландшафти. Дехто вважає їх спорудами, які насипані велетнями в давні 

часи, а інші вважають могилами могутніх царів. В різних районах місцеве 

населення найчастіше називає кургани «козацькі», «шведські», «татарські», 

«турецькі» могили або «вишки», «кордони», «межеві знаки», «охоронні поля», 

«степові гори», «височини». 

Ці пам’ятки найчисельніші і для Переяславщини. За даними 

археологічних досліджень на території Переяслав-Хмельницького району 

налічується близько 446 курганів. Більшість з них згруповані в районі сіл Мала 

Картуль – Пологи Яненки – Хоцьки – Чопилки – Ташань і Виповзки, на 

південному рівному плато вододілу рр. Трубежу, Броварки і Супою. Значна 

частина курганів розташована в долині р. Броварки в районі сіл Лецьки, 

Вінинці, Пологи-Вергуни – Пологи-Чобітьки. Чимало із цих пам’яток виявлено 

на підвищених плато дніпровської надзаплавної тераси в районі сіл: Стовп’яги, 

Єрківці, Мазінки, Харківці [10; 11]. 
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Середні розміри курганів на сьогодні становлять 30-40 м в діаметрі, при 

збереженій висоті від 1 до 3 м. Висота найбільших курганів становить від 5 до 7 

м – це кургани: «Роблена могила» (7,35 м.) – с. Ташань, «Гостра могила» (6,30 

м.) – с. Мазінки, «Башня» (6,12 м.) – с. Переяславське та інші.  

Значна частина курганних пам’яток концентрується і в районі давнього 

Переяслава. Ці споруди здавна привертали увагу багатьох дослідників: 

археологів, істориків, етнографів та краєзнавців, яких цікавила своєю 

загадковістю та своєрідністю історія Переяславської землі.  

Як показують дослідження археологів кургани давнього Переяслава та 

його околиць хронологічно відносять до епохи бронзи – раннього залізного віку 

та Київської Русі.  

Ці унікальні пам’ятки не оминув своєю увагою і великий український 

поет, письменник, художник, громадський діяч Т. Г. Шевченко, який певний 

час перебував у складі Тимчасової комісії для розбору давніх актів при 

Київському, Подільському і Волинському генерал-губернаторствах. За її 

завданням у 1845 році він приїздить до Переяслава, щоб обстежити, описати та 

замалювати пам’ятки старовини. Т. Г. Шевченка можна з повним правом 

відносити до перших дослідників археологічних, архітектурних пам’яток та 

давніх старожитностей Переяслава та Переяславщини. Історія міста та пам’ятки 

давніх епох справили на нього великий вплив та знайшли відображення в його 

творчості. З особливою багатогранністю проявилося ці враження в циклі творів 

написаних під час перебування на Переяславській землі. 

Незважаючи на те, що археологія як наука проходила в той час тільки 

своє становлення, Тарас Григорович чудово розумів значення археологічних 

пошуків. Виходячи з цього він у своєму «Щоденнику» занотував: «Я люблю 

археологию. Я уважаю людей, посвятивших себя этой таинственной материи 

истории. Я вполне сознаю пользу этих раскапываний» [16, с. 83].  

Кургани давнього Переяслава потрапляють в поле зору дослідників 

старовини на початку ХІХ ст., коли розпочинаються активне історико-

краєзнавче вивчення Переяславщини. Так, зокрема, О. І. Лєвшин, на той час 
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студент Харківського університету, подорожуючи в 1816 р. з Харькова до 

Москви зафіксував різну інформацію про свої спостереження до щоденника. 

Згадуючи Переяслав, він подає відомості про три кургани під назвою «Три 

брати», що знаходяться й нині поблизу міста. «Зной лучей солнечных уже 

переставал палить, светило дневное уже покатилось по лазурному небосклону 

за горы когда мы выехали из Переяслава предполагая остановиться в 7 верстах 

от иного и взглянуть на три Кургана именуемые: три брата... К сожалению, я 

удовлетворю ваше любопытство одним только пустым преданием о какой-то 

здешней царице, к которой приходили на помощь против непреятелей ее три 

брата богатыря, убитые и похороненные здесь. Может быть тут действительно 

покоится прах великих мужей; но имена их сокрыты и мы слышим вместо 

громкой славы токмо сказки» [4, с. 81-83].  

Інший дослідник-етнограф В. В. Пассек, що перебував на Переяславщині 

в першій половині ХІХ ст. і зібрав ряд цінних матеріалів в своїй роботі «Очерки 

России», зазначав: «Город Переяславль со всех сторон, и особенно с восточной 

и западной, окружен могильными насыпями, напоминающими времена битв. 

Они неправильно набросаны одна подле другой, и опытный взор, без труда 

отличит их от древних курганов или могил, называемых скифскими. Плуг 

земледельца нередко вырывает человеческие кости, остатки оружия и конской  

сбруи. Много пролито крови на этих полях» [6]. 

З другої половини XIX ст. розпочинаються активні археологічні 

дослідження та обстеження курганів Переяславщини. Як показують 

дослідження, велика кількість курганів на околицях давнього Переяслава 

пов’язана в першу чергу з курганними могильниками давньоруського періоду. 

Їх археологічне вивчення проводилося Ф. І.  Камінським, Д. Я. Самоквасовим, 

М. Ю. Бранденбургом, В. М. Щербаківським та Б. О. Рибаковим протягом 

другої половини ХІХ – першої половини ХХ ст. [13, с. 86]. 

Початок їх вивченню поклав викладач Переяславського духовного 

училища та приватного жіночого пансіонату Ф. І. Камінський, який у 1870 р. 

дослідив декілька курганів на одному з некрополів. У 1877 р. відомий 
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дослідник Д. Я. Самоквасов провів розкопки на чотирьох, добре збережених на 

той час, курганних могильниках, які, за його локалізацією, знаходились: «1) в 

урочище Альтицком, у кладбищенской церкви, при выезде из Переяслава на 

параходную пристань; 2) на выгоне у городского острога; 3) на выезде из 

Переяслава на Киев, где ярмарочная площадь у кладбищенской церкви; 4) в 

урочище Подворах при выезде из Переяслава в г. Пирятин» [8]. Дослідивши 

більше 50 курганних насипів, він прийшов до висновку, що за конструкцією і 

знахідками в них вони подібні до захоронень в околицях Чернігова. В 1902 р. 

археолог М. Ю. Бранденбург продовжив дослідження на трьох переяславських 

могильниках, де розкопав 24 кургани. В 1914 р. розкопки курганних 

могильників провів В.М. Щербаківський. Ним було розкопано 143 кургани на 

чотирьох курганних некрополях Переяслава: 117 – на могильнику за міською 

в’язницею, 6 – на Альтицькому могильнику, 17 – на могильнику в ур. 

Ярмарковщина, 3 – на Підварському могильнику [7, c. 64].  У 1945 р. 

археологічною експедицією під керівництвом Б. О. Рибакова в 

ур. Ярмарковщині було досліджено ще 6 курганів. Слід зауважити, що на 

сьогодні курганні насипи частково збереглись тільки на могильнику в ур. 

Ярмарковщина.  

Курганні некрополі Переяслава давньоруського часу не оминув у своїй 

творчості і Т. Шевченко. У повісті «Близнецы» опис цих свідків давнини 

справляє цільне художнє враження: «На левом берегу Альты выглядывает из-за 

зеленых верб небольшая церковь, воздвигнутая иждивением христолюбивых 

граждан г. Переяслава над тем самым каменным столбом, который знаменовал 

место убиения невинного Глеба. За оградою церкви до самого города 

расстилается равнина, засеянная житом и пшеницею и густо уставленная 

историческими могилами. И чем ближе к городу, тем могилы выше и гуще, так 

что городского валу издали совсем невидно и весь город кажется на могилах 

построен» [15]. 

Крім давньоруських курганних могильників на околицях Переяслава 

зберігся ряд курганів, які дослідники відносять до епохи бронзи чи скіфського 
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часу. Зокрема, на східній околиці міста на плато корінного берега р. Трубіж 

знаходиться курганна група із трьох курганів. Вона розташована близько 1,0 км 

на північ від краю Переяславської затоки («Куряче горло») та 1,1 – 1,5 км на 

схід від р. Трубіж. Пам’ятки обстежувалися експедиціями Переяслав-

Хмельницького історичного музею в 1976 р. та Інституту археології НАН 

України в 1994 р. [11]. У 2014 р. експедицію НІЕЗ «Переяслав» вивчено, 

описано та картографовано курганну групу за допомогою GPS-позиціонування. 

Цими роботами встановлено, що курган №1 розміщений приблизно за 200 м від 

перших садиб Переяслава-Хмельницького. Відстань від вершини кургану до 

траси Переяслав-Хмельницький – Золотоноша на північний схід – 80 м. Висота 

насипу кургану збереглася на висоту  приблизно 1,5 м, діаметр близько 35-42 м. 

Курган №2 розміщений за 136 м на південний схід від попереднього кургану 

№1. Відстань до траси на м. Золотоношу – 126 м. Збережена висота насипу 

кургану близько 2,0 м, діаметр близько 50 м. Курган №3 розміщений за 147 м 

на південний захід (2100) від кургану №1. Збережена висота насипу близько 0,6 

м, діаметр близько 30 м.  

Неподалік цієї групи знаходиться ще один курган. Він розміщується на 

південний схід від історичної частини літописного міста Переяславля Руського, 

за 120 м на схід від центрального входу на територію Музею народної 

архітектури та побуту НІЕЗ «Переяслав», на краю лесової тераси лівого берега 

р. Трубіж. Ця пам’ятка, відома в історичній літературі як курган «Хрест». Його 

розкопки у 1966 році було здійснено археологічною експедицією під 

керівництвом А. П. Савчука [8]. Під час цих робіт виявлено кістяк, що лежав у 

скорченому положенні на лівому боці, орієнтований головою на схід, руки 

зігнуті в ліктях кистями до лиця. З поховального інвентарю при похованому 

біля ліктів виявлена овальна кістяна пряжка з круглим отвором посередині. 

Поряд з кістяком знаходилась частина хребта корови чи коня.  

За цією знахідкою та за аналогіями досліджене поховання А. П. Савчуком 

датувалося як приналежне зрубній археологічній культурі епохи пізньої бронзи. 

Сучасні дослідники за обрядом поховання та за типовою кістяною пряжкою 
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відносять поховання до бабинської культури (або культури багатоваликової 

кераміки) епохи середньої бронзи (1800-1600 рр. до н.е.). 

Десь поряд із розглянутою групою курганів знаходився і курган 

«Свидина могила», легенду про який записав від місцевих жителів М. О. 

Максимович, вивчаючи історичні пам’ятки Переяславщини у 1877 р. «От 

нынешних Переяславцев услышите вы рассказы о велетнях (т.е. великанах), 

когда-то живших в здешней стороне, в том числе и о могучем Переяславце 

Свиде. Вам укажут и могилу Свидову под Переяславом, на левой стороне 

Трубежа» [5, с. 327]. 

Саме кургани, свідки багатьох історичних подій давнини, справили 

великий вплив на літературну творчість Т. Г. Шевченка. У творах поета ми 

зустрічаємо такі слова як «могили», «високі могили», «начетверо розкопана», 

«розрита могила». В його щоденниках також можна віднайти відомості про 

розкопки деяких курганів. Пов’язуючи ці пам’ятки давньої історії, за 

легендами, з історією запорозького козацтва, він вважав їх свідками героїчної 

боротьби українського народу за свободу і незалежність. Причетність курганів 

до козацької епохи зазначалася Т. Г. Шевченком в ряді поезій – «Іван Підкова», 

«Гайдамаки», «За байраком байрак», «До Основ’яненка» та ін. У своїх 

«Археологічних нотатках» Т. Шевченко згадує під Переяславом Богданову 

могилу, назва якої у його сприйняті, пов’язується із перебуванням тут Богдана 

Хмельницького.  «По Золотоношской  дороге в семи верстах от города высокий 

курган, называемый Богданова могила. И тут же недалеко впадает в древнее 

русло Днепра бесконечный вал, неизвестно когда и для чего построенный» [1]. 

Сам курган на східній околиці Переяслава було знищено в роки фашистської 

окупації, а згадуваний поетом «змійовий» вал зберігся до сьогодення. 

Серед багатьох інших пам’яток Переяслава та Переяславщини Тарас 

Шевченко в «Археологічних нотатках» згадує курганну групу «Три брати»: 

«Переяслов и окресности его могли б (быть) чрезвычайно интересны своими 

укреплениями и курганами, но о них сохранились только названия и почти 

никаких преданий в народе. 
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По киевской дороге в пяти верстах от Переяслава над самой дорогой три 

высокие Кургана, называемые трибратни могили» [3]. 

Цю ж пам’ятку Т. Шевченко неодноразово описує в своїх поетичних та 

прозових творах. Зокрема, у повісті «Близнецы»: «В тот же понедельник, 

поздно вечером, молодая женщина возвращалась в город Переяслав по 

Киевской дороге и, не доходя до города версты четыре, как раз против 

Требратних могил, свернула с дороги и скрылася в зеленом жите» [15]. 

Пам’ятку Т. Шевченко згадує також у поезії «Сон» («Гори мої високії»), 

написаній на засланні: 

«Вечернє сонечко гай золотило, 

Дніпро і поле золотом крило, 

Собор Мазепин сяє, біліє, 

Батька Богдана могила мріє, 

Київським шляхом верби похилі 

Трибратні давні могили вкрили. 

З Трубайлом Альта меж осокою, 

Зійшлись, з’єднались, мов брат з сестрою» [14]. 

Цілий ряд пам’яток культурної спадщини, які поет вивчав на 

Переяславщині на сьогодні вже зруйновані. Багато з них сьогодні потребують 

належного збереження та охорони. В першу чергу це стосується курганів. 

Значна частина з них зазнала руйнації ще в козацьку добу, коли їх насипи 

широко використовували для виготовлення селітри. 

Останнім часом з’явились нові чинники знищення курганів. Про 

грабіжницьку діяльність на курганах, що набула масштабів всеукраїнського 

лиха, неодноразово сповіщають засоби масової інформації. За даними Інституту 

археології руйнування курганів зростає з кожним роком у геометричній 

прогресії. Якщо раніше йшлося про руйнацію невеликих насипів, де пошуки 

„скарбів” здійснювали за допомогою метало детекторів, то нині йдеться про 

сканування тіла насипу на велику глибину. 

Великої шкоди кургани зазнають і внаслідок розорювання поверхні. 
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Навіть якщо поверхня курганів і не руйнується оранкою, то підорюються їх 

поли, що призводить до зсувів ґрунту з вершини насипу.  

Тому бажано, щоб для належного збереження цих унікальних пам’яток 

минулого Переяславщини, було розроблено спеціальну програму, спрямовану 

на рятування насипів курганів, що зникають. Нею ж повинно бути передбачено  

створення Реєстру цих пам’яток. 

На нашу думку сьогодні також повинен бути посилений контроль з боку 

державних органів за виконанням та дотриманням вимог Законодавства 

України в сфері охорони культурної спадщини. Саме виконання існуючих 

законів, притягнення до відповідальності осіб, причетних до знищення 

курганів, та координація дій державних і наукових закладів, що займаються 

цією роботою, допоможуть врятувати «кургану» спадщину. 

Одним із початкових напрямків належного збереження цих пам’яток було 

б створення та затвердження охоронної зони навколо курганної групи «Три 

братии». Це не тільки унікальна археологічна, історична, ландшафтна пам’ятка, 

а й меморіальне пам’ятне місце, пов’язане з перебуванням Т. Г. Шевченка на 

Переяславщині. 

Сьогодні вказана пам’ятка знаходиться в запущеному стані, частково 

руйнується. Насип одного з курганів повністю розорюється, насипи двох інших 

розорюються впритул, що веде до їх поступового руйнування. Ця визначна 

пам’ятка залишається мало відомою для широкого загалу в зв’язку з 

відсутністю будь-яких охоронно-інформаційних знаків. У той же час пам’ятка є 

привабливим та цікавим об’єктом  для багато чисельних гостей Переяславщини 

та туристів, що відвідують м. Переяслав-Хмельницький, яке є відомим 

музейним центром. Розміщення її поряд із шосе Бориспіль–Золотоноша також 

створює сприятливі умови для ознайомлення й огляду. У зв’язку з цим біля 

курганної групи «Три брати» необхідно встановити  пам’ятний знак про те, що 

пам’ятка пов’язана з перебуванням на Переяславщині Т. Г. Шевченка, 

охоронно-інформаційний знак, що це унікальний об’єкт археології та історії, а 

також затвердити ландшафтно-історичну зону навколо курганів з забороною 
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проведення будь-яких земляних робіт. 
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The ancient mounds of Pereyaslav and its surroudings and Taras Shevchenko 

The article views the unique cultural heritage – the ancient mounds of Pereyaslav and its 

surroundings and shows their connection with the work of T. G. Shevchenko. 
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(Переяслав-Хмельницький)  

 

ПЕРЕЯСЛАВСЬКІ АНДРУШІ У ТВОРЧІЙ СПАДЩИНІ  

Т. ШЕВЧЕНКА ТА Д. КОСАРИКА  

 
 У статті мова іде про одне із сіл Переяслав-Хмельницького району Київської 

області, яке разом із сс. В’юнища, Циблі, Григорівка, Комарівка, Монастирище, Трахтемрів 

та іншими було затоплене під час створення Канівського водосховища, а саме Андруші. У 

цьому селі побували у свій час письменник, поет, митець Т. Г. Шевченко, літературознавець 

та науковець Д. М. Косарик які у своїй творчості приділили йому увагу, адже сьогодні 

дослідити історію та традиційну культуру цього села вже не можливо.  

Ключові слова: Д. Косарик, Т. Шевченко, Андруші, нарис, затоплення.  

Територія на якій розміщувалося село Андруші була річищем старого 

Дніпра. Воно виникло на одній із річкових терас, поміж численними його 

розгалуженнями: Річище, Старик, Джерело, Озеро. В основі походження назви 

села очевидно лежить чоловіче ім’я Андрій (Андруша). Ще до 1959 р. у центрі 

села стояв кам’яний пам’ятник із зазначенням року смерті (1634) козака Якима 

Андрущенка, а в Реєстрах Війська Запорозького 1649 р. у 6-й сотні 

Переяславського полку записаний козак Пилип Андрушко. У другій половині 

ХVШ ст. серед віковічного дубового гаю було збудовано архієрейську дачу: 

кам’яний будинок на п’ять кімнат з теплою домовою церквою, корпус для 

архієрейського хору та інші споруди. Мальовничий куточок Середньої 

Наддніпрянщини не залишився поза увагою Тараса Шевченка.  

Знайомство ж Т. Шевченка із давніми козацькими селами Андруші, 

В’юнища, Козинці, Трахтемирів і Монастирок відбулося ще у далекому 1845 р. 

У той час, будучи співробітником Київської археографічної комісії, створеної в 

1843 р. для виявлення, опрацювання і публікації історичних документів і 

старожитностей, збирання відомостей і фіксації пам’яток старовини, а також 

здійснення археологічних розкопок приїхав у Переяслав. Останній раз 

художник побував у місті, у 1859 р. після заслання. Тут він зупинився у свого 
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друга, лікаря А. Й. Козачаковського. Виконуючи завдання археографічної 

комісії Тарас Шевченко замалював архітектурні пам’ятки Переяслава, описав 

його дитинець, кургани та вали навколо нього, звернув увагу на мистецькі та 

сакральні речі: чаші, хрести, Євангелії, що перебували у церквах міста та у 

бібліотеці колишнього колегіуму (зокрема, описав і відоме Пересопницьке 

Євангеліє 1556 року, подароване гетьманом І. Мазепою Переяславському 

Вознесенському кафедральному собору в 1701 р.) [8, c. 215]. У його малярській 

спадщині цього періоду відображено переяславські наддніпрянські села 

Андруші та В’юнища. В альбомі Т. Шевченка на одному малюнку зображено 

андрушівську дерев’яну церкву 1768 р. із сільським краєвидом, а на другому – 

хату. Ось як про цю хату згадує колишній мешканець цього села В. А. Чубук-

Подольський. «На прикінці хочеться сказати де що і про другий малюнок 

Шевченка «Андруші», де змальовано хату. Це стара попівська хата, на старій 

частині села Андрушів «Староселиці». Вона змальована од берега. Прибудова 

по середині це – комірчина, темна без вікон; входити до неї можна було тільки з 

хати. В середині хата була не мазана. Стіни її були зроблені з добре 

виструганого соснового дерева, і тільки мились водою, як треба було. Входів 

хата мала два. Чистий – з ганку такого ж розміру й виду як і комірчина, тільки 

замість зовнішньої стіни на боках спереду стояли парні колони, здвоєні внизу. З 

ганку входили до сіней, де стояла «кабиця» рід каміна схоже з селянським 

«бовдуром» (куди виходить дим з печи). З сіней ліворуч було дві чистих 

кімнати, а перед комірчиною і третя вузенька, з одним вікном.  

До кухні вів ще ход знадвору, через пристроєні невеличкі сінці. Ця 

частина хати мала долівку, а та чиста – підлогу з широченних соснових солених 

дощок. Кухня мала велику піч, яка своїм устям «комином» виходила сюда, а вся 

вона містилась у спальні. В кухні між піччю і стіною був невеличкий полик, а 

над ним теж невеличкі нари (на консолях). 

В цій хаті пройшло моє дитинство. Тут жили мої батьки аж до 1909–1910 

років і тому все це збереглось у моїй пам’яті дуже добре. За часів Шевченка тут 

жив ще з 1824 року священик села Андрушів протоієрей Никита Михновський. 
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Хата була обсажена акаціями і грушами з невеличкими плодами, але дуже 

ароматичними й смачними. До хати прилягав великий город, що виходив у 

берег, звідкиля й малював її Шевченко. Коли частину «Староселиці» заливало 

водою, наша хата стояла на сухому і тільки в 1845 році вода була в хаті. Під час 

весняної повіді наш човен стояв у дворі і до церкви (батько мій  був дяком в 

Андрушах (майже 50 років)) та й усюди ми їздили човном»  [2, арк. 6, 6 зв.]. 

Спогади В. Чубука-Подольського про цю хату підтверджуються і у словах 

колишньої жительки цього села Н. Г. Моспан: «…Шевченко побував в 

Андрушах і отож розписав, шо які ж вони гарні… І тут він багато картин 

намалював: «Верби в Андрушах» і церкву, і дякова хата. Дякова хата там 

стояла. Я знаю вона стояла аж од шевченкових років….. І так вона недалеко од 

церкви була. Там жив дяк, а як дяка не було, так поселили якогось андрушанина 

там. І там вони жили вже аж до самого ГЕСу. Хатка там була і я знаю так, не 

дуже велика. Голуб’ятничок був. Ту хату, отож, Шевченко намалював. Ото – 

дякова хата. І вона стояла до, до самого ГЕСу. Розибрали вже її як ….. 

виселяли. ……І гай отой ше ж він малював. І Панські ті Купальні. Ну, вобшем, 

оце таке. <…> [5]. 

За словами дослідника шевченківської спадщини В. Яцюка: «Окрім 

згаданих, пойменованих самим Шевченком акварелей, у його альбомі 

знаходяться ще кілька малюнків та замальовок, які, хоча й здогадно, також 

пов’язують із Переяславщиною. Це, передовсім, акварель «Хата над Дніпром» 

(можливо, в Андрушах) та етюд «Хата на Переяславщині»» [14, с. 201-205; 13]. 

Віра Мельник, яка народилась в Андрушах, вважає, що саме хату на 

«Староселиці», а так називався куток, де було розміщено залишки 

середньовічного села, і зображено на малюнку. За переказом у ній, зупинявся 

поет [8, c. 216]. Відомо, що Т. Шевченко, перебуваючи на Переяславщині, 

намалював не тільки цілий ряд своїх малюнків у Андрушах та В’юнищах, а й 

написав «І мертвим, і живим», «Холодний яр», «Давидові псалми», «Минають 

дні, минають ночі», «Три літа», «Маленькій Мар’яні». Переписуючись із своїм 

другом А. Козачковським, в одному з листів із заслання до нього Шевченко 
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писав: «Друже мій милостивий! Як получиш сіє нехитросноє посланіє моє, то 

вибери хороший погодній день та повели запрягти у бричку коні, та возьми 

посади коло себе жіночку свою і діточок своїх невеличких, і  поїдьте собі з 

Богом у Андруші, погуляйте собі гарненько у архієрейському гаї, та гуляючи 

попід дубами та вербами, згадай той день, як колись перед вечором ми з тобою 

в Андрушах гуляли… Мені тепер здається, що й раю кращого на тім світі не 

буде, як тії Андруші» [12, с. 78].   

Враження поета від перебування у цих наддніпрянських селах, які потім 

занепали, (а у ХХ ст. були затоплені Канівським водосховищем) залишилися на 

все життя.  

Що зумовило зацікавленість Д. Косарика саме селом Андруші – нам не 

відомо. Та навряд чи це було пов’язано саме із затопленням села, більш 

вірогідною видається думка про те, що це можливо було пов’язано з 

відзначенням у 1959 р. 100-річчя останнього приїзду Тараса Шевченка на 

Україну та майбутнім 100-річчям з дня його смерті у 1961 р. Побіжно це 

підтверджується в одному із абзаців його роботи «Історія села Андруші 

(стислий, короткий нарис)», що зберігається у рукописних фондах ІМФЕ ім. 

М. Т. Рильського, де вказано, що у 1957–1959 рр. у цьому селі побували 

М. Рильський, В. Касьян, К. Гуслистий, І. Козловський та ін. [1, арк. 23 зв.]. 

Науковцем також був підготовлений історико-етнографічний нарис «Село 

Андруші» [3]. 

Необхідно зазначити, що Д. Косарик не тільки побував у цьому селі з 

експедиційними відрядженнями, а й проживав певний час, спілкуючись із 

місцевими мешканцями. За спогадами андрушівчан, квартирувався він у 

Доброскока Івана Савича, спостерігав за життям селян, відвідував весілля з 

метою фіксації обрядів, записував спогади старожилів. Кагарлицька Галина 

Федорівна – колишній бібліотекар, людина, яка допомагала науковцю 

оформляти матеріали (про що є свідчення у кінці нарису), згадує, що Дмитро 

Михайлович любив дивитися, як вони з матір’ю молотили ціпами жито. 

Помічником у написанні, крім Г. Ф. Кагарлицької, був учень місцевої школи 
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Петро Македон [6].  

Про велику любов науковця, письменника до Кобзаря та його творчості, 

свідчать слова В. П. Мельник (уродженки с. Андруші): «Він дуже любив та 

замилувався тими дітьми, що цитували поезію Шевченка. Так, Козорізу Миколі 

за це, навіть, посприяв у влаштуванні його в столиці, допомігши зі вступом на 

навчання» [6]. Окрім того, у складі інших експедицій Інституту 

мистецтвознавства, фольклористики та етнології Д. Косарик здійснював 

поїздки і в села, що підлягали затопленню під час будівництва Кременчуцької 

ГЕС у Полтавській області.  

Біографічні відомості про Дмитра Михайловича Косарика (1904–1992) – 

українського письменника, літературознавця, кандидата філологічних наук з 

1945 р., члена Спілки письменників України засвідчують, що народився він у 

селянській родині в с. Фидрівці (тепер с. Федорівка Глобинського р-ну, 

Полтавської обл.). У 1918 р. закінчив початкову школу і чотири роки працював 

у Фидрівському волосному ревкомі, а потім у волосному виконкомі. Згодом 

навчався у Мерчанській агрошколі, а у 1923–1926 рр. на Вищих педагогічних 

курсах ім. Г. С. Сковороди у Харкові. Належав до літературної організації 

«Плуг». Тут у Харкові, у 1923 р. у газеті «Селянська правда» він надрукував 

перший вірш «Комунари на жнивах». Після закінчення педагогічних курсів у 

1926 р. працював у Рокитнянській садово-городній профшколі. З 1929 р. 

Дмитро Косарик служив у Червоній Армії, був секретарем Київського 

літературного об’єднання Червоної Армії і Флоту (ЛОЧАФ). Екстерном 

навчався в Київському інституті народної освіти. З 1931 року працював у 

редакції газети «Червона Армія», одночасно вчився в аспірантурі при кафедрі 

літератури Харківського державного університету, яку закінчив навесні 1934 р. 

У довоєнний період і в післявоєнні роки працював у  Академії наук УРСР, у 

1938–1952 рр. – старшим науковим працівником в Інституті літератури ім. 

Тараса Шевченка, у 1955–1963 рр. – в Інституті мистецтвознавства, 

фольклористики та етнології. Під час Другої світової війни був на фронті як 

військовий кореспондент [11, с. 272; 9].  
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Д. М. Косарик є автором прозових творів про революційні події 1905 р. 

(«Пожари», 1937 р.), перетворення на селі («Партизанський колодязь», 1932 р.), 

ліричних повістей «Син-колос», «Добром зігріте серце», про життя відомих 

поетів, письменників на Україні – О. Пушкіна (1937 р.), О. Кобилянської (1959 

р.), Т. Шевченка (1961 р.), М. Горького, грузина Д. Гурамішвілі, що свідчить 

також, що він займався дослідженням українсько-російських та українсько-

грузинських творчих зв’язків діячів культури. З-під пера письменника вийшло 

20 творів. Більшість його робіт виходили великими тиражами, серед яких і 

робота «Шевченківські місця на Україні» (К, 1956., 15 тис. пр.). Окрім цієї він 

опублікував ще низку праць про Т. Шевченка, в яких розкрив хронологічну 

послідовність його подорожей Україною, уточнив низку дат і фактів 

спілкування українського поета з російськими революціонерами-демократами 

[10, c. 11]. Про його творчість писали Н. Рибак, П. Приходько, О. Килимник, 

М. Рильський та ін.  

Зібраний матеріал дав можливість Д. Косарику, як уже згадувалося, 

підготувати короткий та розширений варіанти нарису про село Андруші. 

Підготувавши до друку частину монографії про історію села в дореволюційний 

час він занотував: «здав начальству ….. на вічне читання, бо мало віри про 

надрукування його в академії» [4; 6]. І дійсно обидві роботи так і не побачили 

світ.   

У своїй роботі, Д. Косарик розглядає історію зародження самого 

поселення та його розвиток від найдавніших часів до 50-х років ХХ ст., 

включаючи і археологічні матеріали знайдені на території села. У нарисах він 

вживає багато місцевих топонімів та ойконімів, що робить їх важливими для 

краєзнавчих досліджень Переяславщини. У процесі етнографічних експедицій у 

село він приділив значну увагу традиційній культурі українців, зокрема 

андрушан, їх поселенню, житлу, забудові вулиць, господарській діяльності, 

ремеслам та промислам, повсякденній та святковій їжі, традиційному одягу, 

сімейному та громадському побуту.  

Не оминув у своїх напрацюваннях Д. Косарик і відомих постатей, що 
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проживали чи побували в Андрушах.  Про приїзд Т. Шевченка у село та 

зроблені ним тут малюнки, він пише: «Цю церкву після її перебудови в 1840 р. 

змалював Тарас Григорович Шевченко під час свого перебування в Андрушах у 

серпні 1845 р. Цей малюнок, а також другий малюнок андрушівського 

сільського краєвиду виставлені тепер у всіх Шевченківських музеях (у Києві, 

Каневі, в Форту Шевченка, в селі Шевченковому), а також виставлений цей 

малюнок на Шевченківському стенді в андрушівському клубі.  

Приїзд Т. Г. Шевченка в кріпацьке село Андруші у 1845 р. є одною з 

найсвітліших сторінок у минулій історії села. Про перебування поета і 

художника в Андрушах ісують легенди і перекази які передаються з покоління 

в покоління уже більше ста років. Люди пам’ятають всі місця, де тут ходив 

великий син українського народу, де він зупинявся, де малював труд андрушан, 

андрушівські оселі та красу природи. В останній раз був в Андрушах                

Т. Г. Шевченко 12 червня 1859 р. коли він повернувся із заслання і прибув сюди 

на берег Дніпра. На березі Дніпра вночі великий поет, громадянин варив рибу 

разом з андрушівськими та козинськими  рибалками, розпитував у їх про їхню 

долю, говорив про майбутню боротьбу народу за свою свободу, співав з ними 

вольнолюбивих пісень. А на ранок 13 червня козинські рибалки, які були 

козаками і не робили панщини перевезли свого улюбленого чоловіка аж у 

Прохорівку. 

Найбільшою патріотичною гордістю андрушан є те, що великий син 

українського народу, геніальний поет, художник, революціонер-демократ 

побувавши кілька раз в цьому селі…» [3]. 

Розглядаючи види господарської діяльності  місцевих селян автор 

зазначає, що хліборобство в Андрушах було зовсім мало розвинене. Це 

пов’язане із тим, що землі тут було мало, до того ж була не урожайною, 

чорнозем тут зовсім був відсутній, скрізь лежав пісок та й той не рівно, а 

кучугурами і горбами, що  пересувалися вітрами. «В Андрушах до самого 

жовтня 1917 року не з’явилось не лише парової молотарки, а навіть кінної тут 

не знали. Хліб жали переважно серпом, щоб зберегти солому для околоту на 
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стріхи, а врожай молотили в клунях, на токах, ціпами. Трохи більше тут було 

розвинуте скотарство на лугах і в якійсь мірі було розвинуте побутове, 

традиційне, переважно для домашніх потреб рибальство на озерах і річищах». 

Автор зазначав, що місцеві жителі у тваринництві використовують  

терміни, які мають старослов’янске походження, з часів Київської Русі, як то: 

стіло, стіла, стілувати, табун (синонім череди), згін (синонім отари, ватаги), 

дзгонар (синонім чабана). Це свідчило про те, що скотарство тут було 

поширене ще в ті часи [3]. У радянський період, у селі існували загони для 

відгодівлі худоби, яку по Дніпру привозили з інших областей України. 

Свинарство, вівчарство як і птахівництво розвивалося інтенсивніше в 

Андрушах, у порівнянні з іншими селами, зокрема степовими. Близкість 

заплави Дніпра, велика кількість малих і великих озер, боліт, лугів давала 

можливість годувати свиней, овець та багато водоплаваючої птиці: качок, 

гусей. За розповідями андрушан, господині ранком випускали всю птицю в 

плавні, а вечором забирали до дому. В більшості, все це продавалося на 

Переяславському базарі. 

До основної і найдавнішої діяльності андрушан належало і рибальство. 

Для риболовлі місцеві жителі використовували удочки, в’ятері (ятер), підсаки, 

сторожки, а також і сітки. Ятері були двох видів: крилач, який мав одне або два 

крила та паровиця, у якого було одне крило та два кулі по краях. Ловили рибу 

також кімлею та волоком-мулявником. Особливо багато риби ловили у ямах, на 

весні, після розливів Дніпра. 

Мисливство, як таке, фактично до 1917 року в Андрушах не було 

розвинуте, хоча поряд був Дніпро та ліси в яких водилися і дикі качки, гуси, 

кабани та ін. 

Серед домашніх промислів, що були розвинені в цьому наддніпрянському 

селі Д. Косарик виділяє ткацтво полотна, зазначаючи, що «всі тутешні ткалі 

майстерно і високохудожньо з великим терпінням і довготривалою 

професійною витримкою уміють ткати мережені кольорові рушники і скатерті» 

[3]. Не менш важливим було ткання ряден, кодрів, ліжників, зрідка килимів і 
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вироблення сукна із овечої вовни.  

Велика кількість лози, що росла на берегах Дніпра та вплив ринку, дала 

можливість розвинутися і лозоплетінню. Серед майстрів цього промислу у селі 

виділявся О. Моспан, який вмів вилітати з лози: кобзу для ловіння риби, вершу, 

корзину, верейку, козубок, кошолку та кошики з рогозу [3]. 

Гончарство в Андрушах не розвивалося, так як не було відповідної глини, 

а та що була, використовувалася в основному для мазання хат та долівки. Тому 

глечики, горщики та інші керамічні вироби андрушани  купували на 

Переяславському базарі у канівських гончарів. Так само і бондарські вироби: 

бочки, бочонки, діжки та ін.    

На присадибних ділянках жителів цього села, за словами автора, росли: 

картопля, цибуля, часник, горох, капуста, огірки, гарбузи, помідори, буряки, 

соняшник, мак, редька, а також приправи до страв: кріп, петрушка, перець. Це 

свідчить про те, що всі ці овочі були давно відомі та загальновживані в 

українському селі.  

Поширеним в андрушан було садівництво. Його розвиток очевидно 

стимулювало існування в Андрушах монастирського, архієрейського саду. 

Звідси місцеві жителі для своїх садів брали саджанці яблук: «Білий налив», 

«Червонобокі», «Антонівка», «Пепенка» та ін. У садках росли також вишні, 

черешні, абрикоси, різні види слив та груш – баргамети, дулі, груші-жниварки, 

баби-груші. Хоч садівництво було примітивної форми, але давало можливість 

продавати фрукти у Переяславі на базарі, а також сушений терен, вишні. Все це 

говорить про те, що до 1917 року в селі розвивалося дрібнотоварне 

виробництво. 

Як у кожному українському селі, тут, біля селянських осель, завжди 

росло багато традиційних квітів: любисток, холодна та кучерява м’ята, троянда, 

жоржина, рожа, красоля, півники, півонії, матіоли, чорнобривці, гвоздики, 

дзвоники, кручені паничі, сон-трава та бузок.  

 Досліджуючи громадський побут села Андрушів Д. Косарик відзначає, 

що селом у ХІХ ст. керували «обрані» староста та писар, які час від часу 
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скликали односельчан «на сход» і вирішували назрілі проблеми. Тут досить 

тривалий час існували найпростіші форми колективної праці як то супряга та 

толока, що трималися на звичаєвій традиції. Зазвичай, у супрягу об’єднувалися 

два господарі переважно на один сезон для виконання певної роботи. Місцева 

андрушівська особливість толоки була в тому, що вона застосовувалася 

найчастіше у двох випадках, коли будували хату та в дореволюційний час 

молотили врожай кінною або паровою машиною [3]. Толока ж була поширена у 

селах і в післявоєнний час, особливо при будівництві хат. 

Чимало уваги автор історико-етнографічного дослідження приділив 

вечорницям у цьому селі, їх проведенню, чим займалися на них, зазначаючи, 

що з часом змінювалося і відношення у молоді до таких форм проведення часу. 

У післяреволюційний період як і в будь-якому іншому селі молодь вечорами 

збиралася у місцевих клубах. 

Відсутність можливості заробити гроші на місці у селі або в Переяславі, 

заставляла «андрушівську молодь парубків і дівчат кожної весни на початку 

травня сідали на дуби (човни) і пливти вниз по Дніпру поспішаючи в Каховку 

на 9 травня, на весняний людський ярмарок. Там вони розходилися по 

Херсонських і Таврійських землях на заробітки, аж до Покрови або Кузьми-

Дем’яна [3]. 

 Розглядаючи рівень освітченості місцевих жителів Д. Косарик зазначає, 

що школи в селі не було до 90-х років ХІХ ст., не було також ні бібліотеки, ні 

медпункту, ні лікарні. Значна частина населення у дореволюційний період була 

не грамотна. Тільки за роки радянської влади всі діти мали можливість 

закінчити школу та іти далі навчатися в училища, технікуми, інститути [1]. Не 

оминув автор у своїй розповіді і народну медицину, яка ґрунтувалася на 

віковічному досвіді, готуванні ліків із цілющих трав, квітів, коренів рослин, а 

також вірувань, замовлянь тощо.     

 Отже, с. Андруші, що були на Переяславщині до 1970 року, справили 

неабиякий вплив на творчість Тараса Шевченка та Дмитра Косарика.  Сьогодні 

це село, затоплене водами Канівського водосховища, залишилося лише на 
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малюнках та у матеріалах дослідження науковця. Навіть у відомій, 

фундаментальній роботі «Історія міст і сіл УРСР. Київська обл.» (К. 1971) [7] 

вказаний населений пункт як село у Переяслав-Хмельницькому р-ні не 

згадується, про нього відсутня інформація. Тому-то і важливою є робота 

Д. Косарика, присвячена одному із таких сіл Середньої Наддніпрянщини, адже 

разом із виселенням ми втратили автохтонну мову, фольклор, історію, звичаї та 

культуру. Вона, на наш погляд потребує відповідного опрацювання та 

публікації. 
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Viktor Tkachenko 

Andrushi of Pereyaslav in the creative heritage of T. Shevchenko and D. Kosaryk 

The article is devoted to Andrushi which was one of the villages of Pereyaslav-Khmelnitsky 

district of Kyiv region, flooded as the villages Vjunishya, Tsybli, Grygorjivka, Komarivka, 

Monastyrysche, Trachtemyriv and others during the creating of the Kaniv storage pond. The writer, 

poet, artist T. G. Shevchenko, literary critic and the scientist D. M. Kosaryk visited this village in 

due time and paid attention to the village, but nowadays it is impossible already to research the 

history and traditional culture of this populated point. 

Keywords: D. Kosaryk, T. Shevchenko, Andryshi, studies, flooding.  
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УДК 069(1-4):929Шевченко(477.46)(091)                                      Людмила Шевченко 

(с. Шевченкове, Черкаська обл.) 

  

ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ  НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАПОВІДНИКА  

«БАТЬКІВЩИНА ТАРАСА  ШЕВЧЕНКА» 

 
У статті розповідається про історію створення та структуру Національного 

заповідника «Батьківщина Тараса Шевченка», який розташований у Черкаській області. 

Ключові слова: Т. Шевченко, музей, заповідник, садиба, пам’ятник. 

Територіальний і духовний центр України – Черкащина – поєднав села 

Моринці, Шевченкове, Будище, Вільшану у Національний заповідник 

«Батьківщина Тараса Шевченка». У цих середньонаддніпрянських селах із 

славною історією та могутнім духовним потенціалом пройшли дитячі роки 

Кобзаря. 

Історія заповідника починається з історії садиби, на якій пройшло 

дитинство нашого поета. Дворище належало селянинові Тетерюкові. Стояла на 

нім «біла хата з потемнілою покрівлею і чорним димарем, а на причілку яблуня 

з червонобокими яблуками, а довкола яблуні квітник… Біля воріт – стара 

гілляста верба з засохлим верхів’ям». Була і клуня, і повітка та інші 

господарські будівлі. Особливі спогади дитинства пов’язані у юного Шевченка 

з батьківським садом: «…сад! Та який сад!...густий, темний, тихий,…іншого 

такого саду немає на всьому білому світі…». Оце все добро і відкупив року 

1816 батько Тараса – Григорій Іванович Шевченко при добрій грошовій помочі 

своїх батьків. Знаємо, що Григорій Іванович  та Катерина Якимівна посиротили 

дітей дуже рано, недовго господарювала на цій садибі мачуха Оксана 

Терещенко. Батьківщину успадкував старший син Микита, а по ньому –  його 

діти. 

Організатором збереження місця, де стояла хата батьків Тараса Шевченка 

був фельдшер керелівської земської лікарні за прізвищем Нетесюк. Тоді 

склалася діяльна громада селян, що попри заборони властей, робили все 
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можливе для гідного пошанування пам’яті Кобзаря. Було обгороджене місце, де 

стояла хатина, розбитий квітник.  

Громадою встановили і перший пам’ятний знак, – це відбулося 1908 року, 

– жорнове коло з написом: «Тут була хата Тараса Григоровича Шевченка» (нині 

експонується в музеї). 

Після революції на садибі було встановлене гіпсове погруддя Тараса 

Шевченка. Пізніше, замість погруддя встановили невелику постать Кобзаря в 

кожусі. Так з’явилися перші пам’ятники народному генієві. 

У 1927 році на вищезгаданий постамент піднесли погруддя поета, 

зроблене з цементу і піску талановитим звенигородським скульптором 

Калеником Терещенком. У цей час збільшується кількість відвідувачів, що  

гостинно йшли і їхали з сіл і міст України, а також з-поза її меж. Ось які 

побажання в тодішній книзі вражень: «…побудувати б коло цієї садиби 

обов’язково музейчика, або ж хоч кімнату пам’яти Тараса», «Пора вже 

заснувати заповідник!». І ще такий запис: «Там, де була хата, де жив Шевченко 

улаштувати б культурний заповідник, а по сусідству звести музей, де 

схематично відбити життєвий шлях поета». 

Будівництво музею розпочалося 1935 року, а в 1939 на початку березня, в 

переддень 125 річниці з дня народження поета, нове приміщення музею, що за 

творчим вирішенням увібрало в себе елементи малої архітектури українського 

бароко, гостинно відчинило двері назустріч шанувальникам творчості Тараса 

Шевченка. 

Музейні матеріали розповідали про життя та творчий спадок поета, 

художника, гравера. Привертали увагу оригінальні речі – стіл, лава з 

Шевченкової хати, меблі з Енгельгардтового маєтку, стародруки, мистецькі 

вироби керелівських умільців, подарунки, що надійшли від родичів 

Т. Г. Шевченка. Протягом усіх років діяльності  музей,  поруч із завданням 

інформативності й виховання любові до Тараса Шевченка, був центром 

культурно-мистецьких подій краю. Саме тоді чи не єдино він пропагував 

Шевченковими словами українську державність, національну самодостатність 
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«в своїй хаті своя правда і сила і воля». Нести правдиве, неспотворене 

цензурою Кобзареве слово до людей в 70-і роки – це була смілива громадянська 

позиція. 

175 роковини з дня народження українського генія, а також своє 50-ліття 

літературно-меморіальний музей зустрів оновленим. У той час було проведено 

реконструкцію та капітальний ремонт приміщення музею. Просто неба на 

подвір’ї відтворили  хату батьків Шевченка за описами самого поета та його 

біографів, перенісши її за кілька  десятків метрів від місця, де вона стояла, коли 

виростав у ній Тарас. Збудували фондосховище та ряд господарських будівель. 

На місці, де стояла батьківська хата – постать 13-літнього Тараса в бронзі. 

Босоногий, з чобітками за плечима, в полотняній одежині, з розумними, ясними 

очима – він мандрує в далекі світи, ніби щойно вийшов з батьківської хати. 

Робота київських митців Анатолія Куща та Мирослава Барановського. Цей 

творчий тандем створив і всі в’їздні знаки та пам’ятні стели, що зустрічають 

відвідувачів дитинних місць Шевченка. 

1992 р. музей отримує статус державного історико-культурного 

заповідника «Батьківщина Тараса Шевченка», об’єднавши навколо себе три 

села дитинства Кобзаря – Моринці, Будище, Керелівку та селище Вільшана та 

пам’ятки, що знаходяться в них і переносять нас у світ дитинства Поета і 

Художника.  

В період підготовки до святкування 185 річниці з дня народження 

Кобзаря були залучені благодійні кошти, проведена цікава акція по 

відновленню історичних місць людьми, небайдужими до розвитку української 

культури. Представники десяти комерційних банків України вчасно надали 

фінансову допомогу для втілення творчих задумів  колективу заповідника. 

У короткий термін проведено низку невідкладних і таких важливих робіт: 

капітальний ремонт Будищанської літньої дачі, заміна стріх на Моринських 

хатах, реставрація хати дяка, капітальний ремонт музею, фондосховища, 

ремонт господарських приміщень та вітряка, заміну хідників, оновлення 

експозиції, автором якої став Народний художник України, лауреат 
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Національної премії ім. Тараса Шевченка Анатолій Гайдамака. 

 Статус національного надано Заповіднику згідно з Указом Президента 

України від 26.01.2006 № 74 «Про надання статусу національного державному 

історико-культурному заповіднику «Батьківщина Тараса Шевченка». 

За період 2006–2011 р.р. розбудовувалось історичне середовище 

дитинства Т. Шевченка. Зокрема  Моринський музейний комплекс доповнили 

будівлі комори (дата забудови 1896 рік), кузні. Ці об’єкти дають можливість 

детальніше ознайомитися з побутом селян Середньої Наддніпрянщини. 

Духовним осердям комплексу стала каплиця св. Тарасія, а в адміністративному 

будинку з виставковим залом проходять різноманітні творчі заходи, працює 

постійно діюча виставка народного умільця П. Мілька «Духовний скарб 

народу». 

Структура заповідника 

Відділи: 

 Літературно-меморіальний музей Т. Г. Шевченка 

Музей побудований протягом 1935–1939 років. Приміщення розташоване 

в центрі батьківської садиби Т. Г. Шевченка. 

Літературно-меморіальний музей є оригінальною пам’яткою, що доніс до 

нашого часу свою автентичність.  

До складу відділу входять пам’ятки: 

 Хата дяка, в якій навчався грамоти Т. Шевченко 

 Могила К. Я. Шевченко – матері поета 

 Могила Г. І. Шевченка – батька поета 

 Музей історії смт. Вільшана 

Краєзнавчий музей, у експозиції якого розкрита тема історії древнього 

середньонаддіпрянського поселення, побут, ремесла, культура, творчі здобутки 

місцевих жителів у різних галузях народного господарства впродовж  багатьох 

століть. 

 Моринський музейний комплекс 

Формування музейного комплексу почалося у 1988–1989 роках до 
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відзначення 175 річниці з дня народження Кобзаря з відбудови і відтворення 

історичного середовища дитинного періоду життя родини Шевченків у 

с. Моринці. Програмою «Золота підкова Черкащини» була продовжена 

розбудова комплексу, до якого нині входять: 

 Хата Якима Бойка – діда Т. Шевченка по матері 

 Хата Андрія Колесника, в якій народився Кобзар  

 Капличка Св. Тарасія 

 Кузня 

 Клуня – пам’ятка ХІХ ст. 

 Маєток літньої дачі П. Енгельгардта 

До музейного відділу входять: 

 Будинок літньої дачі П. В. Енгельгардта 

 Будинок управителя маєтком 

 Льох 

 Реліктові дуби, віком 1000 та 800 років 

 Парк, пам’ятка садово-паркового мистецтва ХІХ ст. 

 Каскад ставків 

Заповідник «Батьківщина Тараса Шевченка» є духовною скарбницею 

українців та шанувальників українства. Люди їдуть черпнути із хвилі причастя 

до Тарасових першоджерел – всеперемагаючої любові до Бога, до України, до 

Кобзаря. 
Shevchenko L.  

History of the creation of the National reserve «Fatherland of Taras Shevchenko» 

The article tells about the history and structure of the national reserve 'fatherland of Taras 

Shevchenko», which is located in Cherkasy region.  

Keywords: T. Shevchenko, a museum reserve, farmstead, monument. 
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УДК 021.2:[929Шевченко+94(477.41)                Ольга Шкира, Тетяна Деркач 

(Переяслав-Хмельницький) 

 

БІБЛІОТЕЧНИЙ ПРОЕКТ «ШЕВЧЕНКО І ПЕРЕЯСЛАВЩИНА»  

В УНІВЕРСИТЕТСЬКІЙ КНИГОЗБІРНІ  

 
У статті розглядається бібліотечний проект ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ 

217ра. Г. С. Сковороди» присвячений Тарасу Шевченку і Переяславщині.  

Ключові слова: Т. Шевченко, бібліотека, виставка, круглий стіл.  

Колектив бібліотеки ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний 

педагогічний університет імені Григорія Сковороди» упродовж останніх років 

успішно здійснює бібліотечний творчий проект краєзнавчого спрямування 

«Київщинознавство», який передбачає збір інформації про життєвий та творчий 

шлях видатних особистостей, імена яких пов’язані з Переяславщиною та 

Київщиною. Відбувається широке інформування користувачів за допомогою 

книжкових виставок, бібліографічних оглядів, Днів інформації, 

рекомендованих списків літератури, презентації книг, біобібліографічних 

нарисів та інших форм бібліотечної роботи. Особливістю діяльності колективу 

бібліотеки є значна пошукова та дослідницька робота, ознайомлення з 

історичним матеріалом, вивчення пам’яток історії та культури, зустрічі з 

науковцями-істориками, працівниками музеїв, проведення краєзнавчих 

екскурсій тощо. 

 Тарас Шевченко – великий український пророк, поет, художник, одна з 

найвидатніших постатей нашого народу. Його життя і творчість тісно пов’язане 

з Київщиною, благодатна земля якої щедро дарувала йому сили та натхнення. 

Переяслав і Переяславщина займали визначне місце в житті і творчості  

геніального поета України Т. Г. Шевченка. Тож органічною і не заперечною 

стала ідея розробки бібліотечного проекту «Шевченко і Переяславщина», 

започаткована створенням в університеті у читальній залі імені Т. Г. Шевченка 

Шевченківської світлиці за пропозицією відомого шевченкознавця, радника-
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організатора Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка 

Бориса Михайловича Войцехівського, внесеної ним керівництву університету у 

2008 році. Науковцем було передано до новоствореної Шевченківської світлиці 

блоки матеріалів, присвячених Переяславському періоду творчості                

Т. Г. Шевченка, цифрові копії рукописів, поетичних шедеврів, акварелей 

Шевченка, книги та інші матеріали. 

Для того, щоб сповна осягнути та осмислити феномен Тараса Шевченка, 

неповторність і багатогранність його слова, своєрідність художнього світу та 

належним чином презентувати його творчість всім користувачам, колектив 

бібліотеки почав активно організовувати відвідини шевченківських місць на 

Київщині та Черкащині. 

Так, 18 липня 2008 року була проведена екскурсія до музею «Заповіту» 

Т. Г. Шевченка» в місті Переяславі-Хмельницькому, де ознайомилися з 

оновленою експозицією музею, цікавими фактами перебування Т. Шевченка у 

Переяславі та селах Переяславщини, його творчістю переяславського періоду. 

Краяни свято бережуть пам’ять про Кобзаря та його перебування на 

Переяславщині. Тут він жив, писав і малював свої невмирущі твори, мав щирих 

та добрих друзів.  

25 липня 2008 р. відбулася поїздка до Канева  з відвіданням національної 

святині українського народу – Тарасової гори та першого народного музею 

Кобзаря – Тарасової світлиці.  

28 травня 2009 року була організована виставка «Мальовнича Україна», з 

представленням студентських малярських робіт, виконаних під керівництвом 

доцента кафедри мистецьких дисциплін Ольги Стрілець, присвячених 

вшануванню Т. Г. Шевченка-художника, а також тратиитворчі з народним 

орнаментом та виробів з бісеру, що уособлюють дерево життя – народний 

символ любові до життя і природи, вічності добра. Експонувалися видання з 

фондів бібліотеки з шевченкознавства, краєзнавства, народознавства та 

етнографії. Мета виставки – спроба реалізувати мрію великого сина 

українського народу  Т. Г. Шевченка – за допомогою пензля відобразити 
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неперевершену красу рідної природи і побут народу, подорожуючи Україною, – 

якій не судилося здійснитися через заслання; прагнення створити засобами 

образотворчого і декоративно-вжиткового мистецтва та з допомогою 

бібліотечних технологій цілісну картину ментальності українського народу, 

архетипності його мислення, синівської любові до  України Т. Г. Шевченка, у 

слові і думці якого сьогоднішнє покоління відчуває глибинну потребу. 

20 липня 2010 року тратиитво нашої бібліотеки здійснив чергову поїздку 

«шляхами Тараса Шевченка» – в Яготин. Одна із зал Яготинського державного 

історичного музею знайомить відвідувачів із перебуванням на Яготинщині 

Великого Кобзаря. Музей «Флігель Тараса Шевченка» – це білосніжна ошатна 

будівля із стрункими колонами, знищена в радянські часи, і лише нещодавно 

відбудована (працює з 2003 року). У ХІХ столітті цей будинок входив до 

архітектурного ансамблю садиби М. Г. Рєпніна-Волконського і 

використовувався як готель для приїжджих гостей. Саме в ньому зупинявся 

Тарас Шевченко під час своєї першої подорожі в Україну (1843–1844 рр.). Тут 

він написав поему «Тризна», кілька живописних полотен, стіни однієї з кімнат 

прикрасив власними малюнками. У Яготині поет прожив майже 3 місяці. 

Згодом залишив таку згадку про цей період свого життя: «Всі дні мого 

перебування колись в Яготині є і будуть для мене рядом прекрасних 

спогадів…». У музеї максимально точно відтворено  інтер’єр будинку періоду 

проживання в ньому Великого Кобзаря. 

22 березня 2011 року бібліотекою спільно з колективом філологічного 

факультету університету та ВГО «Союз гагаузів України» проведено круглий 

стіл «Діалог двох культур: української та гагаузької», на якому розглядалися 

питання українсько-тюркських стосунків періоду існування давньоруської 

держави, походження гагаузів та ролі Всеукраїнської громадської організації 

«Союз гагаузів» у підтримці національної меншини, розвиткові її самобутності.  

Федора Арнаут, президент ВГО «Союз гагаузів України», перекладач, 

науковець, викладач Київського Національного університету імені Тараса 

Шевченка презентувала переклад гагаузькою і турецькою мовами поезії           
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Т. Г. Шевченка. Галина Мазоха, доктор філологічних наук, професор, завідувач 

кафедри української і зарубіжної літератури та методики навчання ПХДПУ 

імені Григорія Сковороди, виступила з доповіддю «Тарас Шевченко: 

повернення «в нашу Україну».  

Студенти та учні декламували вірші Тараса Шевченка, справжнього 

патріота нації, котрий присвятив своє життя збереженню самобутності 

українців. Шевченківський патріотизм ґрунтувався на любові до всіх людей, 

дружба народів була частиною його мрії про світле майбутнє. Тарас Шевченко 

– геній планетарного масштабу. Його праці перекладені на більшість мов світу. 

Університетська бібліотека отримала в дар книги, зокрема «Кобзар», 

гагаузькою мовою. Це видання експонується у  Шевченківської світлиці. 

2014 рік – Рік Шевченка. Тому створення книжкових виставок, 

присвячених Кобзареві, стало однією із головних завдань облаштування 

читальних залів та ідейного збагачення бібліотечного простору. Книжкові 

виставки презентують не лише особистість поета, а й українську героїчну 

минувшину та сьогодення.  

У 2014 році з нагоди відзначення 200-річчя Кобзаря  колективом 

бібліотеки створено цикл тематичних книжкових виставок. 

Постійно діюча книжкова виставка Шевченківської світлиці, яка  

презентує життя і творчість великого поета, значно доповнилася новими 

матеріалами. Експонати для її облаштування передають в дар університету 

вітчизняні науковці, громадські та політичні діячі. Цікавими експонатами 

виставки є Календар–2014 «Я не одинокий, є з ким в світі жить…» (Дати, події, 

факти з життя Тараса Григоровича Шевченка), а також тека фотоматеріалів, 

переданих Борисом Войцехівським. Нещодавно експозиція збагатилася книгою 

Леоніда Ушкалова, який є постійним дарувальником книг університетській 

книгозбірні, «Моя шевченківська енциклопедія: із досвіду самопізнання» 

(Харків, 2014). Доповнює книжкову експозицію оригінальна виставка-

розгортка фотоматеріалів – сторінок автографів окремих поезій (з матеріалів, 

переданих Б. Войцехівським) та малюнків із факсимільного відтворення 
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«Альбому Тараса Шевченка 1845 року», переданих бібліотеці політиком 

Миколою Томенком, де, зокрема, є Шевченкові малюнки старого Переяслава. 

Як відомо, Альбом малюнків 1845 року – це частина того, що довелося 

побачити і зафіксувати художнику Київської археографічної комісії Тарасу 

Шевченку під час його подорожей по містах і селах Київської і Полтавської 

губерній. Прикрашають Світлицю погруддя Т. Шевченка, створене 

переяславським скульптором, заслуженим художником України Степаном 

Куцим, а також вишитий і оздоблений українським орнаментом «Заповіт» 

Т. Шевченка – подарунок майстрині декоративно-ужиткового мистецтва, 

доцента університету Лідії Ляшко. 

Постійно діюча книжково-ілюстративна виставка «Україна – земля 

козацька» була оновлена і доповнена новими надходженнями до фондів 

книгозбірні, графічними роботами студентів педагогічного факультету на тему 

героїчних походів і козацьких повстань та цитатами із творів Т. Шевченка, 

присвячених визвольній боротьбі українського народу. 

Експозиція розміщеної у читальній залі «Чумацький шлях» розгорнутої 

книжкової виставки «Т. Г. Шевченко на Переяславщині (до 200-річчя з дня 

народження Великого Кобзаря) відтворює період перебування Т. Шевченка у 

Переяславі, де був написаний безсмертний «Заповіт». Увазі користувачів 

запропоновано поряд з виданнями художніх творів Т. Шевченка дослідження 

його творчості вітчизняними вченими, переяславськими істориками-

краєзнавцями, науковцями та студентами Переяслав-Хмельницького ДПУ імені 

Григорія Сковороди, навчально-методичні матеріали, присвячені вивченню 

творчості Т. Шевченка в школі. 

 Чимала добірка наукових робіт студентів філологічного факультету, що 

презентують різнопланові дослідженням ідейно-художніх особливостей 

творчості Шевченка, питань поетики, художньої майстерності, засвідчує 

зростання рядів дослідників творчості Шевченка. Для прикладу назвемо кілька 

з них: Н. Кириченко «Щоденник Тараса Шевченка: жанрова своєрідність та 

літературний контекст» (науковий керівник Г. С. Мазоха), Ю. Шубіна 
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«Особливості прояву конфлікту у творах Т. Шевченка періоду «Трьох літ»» 

(науковий керівник Н. В. Дига), Т. Олексієнко «Стилістичні засоби мовної 

майстерності Тараса Шевченка та використання мови творів Кобзаря при 

вивченні синтаксису в 7-9 класах» (науковий керівник Л. П. Кожуховська) та 

222ра. Університетське шевченкознавство репрезентоване також ґрунтовними 

дослідженнями життя і творчості Т. Шевченка під час його перебування на 

Переяславщині та Київщині. Це, зокрема, такі видання: Г. І. Потапенко 

«Літературне краєзнавство Київщини (курс лекцій)», хрестоматія «Переяслав у 

художній літературі», літературно-краєзнавчий нарис «Образ Переяслава у 

художній літературі (До проблеми діалогу історії та літератури)», короткий 

анотований бібліографічний покажчик «Переяслав у художньому слові» 

(укладач і автор вказаних видань: к. ф. н. В. Подрига) та 222ра.  

Презентацію життя і творчості Тараса Шевченка продовжила книжково-

ілюстративна виставка «Мотиви духовної України», розташована на стендах 

виставкової галереї бібліотеки. Серед її експонатів роботи студентів 

педагогічного факультету IV–V курсів (графіка, рисунок, монотипія), виконані 

під керівництвом доцента кафедри мистецьких дисциплін О. В.  Стрілець 

(декан Н. В. Ігнатенко), а також видання художніх творів Т. Шевченка та 

численні монографії науковців. 

Тематичний виставковий простір збагатила і етнографічна книжково-

ілюстративна виставка «Материнське тепло» (читальна зала імені 

Г. Сковороди), що презентує мистецький погляд молоді на щоденний побут і 

звичаї українців. Ідею виставки поглиблюють та підсилюють репродукції 

картин та цитати із творів Т. Г. Шевченка про жінку-матір, жінку-трудівницю.  

Всі без винятку виставкові матеріали допомагають відвідувачам глибше 

пізнати життя і відчути великий поетичний та мистецький талант Тараса 

Шевченка. 

Інформація про книжкові виставки під назвою «Шевченкознавство» 

розміщена на веб-сайті книгозбірні у тематичній рубриці, присвяченій Року 

Шевченка.  
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У цій рубриці представлено також віртуальні книжкові виставки 

«Будитель і тратиитворч нації» та «Шевченківська світлиця», що презентують 

літературну, мистецьку спадщину Т. Шевченка та її наукові дослідження в 

Україні і в світі, є цікавими та доступними і для віддалених користувачів 

бібліотеки. Такий формат книжкових виставок сприяє розкриттю фондів для 

ширшого кола користувачів. 

Бібліотечна шевченкіана представлена на веб-сайті інформаційно-

бібліографічним бюлетенем, який складається із трьох тематичних розділів: І 

розділ «Твори Т. Г. Шевченка»; ІІ розділ «Наукове дослідження творчої 

спадщини Т. Г. Шевченка»; ІІІ розділ «Виховні заходи. Методичні розробки».     

У бюлетені розкрито ресурсний фонд бібліотеки з даної теми з використанням 

електронного каталогу. В бюлетені відображено бібліографічні відомості про 

твори Т. Г. Шевченка, літературознавчі, методичні матеріали, монографії, 

матеріали наукових конференцій, дипломні роботи, статті з наукових збірників, 

періодичних видань. Мета видання – привернення уваги користувачів до 

глибшого вивчення життєвої і творчої спадщини Т. Г. Шевченка, а також для 

професійного і творчого використання фондів університетської книгозбірні. 

Бібліотека взяла активну участь у проведенні циклу заходів, присвячених 

200-річчю від дня народження митця, що відбулися в університеті 3-9 березня 

2014 року. 4 березня 2014 року відбулася творча зустріч «Вперед до Шевченка» 

із Олегом Коломійцем (Князенком) – відомим на Переяславщині і далеко за її 

межами літератором-краєзнавцем, дослідником життя та творчості Тараса 

Шевченка, поетом громадянського звучання, членом Національної спілки 

письменників України, Почесним громадянином м. Переяслава-Хмельницького 

та організована книжкова виставка «Слово про Кобзаря». Відомий краєзнавець 

поділився своїм багатим досвідом, розповів про цікаві моменти із життя і 

закликав вивчати творчу спадщину Тараса Шевченка. Також  Олег Коломієць-

Князенко закликав кожного внести свій внесок у пошанування Тараса 

Григоровича. Він зазначив, що в 2015 році буде відзначатися 170 років від часу 

написання «Заповіту», який, як відомо, з’явився з-під пера великого поета 
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224рати в Переяславі. Отже, не лише цього року, а й наступного слід 

активізувати суспільний інтерес до спадщини великого українця, відмовитися 

від шаблонних трактувань його творчості та життєвого шляху, вийти на якісно 

новий рівень просвітницької роботи.  

Триває започаткована у 2009 році тісна співпраця бібліотеки університету 

та Німецько-українського наукового об’єднання (НУНО) в особі його 

президента, доктора філософії,  професора, члена-кореспондента УВАН, 

Почесного академіка АН ВШ України Дарини Тетериної-Блохин, яка полягає у 

створенні архіву родини Блохин, проведенні наукових заходів. Так, 14-15 

травня 2014 р. в університеті відбулася Міжнародна конференція «Він став 

легендою живою», присвячена 105-ій річниці від дня народження вченого 

європейської величини, теоретика, історика літератури, літературного критика, 

автора багатьох фундаментальних праць Юрія Бойка-Блохина. Доповіді 

науковців були присвячені дослідженню питань наукової, політичної і 

громадської діяльності Юрія Бойка-Блохина, а також питанням 

шевченкознавства.  

Пані Дарина подарувала бібліотеці видання, присвячене 200-літтю від дня 

народження Тараса Шевченка, «Тарас Шевченко в Україні та Європі. Збірник 

наукових праць за матеріалами VІІ Міжнародного конгресу в Мюнхені (7-10 

березня 2014)». Тож бібліотечний фонд зі шевченкознавства збагатився ще 

одним науковим виданням, що вміщує дослідження вчених, які зацікавлять 

науковців, студентів та аспірантів нашого університету. 

На Всеукраїнському круглому столі «Духовний світ Тараса Шевченка», 

що відбувся в університеті 23 травня, директор бібліотеки Ольга Шкира 

присвятила свій виступ питанню використання спадщини Т.Г. Шевченка у 

духовному вихованні студентів. В дар від ведучого заходу, академіка Академії 

вищої освіти України, доктора богословських наук, доктора мистецтвознавства, 

доктора філософії, професора Київської православної богословської академії 

Дмитра Степовика університетська бібліотека отримала книгу «Наслідуючи 

Христа: Віруючий у Бога Тарас Шевченко» (Київ, 2013) з дарчим написом 



 

 

ПЕРЕЯСЛАВIКА                                                                              Випуск 8 (10)

225

автора.  

2 липня 2014 року колектив бібліографів на чолі з директором 

книгозбірні О. І. Шкирою відвідали Національний музей Тараса Шевченка, що 

стало ще однією складовою реалізації бібліотечного творчого проекту 

«Київщинознавство» та ще одним кроком до глибшого пізнання життя, 

літературної та мистецької спадщини Шевченка. Цікаву екскурсію по музею 

провела завідувачка відділу «Життя і творчість Т. Г. Шевченка» Тетяна 

Калініна. У музеї представлено прижиттєві видання «Кобзаря», переважна 

більшість малярської спадщини Т. Г. Шевченка, що входить у золотий фонд 

української культури: картини, малюнки та офорти, особисті речі Тараса 

Шевченка, архівні матеріали та рідкісні фотографії.  

Затим колектив бібліотеки здійснив історико-краєзнавчу поїздку на 

батьківщину Тараса Шевченка – до Національного заповідника «Батьківщина 

Тараса Шевченка». Відвідали літературно-меморіальний музей Т. Г. Шевченка, 

що розташований у селі Шевченкове (Кирилівка), де пройшли роки дитинства 

Тараса. Високопрофесійно провела екскурсію головний зберігач фондів Ольга 

Дмитренко. Розповідь Ольги Іванівни постійно супроводжувалася читанням 

віршів Великого Кобзаря, цитуванням висловлювань друзів Шевченка, критиків 

та наукових дослідників. 

Побували у хаті кирилівського дяка-вчителя Павла Рубана, де навчався та 

наймитував малий Тарас, а потім проїхали до села Будище, де він козачкував у 

маєтку пана Енгельгардта. До цього часу там збереглися дуби віком понад 1000 

років, які називають Шевченковими.  

У Моринцях відвідали хату Якима Бойка, діда Тараса Шевченка, хату 

Андрія Копія – прототип тієї, в якій народився Тарас Шевченко, а також діючу 

кузню, де екскурсовод показав справжній ковальський процес. 

Познайомилися із праправнуком Т. Г. Шевченка за братом Йосипом 

Миколою Лисенком. Поїздка завершилася відвіданням Тарасової гори у Каневі.  

11 листопада на відзначення 200-річчя від дня народження                

Т. Г. Шевченка та відповідно до плану роботи НАПН України на 2014 рік та 
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завдань НДР «Наукова організація інформаційної діяльності галузевого 

бібліотечного комплексу Державної науково-педагогічної бібліотеки України 

імені В. О. Сухомлинського» у бібліотеці університету відбувся круглий стіл 

«Кобзарева осінь в Переяславі». Співорганізаторами заходу виступили 

Міністерство освіти і науки України, Національна академія педагогічних наук 

України, Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. 

Сухомлинського, Національний історико-етнографічний заповідник 

«Переяслав», ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний 

університет імені Григорія Сковороди».  

Метою круглого столу стало вшанування пам’яті Тараса Шевченка, життя 

і творчість якого тісно пов’язані з Переяславом, пропагування його спадщини 

та здобутків бібліотечної Шевченкіани, поглиблення співпраці між 

бібліотекарями, вченими, музейними працівниками. На відкритті заходу з 

вітальними словами виступили проректор з наукової роботи університету 

Сергій Рик, генеральний директор НІЕЗ «Переяслав» Олексій Лукашевич. З 

доповідями виступили: «Кобзарева осінь в Переяславі», Наталія Кухарєва, 

завідувач науково-дослідного відділу музею Заповіту Т. Г. Шевченка НІЕЗ 

«Переяслав»; «Переяслав у малюнках Шевченка», Анастасія Козулько, старший 

науковий працівник відділу «Життя і творчість Т. Г. Шевченка» Національного 

музею Тараса Шевченка; «Історія створення Національного заповідника 

«Батьківщина Тараса Шевченка», Лариса Шевченко, заступник директора з 

наукової роботи Національного заповідника «Батьківщина Тараса Шевченка», 

заслужений працівник культури України, Черкаська эрат., с. Шевченкове; 

«Презентація книги «Коріння Шевченкового роду» Микола Лисенко, 

краєзнавець, дослідник роду Шевченка, Черкаська эрат., с. Шевченкове; 

«Відвідувачі Чернечої гори в ювілейний 2014 рік», Віктор Тарахан, завідувач 

сектору науково-дослідного відділу культурно-освітньої роботи 

Шевченківського національного заповідника, м. Канів; «Бібліографічна 

Шевченкіана: від витоків до сьогодення», Лариса Пономаренко, заступник 

директора з наукової роботи ДНПБУ імені В. О. Сухомлинського; «Володар у 
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царстві духу», Олена Покусова, завідувач сектору обслуговування користувачів 

персонального абонементу та МБА відділу науково-документного забезпечення 

ДНПБУ імені В. О. Сухомлинського. 

З доповіддю «Стан, перспективи та можливості Енциклопедії Сучасної 

України» виступив директор Інституту енциклопедичних досліджень НАН 

України Микола Железняк, у якій схарактеризував низку енциклопедичних 

видань та рівень представлення у них постаті Тараса Шевченка. 

У роботі круглого столу взяла участь керівник Центру науково-

бібліографічної інформації НБУВ Тетяна Добко, яка поінформувала учасників 

зібрання про наукову діяльність Національної бібліотеки України імені 

В. І. Вернадського на відзначення ювілею Тараса Шевченка та передала до 

бібліотеки університету кілька книжок, підготовлених фахівцями НБУВ, 

зокрема, наукове видання «Тарас Шевченко. Бібліографія видань творів 1840–

2014», яке викликало у присутніх неабиякий інтерес. 

З бібліотечним проектом «Шевченко і Переяславщина в університетській 

книгозбірні» ознайомила присутніх директор бібліотеки ДВНЗ «Переяслав-

Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди», заслужений працівник 

культури України і модератор круглого столу Ольга Шкира. Про діяльність 

університетського навчально-наукового Центру Шевченкознавства розповіла 

директор Центру, кандидат педагогічних наук Олена Кулик. 

Поетичні твори Т. Шевченка декламували студенти філологічного 

факультету та учень 8 класу Переяслав-Хмельницької гімназії, лауреат 

Всеукраїнських читань 2008, 2010 рр., переможець творчого конкурсу «Диво-

дитина України 2011 року», володар гран-прі Міжнародного конкурсу читців в 

Мелітополі 2013 р. Віктор Смірнов. 

У роботі круглого столу взяли участь працівники Державної науково-

педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського, Національної 

бібліотеки України імені В. І. Вернадського, науково-технічної бібліотеки 

Національного авіаційного університету, Національного музею Тараса 

Шевченка, Національного заповідника «Батьківщина Тараса Шевченка», 
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Шевченківського національного заповідника, Національного історико-

етнографічного заповідника «Переяслав», редакції журналу «Шкільна 

бібліотека». 

Учасники круглого столу передали в дар бібліотеці університету 

шевченкознавчі видання. Серед них є унікальні книги, які мають наукову, 

художню, поліграфічну цінність. Такою є, зокрема, авторська праця 

праправнука Тараса Шевченка Миколи Лисенка «Коріння Шевченкового роду» 

(Київ, 2012), в якій розкрито генеалогічне дерево Шевченкового роду, вміщено 

життєписи родичів поета. Книга відзначена Дипломом Всеукраїнського 

конкурсу «У нас одне коріння», у 2013 році потрапила до «Книги рекордів 

України».  

Увазі учасників заходу були запропоновані виставково-інформаційні 

експозиції на шевченкознавчу тематику, проведено майстер-класи з 

декоративно-ужиткового мистецтва (учасники: студенти педагогічного 

факультету та викладачі кафедри мистецьких дисциплін), організовано 

екскурсію до музею Заповіту Т. Г. Шевченка. 

Продовженням «Кобзаревої осені в Переяславі» стане проведення 

наукової конференції, присвяченої 170-річчю написання Тарасом Шевченком 

«Заповіту» в Переяславі, яка відбудеться у 2015 році. 

Ознайомитися з інформацією про круглий стіл «Кобзарева осінь в 

Переяславі» можна за посиланнями: 

http://www.dnpb.gov.ua/ 

http://www.nbuv.gov.ua/taxonomy/term/11  

http://www.nbuv.gov.ua/node/1832  

http://esu.com.ua/news.php?id=12  

http://batjkivshhyna-tarasa.com.ua/podii/2014/20_11_2014.html  

http://library-phdpu.edu.ua 
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Учасники круглого столу «Кобзарева осінь у Переяславі» 11 жовтня 2014 р. 
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«The library project» Shevchenko,  and Pereyaslav region in the University library 

The article discusses the library project of the «Pereyaslav-Khmelnytskyi DPU named by. 

G. S. Skovoroda» dedicated to Taras Shevchenko and Pereyaslav region. 

Keywords: T. Shevchenko, a library, an exhibition, a round table. 
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УДК 94(477) Шевченко                                                                  Юрій Фігурний 
(Київ) 

 

ФЕНОМЕН ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

 
У статті сучасне осягнення феномену Т. Шевченка розглядається комплексно, у 

взаємозв’язку з усіма його складовими частинами й передусім в українознавчому вимірі. 

Об’єктом дослідження є Україна й українці в їх поступальному часопросторовому 

розвитку, становлення і розвиток вітчизняного етнодержавонацієтворення. Предметом – 

сучасне осягнення феномену Т. Шевченка в контексті вітчизняного 

етнодержавонацієтворення ХІХ – початку ХХІ ра. в українознавчому вимірі. Наукова 

новизна праці полягає у звернені до важливих проблем як козацької доби історії України, так 

і новітньої, яка незаважаючи на велику кількість публікацій і надалі потребує прискіпливої 

уваги й детального фахового аналізу. 

Ключові слова: Україна, українці, Тарас Шевченко, українознавство, українознавчий 

вимір, вітчизняне етнодержавонацієтворення, феномен. 

У часопросторовому розвитку етнічних спільнот, які створювали і 

формували ратииворч багатоманітний феномен Homo Sapiens важливу роль 

відігравали звитяжці-лідери. Серед них були володарі, військовики, політики, 

повстанці, підприємці, митці, мислителі та ідеологи. Саме тому в житті 

кожного народу, у важкі для нього часи, обов’язково з’являються непересічні 

особистості, які акумулюючи у собі всю внутрішню і зовнішню сили, стають 

виразником незламного духу і непереможності свого етносу, на шляху до 

свободи, волі і незалежності. В Україні, безумовно, ним був, є і буде 

Т. Шевченко. 

Актуальність дослідження заявленої нами проблематики полягає в тому, 

що вивчаючи феномен Т. Шевченка, ми намагаємося осягнути і проаналізувати 

вплив особистості та творчості Кобзаря на вітчизняні етнічні, державотворчі, 

ратииворчі, соціокультурні й освітні процеси у ХІХ – на початку ХХІ ра. в 

українознавчому вимірі. Загалом вибір теми наукової праці пояснюється, 

передусім необхідністю осмислення й переосмислення загальновідомих фактів і 

створення цілісної картина, яка допоможе осягнути феномен Т. Шевченка. 

Об’єктивний і всебічний аналіз непересічної особистості геніального поета, 
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письменника, художника, патріота, враховуючи при цьому суто українознавчий 

вимір, дає нам можливість дещо по-новому інтерпретувати загальновідомі 

факти, піддавати їх виваженому науковому осягненню на нових 

методологічних засадах, вільних від ідеологічних догм. 

Наукова новизна праці полягає у звернені до важливих проблем як 

козацької доби історії України, так і новітньої, яка не заважаючи на велику 

кількість публікацій і надалі потребує прискіпливої уваги й детального 

неупередженого фахового аналізу. У статті сучасне осягнення феномену 

Т. Шевченка розглядається комплексно, у взаємозв’язку з усіма його 

складовими частинами й передусім в українознавчому вимірі. Об’єктом 

дослідження є Україна й українці в їх поступальною часопросторовому 

розвитку, становлення і розвиток вітчизняного етнодержавонацієтворення. 

Предметом – сучасне осягнення феномену Т. Шевченка в контексті 

вітчизняного етнодержавонацієтворення ХІХ – початку ХХІ ра. в 

українознавчому вимірі. Хронологічні рамки статті охоплюють часовий 

проміжок – ХІХ – початок ХХІ ра. Географічні межі праці пов’язані, передусім 

з територією незалежної України в її сучасних кордонах. Ця праця реалізується 

в рамках виконання науково-дослідної роботи, що фінансується з державного 

бюджету – «Україна і світове українство в системі українознавства. Українці в 

світовій цивілізації і культурі». Вона виконується в ННДІУВІ МОН України 

відповідно до напряму планової роботи відділу української етнології. 

Вивчення та опанування поставленої мети, а рати сучасне осягнення 

феномену Т. Шевченка в контексті вітчизняного етнодержавонацієтворення 

ХIХ – початку ХХІ ра. в українознавчому вимірі, передбачає виконання таких 

головних завдань: 1) стисло проаналізувати рівень наукової розробки теми та 

визначити теоретико-методологічну основу дослідження; 2) здійснити 

неупереджений аналіз концептуальних понять дотичних до проблем 

українського етнодержавонацієтворення; 3) з’ясувати вплив особистості та 

творчості Кобзаря на вітчизняні етнічні, державотворчі, ратииворчі, 

соціокультурні й освітні процеси у ХІХ – на початку ХХІ ра. в українознавчому 
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вимірі; 4) простежити й охарактеризувати основні тенденції сучасного 

осягнення феномену Т. Шевченка в контексті вітчизняного 

етнодержавонацієтворення. 

Проведений аналіз публікацій, в яких досліджується ця наукова 

проблема, і на які мав змогу опиратися автор, засвідчив, що заявлена ним тема 

потребує подальшого вивчення. Ми, в свою чергу, оприлюднюємо найвагоміші 

на наш погляд праці, які безпосередньо дотичні до цієї українознавчої теми: 

Грабович Г. Шевченко як міфотворець: семантика символів у творчості поета. – 

К., 1991 (2-ге вид. – К., 1998); Кониський О. Тарас Шевченко-Грушівський: 

Хроніка його життя. – К., 1991; Пріцак О. Шевченко – пророк. – К., 1993; 

Сверстюк Є. Шевченко і час. – К., 1996; Пахаренко В. Незбагненний апостол: 

Нарис світобачення Шевченка. – Черкаси, 1999; Грабович Г. Шевченко, якого 

не знаємо: З проблематики символічної автобіографії та сучасної рецепції 

поета. – К., 2000; Жур П. Труди і дні Кобзаря. – К., 2003; Дзюба І. Тарас 

Шевченко. – К., 2005; Смілянська В.Л. Шевченкознавчі розмисли. – К., 2005; 

Барабаш Ю. Вибрані студії: Сковорода, Гоголь, Шевченко. – К., 2006; 

Забужко О. Шевченків міф України. – К., 2007; Дзюба І. Тарас Шевченко: 

Життя і творчість. – К., 2008; Барабаш Ю. Просторінь Шевченкового Слова. – 

К., 2011; Тимошенко П. Д. Студії над мовою Тараса Шевченка. – К., 2013; 

Тарас Шевченко і національна ідея. – Одеса, 2014; Тарас Шевченко в долі 

слов’янських народів: діалог через століття і кордони. – К., 2014. Тощо. 

Необхідно наголосити, що дослідження виконано з дотриманням 

принципу історизму, який є надзвичайно важливим для вивчення життя й 

творчості Т. Шевченка. Оцінка феномену Кобзаря здійснена не лише крізь 

призму наукових досягнень сьогодення, але й через порівняння фахових 

напрацювань попереднього періоду, тобто в контексті свого часу. Написання 

статті зумовило застосування порівняльно-історичного методу, що передбачає 

компаративістику об’єктів дослідження у просторі та часі, виявлення спільного 

та відмінного між ними. Порівняльно-історичний метод допоміг з’ясувати 

специфічні риси світогляду, громадянської позиції та патріотизму Т. Шевченка, 
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дав змогу простежити їхню еволюцію й віддзеркалення у вітчизняному 

етнодержавонацієтворенні. 

Розпочинаючи вивчення цієї важливої наукової теми, ми зразу ж хочемо 

охарактеризувати базові засадничі поняття, на яких ґрунтується наше 

дослідження. Так, дефініцію «вітчизняне етнонацієдержавотворення», ми 

трактуємо як неперервний у часі й просторі поступальний розвиток українців 

від етносу (бездержавного народу) до нації (державницький народ), здобуття 

ним власної національної держави й послідовної розбудови головних її 

підвалин (національної релігії, національної економіки, національної еліти, 

національного війська, національної культури, національної освіти, 

національної науки, національної ідентичності, національного інформаційного 

простору, національної безпеки, політичної нації тощо) та перетворення 

українського народу у світову самодостатню ідентичність і всепланетарно-

культурний феномен людської цивілізації. Стосовно її важливих складових, 

таких як етнічні, ратииворчі і державотворчі процеси в Україні, то це – 

послідовні зміни, що відбуваються з етносом упродовж його розвитку (етнічні 

процеси); комплексні трансформації, які відбуваються як закономірним 

порядком (еволюційним), так і стрибкоподібним (революційним) та сприяють 

утворенню нації, найвищої форми політичної структуралізації етносу та 

подальшого її розвитку й самоорганізації, які врешті-решт, мають призвести до 

появи української політичної нації та створення українського громадянського 

суспільства (ратииворчі процеси); сукупність послідовних політичних дій, як 

насильницьких, так і ненасильницьких, засобів спрямованих українцями на 

досягнення державного самовизначення й створення власної Української 

Самостійної Соборної Держави (державотворчі процеси). Під терміном 

«українознавчий вимір» ми розуміємо визначення й осягнення концептуальної 

сутності, історичної величини і наукового значення досліджуваної проблеми (у 

даному випадку – українських етнічних, державотворчих і націєтворчих 

процесів ХІХ – початку ХХІ ра.) у цілісному й неперервному взаємозв’язку з 

Україною, українцями і світовим українством у цивілізаційному часопросторі. 
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Щодо поняття «українознавство», то це, насамперед, комплексна й 

інтегративна система наукових знань (наука) про Україну, українців і світове 

українство у просторі й часі та важлива навчальна дисципліна, яка вивчається, 

викладається й опановується у ЗНЗ і ВНЗ, а також, на наше тверде переконання, 

воно має стати державотворчою й національною філософією й ідеологією, 

світоглядно-ідеологічним стрижнем Української Самостійної Соборної 

Держави, української політичної нації та кожного свідомого українця й 

громадянина України, незалежно від його етнічної приналежності 

(національності). Поняття «феномен» ми розуміємо як рідкісне, незвичайне, 

виняткове явище. Стосовно феномену Т. Шевченка, то це надзвичайно видатна, 

геніальна людина з винятковими здібностями, яка відігравала, відіграє і буде 

відігравати визначну роль поступальному розвитку України, українців і 

світового українства. 

Тарас Григорович народився 9 березня (25.02 за ра. ра.) 1814 р., коли 

наша Батьківщина остаточно втратила залишки своєї державності у складі 

могутньої на той час Російської імперії. Гетьманщина канула в Лету, 

залишивши по собі лише руїни минулої величі, колекції зброї на стінах палаців, 

романтичні пісні, думи, легенди, перекази і спогади про героїчну звитягу і 

мужність українського козацтва: «Було колись – в Україні ревіли гармати; / 

Було колись – запорожці вміли панувати. / Пановали, добували і славу, і волю; / 

Минулося – осталися могили на полі» [6, с. 37].Так про це написав у своєму 

вірші «Іван Підкова» Тарас Шевченко. 

Українська провідна верства – козацька старшина, як і майже 450 р. тому 

її попередниця українська шляхта, програвши боротьбу за самостійність, 

суверенність і соборність України зрадила свій народ і перейшла на службу до 

переможців, отримавши від них взамін дворянські титули, привілейоване 

становище в суспільстві й підтвердження на право власності на маєтки, землі і 

людей. Переважна більшість українців була закріпачена й попала у повну 

залежність від російських, польських і українських панів, меншість українців 

зберегла залишки своїх прав отримавши статус козаків, державних, селян, 
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міщан тощо. В XIX ст. усі етнічні українські землі були остаточно поділені 

поміж двома могутніми світовими імперіями того часу – Російською на сході 

Європи та Австро-Угорською в центрі, здавалося, Україна навіки втратила 

шанс відновити свою національну державу, а українці приречені бути 

попихачами і наймитами в іноземних панів, і з часом вони будуть повністю 

денаціоналізовані (зросійщені, спольщені, зугорщені, зрумунізовані, понімечені 

тощо) і втратять свою етнічну ідентичність (тотожність). 

Проте український народ зумів вистояти, не розчинитися в плавильних 

імперських казанах і вже в наступному XX ст. відновити свою незалежність, 

яка була остаточно закріплена в Акті про державний суверенітет України від 24 

серпня 1991р. На нашу думку, творчість і життєвий шлях Тараса Шевченка 

(1814–1861) стали одним із вагомих чинників вітчизняного 

етнодержавонацієтворчого процесу в XІX – на початку ХXI ст. і допомогли 

зберегти українську душу, українськість в українцях. 

Один і з видатних українців Іван Франко, так образно охарактеризував 

Тараса Шевченка: «Він був сином мужика, і став володарем в царстві духа. Він 

був кріпаком, і став велетнем у царстві людської культури. Доля переслідувала 

його в житті, скільки, лиш могла, та вона не зуміла перетворити золото його 

душі у ржу, ані його любові до людей в ненависть і погорду, а віри…у зневіру і 

песимізм. Найкращий і найцінніший скарб доля дала йому лише по смерті – 

невмирущу славу і все розквітну радість, які в мільйонів людських сердець все 

наново збуджуватимуть його твори» [2, с. 10]. 

У свою чергу, фундатор модерного українознавства, перший директор 

Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої 

історії МОН України, доктор філологічних наук, професор П. Кононенко так 

оцінює роль Тараса Шевченка в українському етнонаціональному 

державотворчому процесі: «Геніальний Кобзар скристалізував націю як 

самоусвідомлюючий свою сутність та історичну місію планетарно-космічний 

феномен. Позбавлений змоги дістати загальну академічну освіту, Великий 

Реформатор інтуїтивно проникав навіть у потаємну сутність речей, носив 
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вічний, безмежний, незнищений світ у собі і сам був Розумом, Совістю, 

Чесністю світу…Нація, Вселюдство, Дух і Характер нації (бо нація без свого 

характеру – кисіль і дуже несмачний); своєрідність і універсальність, філософія 

серця і гранична напруга волі, логіка і любомудріє (бо розум повинен бути 

добрим, а серце – розумним); закон і демократія; етика і краса; а як підсумок – 

універсальна єдність джерел людини,– державо- і життєтворення – ось 

синтезований зміст національної ідеї для Тараса Шевченка. Тому він аналітик і 

пророк, його ідеал – індивідуальна, соціальна, національна, духовна свобода, а 

шлях досягнення його відродження і зміцнення своєї Держави. Шевченко 

розбудив знищувану рабством націю, повернув їй кращі інтелектуальні сили, 

дав віру, перспективу, гідність і честь. Нація стала на шлях історичної 

самореалізації, отже певної самореалізації і вселюдства» [1, с. 30-31]. 

З цією думкою важко не погодитися. Безперечно, Т. Шевченко, і своєю 

непересічною особистістю, і своєю геніальною творчістю позитивно впливав на 

українські етнічні, національні і державотворчі процеси в XIX, XX і на початку 

ХXI ст. Зауважимо лише, що після ліквідації російським царатом Гетьманщини, 

остаточного знищення Запорозької Січі на Дніпрі, переформатування козацьких 

полків Слобідської України, на землях нашої Батьківщини поступово зникав 

свободолюбивий і звитяжно-козацький Дух. Проте він ще залишався в усній 

українській народно-поетичній творчості, а брати в історичних піснях і думах, 

які зберігали і передавали від покоління до покоління професійні сліпці-

бандуристи. Саме сліпі бандуристи в XIX ст. зіграли надзвичайно важливу роль 

у збереженні козацько-лицарських традицій в Україні, не тільки прийнявши зі 

слабнучих рук останніх козаків-кобзарів їхні бандури, але й не давши загинути 

козацькому слову і лицарській пісні. Їхній тужливий спів збудив душі багатьох 

українців, у тому числі – Т. Шевченка, котрий з великою повагою ставився до 

кобзарів-бандуристів, неодноразово підкреслюючи, що він виховувався на 

патріотичних, високохудожніх думах і кобзарських піснях. Саме тому він і 

свою першу збірку поезій назвав «Кобзар», тож можна вважати, що 

кобзарський епос становив фундамент усієї геніальної творчості Т. Г. Шевченка 
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[5, с. 81]. 

Міркуючи на цю тему, відомий український поет, письменник і 

суспільно-політичний діяч П. Мовчан наголошує: «Здавалося б, тим паче 

потрібно було найменувати свою книгу думами. Так ні, Кобзар. Бо це і не 

книга, а Кобзар. Це щось значніше, аніж книга поезій Тараса Шевченка… 

Кобзар стає центральною постаттю у словесності нашій. Він урівнюється у 

своїй значимості з самими полководцями. І не дивно, що кобзарів карали, 

страчували, що нищили братства кобзарські. …Кобзар був живим носієм того 

слова, кобзар був усною книгою, яку на прохання слухачів можна було легко 

розгортати на будь-якій сторінці. Він був і співаком, і поетом, і істориком і 

трибуном, і любомудром, і музикою, і воїном. …Кобзар – це вже ціле збірне 

поняття. Він скарбівничий духу народного. Кобзар і є кобзар. Він не 

ступенюється, не членується, він одне ціле: кобзар. Народний 

статут…неписаний народний літопис, народний закон, народна слава… 

Коротше, кобзар – великий анонім, для якого власне ім’я нічого не значить у 

порівнянні з великим іменем світу, Словом. Чи не тому Тарас Шевченко 

називав свою книгу «Кобзар»? Автор цією назвою ніби самоусувався. Слово 

важливіше за ім’я. Слово упосліджене, слово споневажене, слово-гой, 

але…Слово Великого народу, що не виборов собі права на свою державність, 

Слово Давнє, Слово Невмируще…» [3, с. 6-7]. 

Так проминули роки, змінилися епохи, канула в Лету Російська імперія, 

Україна врешті-решт відновила свою державність, пройшовши через 

немилосердні страждання комунно-більшовицької доби, братии весь цей час 

«Кобзар» Тараса Шевченка був майже у кожній українській родині, 

допомагаючи їй не тільки виживати але і брати в цих нелюдських умовах. 

Багато монографічних праць, наукових досліджень, статей і розробок 

вчені присвятили впливу особистості Т. Шевченка і його творчості на розвиток 

і становлення сучасної української культури взагалі і української мови, 

літератури, поезії тощо зокрема. Безсумнівно, це так, але не тільки вітчизняна 

культура наснажується безсмертним Шевченковим словом. Ми переконані, що 
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всі злободенні українські реалії, в тому числі і етнічні, державотворчі, 

соціокультурні, та освітні процеси, віддзеркалюються у світоглядно-

парадигмальній глибині Тарасової творчості. І вони не тільки відображаються, 

але допомагають нам, українцям, у ХXI ст. шукати і знаходити в творах 

Т. Шевченка підтримку і наснагу в щоденній розбудові Української 

Самостійної Соборної Держави.  

«В своїй хаті своя й правда, / І сила, і воля» [6, с. 144] – безперечно ці 

слова Великого Кобзаря стали девізом як для багатьох українців які зі зброєю в 

руках вибороли в ХX ст. Українську державність, так і для мільйонів громадян 

України, які на початку Третього тисячоліття активно сприяють перетворенню 

власної країни в потужну європейську державу з розвиненою економікою, 

інфраструктурою, культурою, освітою, наукою тощо. Україна як ніколи 

потребує творчої наснаги, працьовитого завзяття своїх синів і дочок, щоби 

стати в один ряд із розвиненими світовими країнами. Для цього у нас є всі 

можливості – працьовиті люди, сприятливе природне середовище, безліч 

корисних копалин, вигідне геополітичне становище, не вистачає лише, на нашу 

думку, згуртованості, цілеспрямованості української нації та мудрого і 

виваженого керівництва, яке дбає не про свої власні інтереси, а переймається 

загальноукраїнськими справами. 

Ще у 1845р. Шевченко написав: «Нема на світі України, / Немає другого 

Дніпра, / А Ви претеся на чужину / Шукати доброго добра, / Добра святого» [6, 

с. 144]. В його добу таких шукачів було ще мало, трати з часом за кордоном 

почали виїжджати не тільки заможні українці та їх діти, які прагнули здобути 

кращу освіту, але й незаможні селяни, які в пошуках кращої долі покинули 

батьківську землю назавжди. З кінця ХІX ст. і включно з початком ХXI ст. ця 

вітчизняна еміграція (заробітчанська, політична) породила такий феномен як 

світове українство. І якщо в часи коли українські землі перебували у складі 

інших державних утворень, цей еміграційний рух ще можна було якось 

пояснити, то тепер, коли де-юре і де-факто існує Українська держава, від’їзд 

мільйонів українців за межі власної країни викликає ритолричне питання – за 
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що боролися наші предки, діди, батьки і ми, врешті-решт? Щоби Україна стала 

постачальницею дешевої робітничої і інтелектуальної сили? Щоби українські 

жінки бавили італійських, іспанських, португальських діточок? Щоби наші 

дівчата торгували собою на теренах Західної, Центральної та Східної Європи? 

Ні! Не для того мільйони українців протягом багатьох століть виборювали 

право жити у своїй хаті і будувати свою державу, щоби егоїзм, зажерливість, 

недолугість і жадібність сучасних вітчизняних можновладців знову 

перетворила Україну в чиюсь колонію, провінцію чи губернію. 

Пророче звучать такі Шевченківські слова: «Доборолась Україна / До 

самого краю. / Гірше ляха свої діти її розпинають. / Замість пива праведную / 

Кров із ребер точать. / Просвітити, кажуть, хочуть / Материні очі / 

Современними огнями» [6, с. 146]. Здавалося, середина  ХІX ст. – час, коли жив 

і творив Великий Кобзар, і початок ХXI  ст. – наша доба, між ними прірва віків, 

епох і людських доль. Т. Шевченко народився кріпаком і все своє свідоме 

життя присвятив боротьбі з цим ганебним явищем, і ледь-ледь пережив його 

ліквідацію. Ми переконані, що в тій антикріпосницькій реформі був і його, 

поета-борця і подвижника, вагомий внесок. Тарас Григорович помер 10 березня 

(26.02 за ст. ст.) 1861 р. майже одночасно зі скасуванням кріпосного права в 

Російській імперії. Зараз нема в Україні ні рабства, ні кріпосництва, офіційно 

ми живемо в демократичній європейській державі, керівництво якої вже 

двадцять четвертий рік постійно декларує рівняння на загальноцивілізаційні 

політичні, економічні і культурні стандарти. Проте чомусь ні рівень життя, ні 

загальний добробут, ні верховенство права не відповідає європейським 

засадженим нормам. Натомість – правове безмежжя, корупція, перманентна 

боротьба за владу як між олігархічними кланами так і поміж політичними 

угрупуваннями. На превеликий жаль, вся ця підкилимна щуряча сварка 

ведеться не в ім’я України й українців, а з метою збагачення, отримання 

надприбутків і неконтрольованої влади. А до чого все це може призвести? 

Знову надамо слово Шевченкові, який у своєму програмно-концептуальному 

творі «І мертвим, і живим, і ненародженим землякам моїм в Україні і не в 
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Україні моє дружнє посланіє» написаному ще у 1845 р. попереджував своїх 

співвітчизників: «Схаменіться! / Будьте люди, / Бо лихо вам буде. / Розкуються 

незабаром / Заковані люде, / Настане суд, заговорять / І Дніпро, і гори! / І 

потече сторінками / Кров у синє море / Дітей ваших…і не буде / Кому 

помагати. / Одцурається брат брата / І дитини мати. / І дим хмарою заступить / 

Сонце перед вами, / І навіки прокленетесь / Своїми синами! / Умийтеся! / Образ 

Божий Багном не скверніте. / Не дуріте дітей ваших, / Що вони на світі на не 

тілько, щоб панувать… / – Бо невчене око / Загляне їм в саму душу / Глибоко! 

Глибоко! Дознаються небожата, / Чия на вас шкура, та й засядуть, і премудрих  

/ Немудрі одурять!» [6, с. 145]. Шевченко як у воду дивився, всі ці його слова 

справдилися в 1917–1921рр., коли привілейовані стани на теренах колишньої 

Російської імперії втрачали не тільки своє багатство, статки і становище в 

суспільстві, а і навіть своє життя. Все це може повторитися і тепер, на початку 

ХXI ст. Якщо в листопаді-грудні 2004 року, коли влада знехтувала і зневажила 

народне волевиявлення у відповідь постав мирний Майдан у Києві, та в 

багатьох інших містах і селах України, то майже через 10 років у січні-лютому 

2014 р. у протистоянні з авторитарним режимом В. Януковича пролилася кров 

сотень українців, а згодом розпочалася неоголошена російсько-українська 

війна. Чому українці повторюють власні помилки, чому їхня еліта така 

непрофесійна, зрадлива і продажна? Чому народні обранці у Верховній Раді 

дозволяють собі міняти фракції як рукавички? Чому наше владне панство 

відстоює на усіх рівнях свої вузько особисті, приватні справи, а не національні 

інтереси України? Цих «Чому?» може бути десятки і сотні, і відповіді на них 

можуть бути різні. Хоча одну з них Шевченко озвучив ще в ХІX ст.: «То й 

побачите, що ось що / Ваші славні Брути: / Раби, підніжки, грязь Москви, / 

Варшавське сміття – ваші пани / Ясновельможні гетьмани. / Чого ж ви 

чванитися, ви! / Сини сердешної Украйни! / Що добре ходите в ярмі, / Ще 

лучше, як батьки ходили. / Не чваньтесь, з вас деруть ремінь, / А з їх бувало, й 

лій топили. …/ А чванитесь, що ми Польщу / Колись завалили!... / Правда ваша: 

Польща впала, / Та й вас роздавила!» [6, с. 146]. 
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Проте не варто весь час плакати і посипати голову попелом, треба 

працювати фізично, інтелектуально, підіймаючи рівень національної свідомості 

як пересічного українця так і представників політичної і бізнесової еліти, і в 

Центрі, і на Півдні, і на Півночі, і на Сході, і на Заході Української держави. Ми 

переконані, що саме освіта є одним із небагатьох чинників, які реально, й не 

віртуально можуть вплинути на формування у нашій Батьківщині європейської 

української політичної нації й становлення в Україні цивілізованого 

громадянського суспільства, в якому будуть панувати не на папері, а у 

свідомості й у вчинках українців – верховенство права, повага до законів, 

свободи слова, економічний добробут, повага до культурних традицій своїх 

предків, прозорість влади, повна підзвітність владних культур перед 

пересічними громадянами на всіх рівнях і вертикалях державних органів влади, 

як законодавчої, виконавчої і судової, і соціальне партнерство поміж 

найманими робітниками і роботодавцями, лібералізація економіки, тощо. 

Сподівання аналітиків, що покоління яке підростає в незалежній Україні 

вже апріорі буде національно заангажованим, високопатріотичним, 

професійним і культурним чомусь не справджується. Яскравий приклад, так 

звана молода команда колишнього Київського голови Л. Черновецького та її 

знакова постать О. Довгий, який зовсім недавно став народним депутатом 

Верховної ради VIII скликання. Фаховий молодий спеціаліст – технократ це 

добре, але окрім того, він повинен бути національно-свідомим громадянином 

Української держави. Він не тільки має мати гарні фахові знання зі своєї 

спеціальності, але й перейматися долею, життям і буттям рідної Батьківщини та 

своєї української нації. 

Саме тому кожна розумна людина, кожен цивілізований народ і кожна 

розвинена країна в достатню міру своїх сил і можливостей дбає і оберігає як 

своє сьогодення, так і власне майбуття. Ми переконані, що одним з вагомих 

чинників і рушіїв упевненого і поступального цивілізаційного розвитку є 

освіта. Освіта – це не тільки проста механічна процедура передача знань та 

інформації від учителя до учня, від досвідченого до новачка, від батька до сина, 
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від матері до дочки, а, насамперед, – це освячене багатотисячолітньою історією 

землян дійство як кількісного, так і якісного осягнення, збереження і 

примноження того величезного масивного досвіду, накопиченого людським 

співтовариством у процесі свого існування та розвитку. Еволюційний розвиток 

на планеті Земля постійно підтверджує просту й разом з тим переконливу 

істину, що тільки ті живі істоти мають перевагу у безкомпромісній боротьбі за 

виживання, які вміють не тільки накопичувати корисну для свого виду 

інформацію, але, передусім, передавати її з покоління в покоління, спочатку на 

генному, а з часом і на міжособистому рівнях [4, с. 74]. 

Проте ця передача знань, а саме – освіта, навчання, конче потребує не 

тільки кількісних, але й якісних чинників. Недаремно. Т. Шевченко звертався 

як до своїх сучасників так і до майбутніх поколінь з такими словами: «Якби ви 

вчились так, як треба, / То й мудрість би була своя. / А то залізите на небо: «І 

ми не ми, і я не я, / І все те бачив, і все знаю, / Нема ні пекла, ані раю, / Нема й 

Бога, тілько я!» [6, с. 145]. 

Тільки адекватне розуміння своїх здібностей і власних можливостей 

дозволяло первісним людським етнічним спільнотам активно використовуючи 

тогочасні примітивні освітні й навчальні технології щоби накопичувати і 

передавати здобуті важкою працею і досвідом знання від покоління до 

покоління. Людина розумна, змагаючись не на життя, а на смерть з 

оточуючими її хижими істотами й важкими природними умовами, зуміла, 

врешті-решт, протиставити цим жорстоким викликам власну колективну 

згуртованість, організованість і цілеспрямованість. Тому, ми переконані, що 

саме освіта стала одним із головних наріжних каменів, на якому через деякий, 

досить суттєвий, історичний проміжок часу постала людська цивілізація. 

Розпочинаючи з тих давніх часів, близько 5 тис. років тому, всебічний розвиток 

як окремої людини, так і переконливий поступ кожного етносу, а з часом і нації 

та загалом усієї людської цивілізації, комплексно і нерозривно, на віки й 

тисячоліття поєдналися з освітою [4, с. 74]. 

У часи панування в Україні радянської тоталітарної виховної системи, 
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українцям з Москви насаджували ті знання, ту освіту, які були вигідні 

комуністичні метрополії. Тому усі наші патріоти і борці за визволення 

перетворилися на зрадників і українців, а українці разом з білорусами стали 

чомусь молодшими братами росіян. Поки Україна не мала власної держави і 

мала статус колонії, яка з часом почала прикриватися фіговим листком-

статусом радянської республіки в «братньому» СРСР, кожен зверхник-окупант 

насаджував свою ідеологію і своє бачення освіти. Недаремно Т. Шевченко 

писав: «Німець скаже: «Ви моголи». / «Моголи! Моголи!» Золотого Тамерлана 

Онучата голі. / Німець каже: «Ви слав’яне». / «Слав’яне! Слав’яне!» / Славних 

прадідів великих / Правнуки погані!» [6, с. 145]. 

Тільки зі здобуттям Україною власної державності, український етнос 

отримав реальний історичний шанс зберегти свою етнічну і національну 

ідентичність і з часом перетворитися на європейську політичну націю. Проте 

для того щоби впевно здолати цей нелегкий і тернистий цивілізаційний шлях, 

українцям, окрім модернізації вітчизняної політики, економіки, культури, 

науки, освіти, соціума тощо, треба вміти задіяти свій багатовіковий спадок. 

Насамперед, це власний історичний досвід. Звертаємось знову до Шевченка: 

«Подивіться лишень добре, / Прочитайте знову / Тую славу. Та читайте / Од 

слова до слова, / Не минайте ані титли, / Ніже тії коми, / Все розберіть…та й 

спитайте / Тойді себе: що ми?.. /  Чиї сини?.. яких батьків? / Ким? За що 

закуті?..» [6, с. 145-146]. Геніальний Тарас вже тоді розумів, що твереза і 

прагматична оцінка власного минулого, з усіма його і позитивними, і 

негативними рисами, в цілому лише допоможе українцям усвідомити себе 

історичним народом, підштовхне до рішучих дій і спрямує вітчизняний 

етнодержавонацієтворчий потенціал у потрібне русло: «Отака-то наша слава, /  

Слава України. / Отак і ви прочитай[те], / Щоб не сонним снились / Всі 

неправди, щоб розкрились / Високі могили / Перед вашими очима, щоб ви 

розпитали Мучеників, кого, коли, / За що розпинали!» [6, с. 146]. 

Одна з «вічних» українських етнокультурних проблем, яка супроводжує 

українців майже протягом усього їх багатовікового поступального розвитку – 
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це питання збереження української мови. На превеликий жаль, навіть на 

початку Третього тисячоліття, коли український народ відновив свою 

державність, ця нагальна проблема не зникла автоматично сама по собі. 

Навпаки, вона ще більше загострилася й оголилася. На нашу думку, дається 

взнаки як близько 350-річне панування на переважній більшості українських 

етнічних землях російської мови, так і непатріотичність, і непрофесіоналізм, і 

неукраїнськість самої української влади, політичної і бізнесової еліти. З цього 

приводу можна писати на те що статті, а монографічні дослідження, ратии ми 

обмежимося лише тим, що знову надамо слово Т. Шевченкові: «І всі мови / 

Слав’янського люду – Всі знаєте. /  А своєї Дас[т]ьбі… / Колись будем / І по-

своєму глаголать, / Як німець покаже / Та до того й історію / Нашу нам 

розкаже, / – Отоді й ми заходимось!..» [6, с. 145]. 

Саме в тому і полягає феномен Т. Шевченка в контексті сучасних 

етнічних, державотворчих, націєтворчих, соціокультурних і освітніх процесів, 

що і все його подвижницьке життя, і вся його багатогранна творчість повинна 

слугувати для модерних українців не іконою, не ідеологічними штампами і 

трафаретами, а, передусім, зразком для наслідування і дорожньою картою на 

шляху розбудови Української Самостійної Соборної Держави. Ми переконані, 

що ці слова великого Кобзаря, мають стати засадничими для кожного українця: 

«Не дуріте самі себе, / Учітесь, читайте, / І чужому научайтесь, / Й свого не 

цурайтесь. / Бо хто матір забуває, / Того Бог карає, / Того діти цураться, / В хату 

не пускають. / Чужі люди прогонять, / І нема злому на всій землі безконечній / 

Веселого дому» [6, с. 146]. Ми теж вважаємо, що треба переймати і 

використовувати у вітчизняній практиці передовий європейський і світовий 

досвід, проте неможливо ні в якому разі і відкидати власне вагоме національне 

надбання. 

Також ми хочемо наголосити, що не тільки ми потребуємо Тарасового 

Слова, але й сам Шевченко чекає від нас захисту від недолугих спроб, як 

комуно-радянських партократів та ідеологів, так і сучасних можновладців, 

котрі намагалися і намагаються канонізувати Великого Кобзаря, перетворивши 
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його у зручний інструмент реалізації своїх кон’юктурних задумів. З цього 

приводу ми зацитуємо слова П. Мовчана: «…З часом із Кобзаря поволі почав 

вилучатися кобзарський дух. Замість окремих віршів посіялися маком крапки, 

пропуски, адаптації, вульгаризаторсько спрощені коментарі. Одночасно з таким 

собі непомітним вилученням у сталінську добу від «Кобзаря» почалося 

бронзування імені поета. Тиражування пам’ятників, назви вулиць, навіть міст, 

розмноження портрета і т. п. – увесь цей декор почав заступати його Слово. 

Постать возвеличувалась, а Слово применшувалося… та так змаліло з часом, 

що ми вже не відчуваємо його матеріальності, його значимості, його 

променевості. Чим більша шана воздавалась імені, тим менший був пошановок 

до його духу. Емблема заступила саму сутність, святкова ритуалізація замінила 

його насущність. Тріщина, намічена в тридцяті роки, перетворилася на 

провалля: він по той бік від нас із усією нашою історією, з усіма нашими 

віковими болестями, з гаслами, інвективами, засторогами… А ми – по цей бік 

безпам’ятства, власної самозневаги, безкореневості, шлункової корисливості. 

Та хто ж ми?» [3, с. 8]. 

Насамперед, ми соціо-біологічні істоти – представники Homo Sapiens, 

земної людської цивілізації зі своїми перевагами і недоліками, а вже потім ми 

українці, українська нація, громадяни Української держави. Але щоби стати 

справжньою європейською і світовою нацією нам українцям треба щодня 

вичавлювати, як справедливо писав російський письменник і драматург 

А. Чехов, по краплині з себе раба, меншовартісного малороса, обмеженого 

хохла. Бо в нас (автор теж не виняток) так ще багато рабства і холопства… Цей 

процес важкий і довготривалий, але реально здійснений, історія, минуле 

повинні нас вчити і враховувати помилки і поразки наших попередників.  

Разом з тим їх героїчні справи, культурні надбання і звитяжні перемоги 

допоможуть нам жити краще і впевненіше. На цьому тернистому шляху нам 

стануть у пригоді як творчість Т. Шевченка так і його яскраве подвижницьке 

життя. Головне – не забалакати Кобзаря, не звести його національну-

патріотичну, державницько-світоглядну концепцію до примітивного 



 

 

ПЕРЕЯСЛАВIКА                                                                              Випуск 8 (10)

246

ідеологічного штампу. 

У чому полягає феномен Т. Шевченка і сила його Слова? Насамперед – в 

його актуальності, сучасності, цивілізованості й щирості! А в чому Тарас 

найбільш вразливий? У тому, що він фізично не може сам за себе постояти, 

відстояти свої переконання і позиції від тих, хто безсоромно використовує 

творчу спадщину і саму особистість Великого Кобзаря для власних потреб 

(ідеологічних, партійних, бізнесових, наукових, рекламних, тощо). Нагадаємо 

читачам історію 90-х рр. XX ст., коли невідомий до того журналіст О. Бузина, 

надрукував в одній з київських газет цикл епатажних статей про Т. Шевченка 

(потім він їх видав окремою книгою), які за деякий час зробили його відомим 

на всю Україну. Як на автора, це є яскравим прикладом паразитування і 

творення скандального піару на феномені Шевченка. Проте в цій ситуації 

найгірше те, що люди які завдяки Шевченкові мали солідне положення і статус 

у суспільстві (захистили кандидатські і докторські дисертації, видали 

монографії, отримали квартири, Національні і Державні премії імені                

Т. Г. Шевченка) у своїй переважній більшості обмежилися чомусь лише 

риторичними виступами на загальну тематику. Треба зауважити, що знайшлися 

найбільш принципові і послідовні опоненти О. Бузини, які нам’яли йому боки. 

Проте ми переконані, що пересічний українець чекав від фахових 

шевченкознавців не загальних фраз про геніальність і велич Великого Кобзаря, 

і не крові скандально-епатажного журналіста, а передусім відповіді на ті 

запитання, факти, чутки і домисли, які поставив і озвучив у своїх ратии 

О. Бузина. Ми впевнені, що дискусія з цього приводу має відбуватися не у 

форматі «ти дурний – сам дурний», а передусім у формі цивілізованого діалогу, 

під час якого опонентами виважено розглядаються всі принципові питання і не 

залишаються осторонь найбільш гострі та контраверсійні. 

Таким чином, головне завдання науковців не тільки вишукати нову 

інформацію про Т. Шевченка, а ознайомити з нею все українське суспільство, і 

особливо – вчителів-освітян, які в свою чергу повинні донести її до учнів, 

показавши тим самим на уроках Шевченка не кам’яно-бронзовим ідолом, а 
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живою людиною, зі своїми радощами, переживаннями, втратами і здобутками. 

Тільки тоді діти, а вони наше майбутнє, всім серцем полюблять Т. Шевченка. 

Ця велика любов відізветься не тільки в їх душах, передусім вона допоможе 

Україні, українцям і всьому світовому українстві впевнено долати всі 

перешкоди на шляху цивілізаційного поступу і розвитку українського народу. 

Отже, на початку ХXI ст. творчість Т. Шевченка разом з його 

непересічною особистістю позитивно впливає на сучасні українські етнічні, 

державотворчі, націєтворчі, соціокультурні й освітні процеси та допомагає нам 

осягнути феномен Кобзаря. І наостанок ми знову хочемо надати слово Тарасові 

Григоровичу: «Обніміте ж, брати мої, / Найменшого брата – / Нехай мати 

усміхнеться, / Заплакана мати. / Благословить дітей своїх / Твердими руками / І 

діточок поцілує / Вольними устами / І забудеться срамотня / Давняя година, / І 

оживе добра слава, / Слава України, / І світ, ясний, невечірній / Тихо засіяє… / 

Обніміться ж, брати мої. / Молю вас, благаю!» [6, с. 146-147]. 
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Fihurnyi Yuriy 

Taras Shevchenko’s phenomenon 

The paper advanced the comprehension of the phenomenon of Taras Shevchenko considered 

comprehensively, in conjunction with all of its component parts, and especially in Ukrainian space. 

Object is Ukraine and Ukrainian in their translational Time and Space Development, establishment 

and development of national etno-state-nation-building. The subject – a modern comprehension of 

the phenomenon of Taras Shevchenko in the context of domestic etno-state-nation-building XIX – 

the beginning ХХІ century of in Ukrainian space. Scientific novelty of the work is addressed to 

important issues like the Cossack era history of Ukraine and the latest that despite the large 

number of publications and further requires detailed attention and detailed expert analysis. 

Keywords: Ukraine, Ukrainian, Taras Shevchenko, Ukrainian studies, Ukrainian 

measuring, domestic etno-state-nation-building, phenomenon. 
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(Новосілка, Переяслав-Хмельницький) 

 

ОБРАЗ «ВОВЧИЦІ» У ТВОРЧОСТІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА  

ТА ІВАНА БАГРЯНОГО 

 
У статті у порівняльному аспекті розглядаються твори Тараса Шевченка «Великий 

льох» та Івана Багряного «Летіли лелеки». Автори дослідження вбачають у них багато 

спільного, хоча за своїм жанром це різні твори. 

Ключові слова: Т. Шевченко, І. Багряний, «Великий льох», «Летіли лелеки», вовки, 

ворони. 

У 2014 році Україна, як і все світове співтовариство відзначила 200-річчя 

від дня народження Тараса Григоровича Шевченка – відомого українського 

художника, поета, письменника. Проте його вшанування продовжується ще в 

2015. Авторами зосереджено увагу на творах Тараса Шевченка «Великий льох» 

та Івана Багряного «Летіли лелеки». Два різних автори, дві різні людини, хоча 

доля у них багато в чому була схожою. Як відомо, Т. Шевченко багато років 

провів поза межами України, чи то в Петербурзі, чи то в засланні, відбуваючи 

військову повинність. Його біографія відоміша за життєвий шлях І. Багряного. 

Про останнього знаємо, що він український поет і прозаїк, який проживав у 

Німеччині. Справжнє прізвище – Лозов’ягін, народився на Сумщині, у 

1907 році, навчався в Київському художньому інституті. У 1932 році, як і 

багато інших представників української інтелігенції, репресований. У 1945-му 

емігрував до Західної Європи, де відновив літературну діяльність, 

зосередившись переважно на написанні прози. Довгий час І. Багряний був 

активним громадським діячем української діаспори, обіймаючи посаду 

заступника голови Української народної республіки в еміграції.  

Перші його твори з’явилися ще у 1926 році. Проте нам більше відомі 

романи «Тигролови» та «Сад Гетсиманський», у яких автор описав радянську 

репресивну машину 1930 років. До еміграції І. Багряний видав збірки віршів 

«До меж заказних», історичний роман у віршах «Скелька», поеми «Монголія» і 
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«Аве Марія». Уже будучи за кордоном поет написав і видав збірку поезій 

«Золотий бумеранг», памфлет «Чому я не хочу повертатися до СРСР?» та ін. 

Помер Іван Багряний у Німеччині в 1963 році, похований у Новому 

Ульмі.  

У 1992 році йому посмертно було присвоєно звання лауреата 

Національної премії ім. Т. Шевченка. У 1996 році Фундація ім. І. Багряного 

(США, м. Детройт), Спілка письменників України спільно зі Всеукраїнським 

товариством ім. Т. Шевченка «Просвіта» заснували щорічну премію 

ім. І. Багряного за визначний внесок у розбудову державної Незалежності 

України [2]. 

Як відомо, творчість Т. Шевченка вже багато років вивчається, 

досліджується. Шевченкіана є досить великою і багатогранною, як і художньо-

літературна спадщина поета. Тому і його твір «Великий льох» більш відомий 

читачам, дослідникам Шевченка, ніж «Летіли лелеки» Багряного. 

Так, поема (містерія) «Великий льох» присвячена по суті, і якщо глибше 

проаналізувати її зміст, українському козацтву. За визначенням науковців, 

містерія – різновид романтичної алегорично-симолічної поеми, для якої 

характерні поєднання фантастичного з реальним, таємничість, символіка, 

філософічність і тяжіння до драматизації. Місце її написання точно невідоме, 

хоча і позначено: Миргород, 1845. Водночас твір «Летіли лелеки» у вигляді 

віршованої казки, як відомо, написаний у 1958 році, у м. Новий Ульм для дітей.  

Та нас цікавлять саме образи цього твору. Перш за все, це лелека 

(чорногуз, бузьок), який в Україні є шанованою птахою, приносить діток, його 

гніздо заборонялося руйнувати і т. д. За українськими легендами, ці птахи 

приносять весну. Напевно, ці лелеки були своєрідними зв’язковими між 

Україною і чужиною, адже сам автор, пишучи рядки даного твору, перебував за 

кордоном. 

Другий образ – це Павлик, малий хлопчик, з яким дружили лелеки. Він 

має рушницю і шаблю-сестрицю, лук і стріли, якими обіцяє захищати їх від 

ворогів. У своїй суті це і є образ козака-захисника України. Про це ж ідеться і у 
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Т. Шевченка, про козаків, яких вбивали, нищили; про Запорізьку Січ, про 

Богдана Хмельницького. 

Події у творі Тараса Шевченка висвітлюються за розповідями трьох душ 

неприкаяних, ворон та кобзарів, які співають про лиху долю. 

У віршованій казці І. Багряного окрім згаданих образів лелек та Павлика, 

можна виділити ще два образи: України та Африки, а також вовчиці. 

Так, у Т. Шевченка у «Великому льосі», образ «вовчиці» тісно 

пов’язують із імператрицею Катериною ІІ, яка зруйнувала Січ. Саме про неї 

веде мову одна з неприкаяних душ, розповідаючи за що її не пропускають на 

той світ: «…А в галері / Князі, і всі сили, / Воєводи… і межі ними / Цариця 

сиділа. / Я глянула, усміхнулась… / та й духу не стало! / Й мати вмерла, в одній 

ямі / Обох поховали! / От за що, мої сестриці, / Я тепер караюсь, / За що мене на 

митарство / Й досі не пускають. / Чи я знала, ще сповита, / Що тая цариця – / 

Лютий ворог України, / Голодна вовчиця!../ [3, с. 305–306]. У творі згадується і 

Петро І, який дав наказ зруйнувати гетьманську столицю Івана Мазепи – 

Батурин. Ось як про ці події розповідає інша душа і за що вона страждає: «А 

мене, мої сестрички, / За те не впустили, / Що цареві московському / Коня 

напоїла / В Батурині, як він їхав / В Москву із Полтави. / Я була ще 

недолітком, / Як Батурин славний / Москва вночі запалила, / Чечеля убила, / І 

малого, і старого / В Сейму потопила /… / І за що мене карають, / Я й сама не 

знаю! / Мабуть, за те, що всякому / Служила, годила…/ Що цареві 

московському / Коня напоїла!.. [3, с. 303, 305]. У містерії автор розповідає 

також про тих, хто прислужується російському царизму і розриває Богданову 

могилу, у пошуках його скарбу, а по суті це є їхні діти, які розривають Україну, 

нищать її. Навіть якщо відійти від обох творів і провести аналогію із 

сьогоднішньою ситуацією в Україні, зокрема, на Сході, то знайдемо багато чого 

спільного у поведінці людей. Заігрування з Росією, зруйновані міста і села 

нашої країни цілком відображають події минулого, викладені у поемі Тараса 

Шевченка.  

Спробуємо провести аналогію з твором І. Багряного «Летіли лелеки», у 
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другій частині якого лелеки повертаються з вирію і в’ють гніздечко «Осьде на 

тополі, / Близько біля хати, / В Павлика на дворі» [1, с. 135]. Незабаром 

з’явилися на світ малі лелечата, яких береже Павлик. Саме на ньому акцентує 

автор: «В нього лук і стріли, / Шабелька при боці…/ Отакі бувають / Козаки-

молодці! / Записавсь одразу / В козаки завзяті, / Щоб ніхто не скривдив / Малі 

лелечата» [1, с. 136]. Варто сказати, що саме із таким образом асоціювалися 

козаки-запорожці – завзяті, хоробрі захисники дітей та жінок від неволі. І ось 

тут з’являються «вовки-сіроманці», щоб знищити гніздо, лелечу родину. 

Загалом образ вовка присутній у багатьох жанрах українського фольклору. 

Особливо він поширений у народних казках. Ось як їх появу подає 

І. Багаряний: «… прийшли уранці / Вовки-сіроманці: «Де тут є пташата – / малі 

лелечата?...» / Батько, мати в полі – / Нічого не бачать. / Плачуть малі діти – / 

Лелечата плачуть. / Стали розбишаки / Гніздо руйнувати, / Гніздо руйнувати, / 

Діток забирати. / Не чують лелеки, / У полі гуляють, / Діточкам маленьким / 

Гостинці збирають» [1, с. 136]. Як бачимо, ворог приходить зненацька, ранком, 

коли дорослих лелек немає вдома, немає кому захистити малих лелечат, гніздо, 

їхній дім. На наш погляд, тут прослідковується аналогія із зруйнуванням 

беззахисного Батурина, коли московські війська за наказом Петра І та під 

керівництвом Меншикова винищили все населення, не шкодуючи ні немовляти, 

а ні старої людини, а саме місто спалили. Всі ці події відбулися після поразки 

козацького війська під Полтавою у 1709 році.  

Після батуринської трагедії, козацтво не відчуло тих негативних змін у 

правах українського населення, які проводилися російськими царями; з певних 

причин не звертало уваги на утиски Запорізької Січі, як оплоту вольностей, 

звитяги та місця, де гуртувалися незадоволені політикою Російської імперії 

щодо України. 

В Івана Багряного зовсім по-іншому розвертається сюжет: «Як узяв тут 

Павлик / Та як стрельнув з лука! / Та й улучив вовка / Поміж самі вуха! / А тую 

вовчицю – / В саму потилицю! / А тії вовчата – / Поміж оченята: / «Не ходіть 

забирать лелечат!» [1, с. 136]. Таким чином, бачимо, що Павлик захистив малих 
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птахів від зграї вовків, чого не змогли зробити козаки – захистити Україну від 

імперської неволі. 

І ось далі у І. Багряного на перший план виступають образи України та 

Африки, куди козак-молодець Павлик попадає разом із лелеками. Птахи взяли 

його у далеку мандрівку «за море гуляти», «у далекій вирій». Тут він пізнає 

різних звірів, порівнює природу Африки та тужить за Україною, що 

відбивається у його словах: «Ні, немає в світі краще, / Як на Україні» [1, с.138]. 

Використовуючи прийом контрасту автор показує  не радість, а розчарування 

хлопчика «…Так оце та Африка?! / Так оце той вирій?!..» і має можливість 

порівняти красу своєї рідної землі із цією країною. В його душі утверджується 

істина « …Бо немає краще, як на Україні!» 

В останній частині твору «Великий льох» мова іде про те, що розривають 

Богданову могилу у пошуках скарбів, подарунків, які йому дарували, та не 

знаходять їх. «Ще сонце спить, пташки мовчать, / А коло льоху вже проснулись 

/ І заходилися копать. / Копають день, копають два, / На третій насилу / 

Докопалися до муру / Та трохи спочили. / Поставили караули…» І яким же 

було їхнє здивування, коли нічого не знайшли: «… Що нічого, бачиш, взяти, / А 

він же трудився! / І день і ніч побивався / Та в дурні й убрався…» [3, с. 315, 

316]. Досить промовистими про жадібність до «тридцяти срібляків» є наступні 

рядки твору: «Москалики що заздріли, / То все очухрали. / Могили вже 

розривають / Та грошей шукають, / Льохи твої (Богдана Хмельницького – В. Т.) 

розкопують / Та тебе ж і лають» [3. с. 317–318]. У той же час у творі «Летіли 

лелеки» малий Павлик привозить із Африки всім подарунки: мамі – квіти, 

татові – «кремінь для кресала», «…малій Натусі – / Пір’ячко від струсі…», 

песикові – мила, «а лелеки дружно / Лагодять хатину, / Ще й нову будують – / 

Дбають цілу днину….», бо «немає краще, / Як на Україні» [1, с. 139]. 

Отже, на наш погляд, у творах «Великий льох» та «Летіли лелеки», що 

написані у різні часи та для різних аудиторій, можна знайти багато спільного. 

Зокрема, це образ «вовчиці», яка намагалася зруйнувати гніздо (дім) козака та 

лелече, а в сутності саму Україну, про що так багато писав великий Кобзар. 
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Варто зазначити, що вірш-казка Івана Багряного також є глибоко філософською 

та символічною. Як у творі Тараса Шевченка образи трьох ворон, так і 

«вовчиці» у казці уособлюють зло для України. Останній також присутній і у 

Шевченка. 
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ДО ВІДОМА ДОПИСУВАЧІВ ЗБІРНИКА «ПЕРЕЯСЛАВІКА: НАУКОВІ ЗАПИСКИ 
НАЦІОНАЛЬНОГО ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНОГО ЗАПОВІДНИКА 

«ПЕРЕЯСЛАВ» : ЗБІРНИК НАУКОВИХ СТАТЕЙ» 
 

Рукопис потрібно надсилати в електронному варіанті у режимі doc версії word 1997–2007 рр. 
та роздрукованому варіанті, завіреному підписом автора, на адресу редколегії. Назви файлів 
(латиницею) мають відповідати прізвищу автора: (petrenko.doc.). Текст публікації (від 8 до 12 
сторінок формату А 4) повинен бути відредагований автором. 
1. Стаття має містити такі положення: 
-         постановка наукової проблеми у загальному та її значення; 
-          історіографія питання, аналіз досліджень і публікацій з цієї проблеми; 
-         мета і завдання статті; 
-         виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження; 
-         висновки та перспективи подальшого дослідження. 
2. Послідовність структурних елементів статті: ліворуч – УДК (кегль 12), праворуч – ім’я 
та прізвище автора (напівжирним шрифтом, кегль 12), під ним у дужках місто. У наступному 
рядку, по центру – назва статті (напівжирний шрифт, кегль 14). Після назви статті через 
один рядок потрібно подати курсивом анотацію (250-300 знаків) та ключові слова (5-6 слів 
чи словосполучень) українською, кегль 12, (слово «анотація» не пишеться). Через рядок – 
основний текст, через рядок після основного тексту – Джерела та література; через рядок 
після цього – анотація статті російською та англійською мовами ідентична українській, 
разом із зазначенням імені та прізвища автора і перекладом  теми та ключових слів. 
3. Вимоги до набору статті. Основний текст рукопису необхідно друкувати через інтервал 
1,5 без переносів, 14 кеглем, шрифт – Times New Roman. Параметри сторінки: ліве – 2,5 см, 
праве – 1,5 см, верхнє та нижнє – 2 см. Абзацний відступ – 1,25 см, не допускається 
створення абзацного відступу за допомогою клавіші Tab і знаків пропуску. Обов’язкове 
розрізнення знаків дефіс (-) та тире (–), а також використання лапок такого формату – «» 
(«текст»). Виділення фрагмента тексту можливе курсивом (підкреслення не допускається). 
4. Бібліографічні посилання друкуються у квадратних дужках: на одне джерело – [1, с. 4], де 
1 – номер джерела за списком використаних джерел, 4 – сторінка, на кілька джерел – 
[4, с. 55; 10, с. 15]. Посилання на архівні джерела – [5, арк. 10, 11зв]. 
5. Статті, оформлені з порушенням вимог, не будуть розглянуті. Редакційна колегія збірника 
залишає за собою право рецензувати, редагувати та проводити відбір статей. Для досягнення 
більшої об’єктивності оцінки наукового змісту статей також проводиться незалежне, 
конфіденційне рецензування (без зазначення прізвищ авторів і рецензентів). Відхилені 
рукописи авторам не повертаються. 
6. Відповідальність за достовірність інформації, фактів, посилань, власних імен, а також 
правильність перекладу несе автор статті. 
Запропоновані редакції матеріали друкуються мовою оригіналу (українська, російська, 
англійська). 
Матеріали, які публікуються у збірнику, віддзеркалюють погляди авторів, які не завжди 
можуть збігатися з позицією редакційної колегії. 
7. Джерела та література подаються після основного тексту у кінці статті в алфавітному 
порядку. Оформлювати бібліографію слід згідно з «Бюлетенем ВАК України» № 3, 2008 р., 
не припустимо подавати декілька джерел під одним пунктом у списку літератури.  
8. До статті на окремому аркуші додається інформація про автора (українською, 
російською чи англійською мовами): прізвище, ім’я, по-батькові; науковий ступінь, місце 
роботи, посада; домашня адреса (або ж адреса для листування), e-mail, мобільний чи робочий 
телефон. 
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Відповідальність за достовірність поданих фактів, цитат, цифр і прізвищ 

несуть автори публікацій. 

 

Передрук та відтворення опублікованих матеріалів будь-яким способом 

дозволяється лише при посиланні на «ПЕРЕЯСЛАВІКА: Наукові записки НІЕЗ 

«Переяслав»: Зб. наук. статей. 

 

Адреса редакції: вул. Шевченка, 8, м. Переяслав-Хмельницький, Київська 
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