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Переяславщина є одним із тих історико-географічних регіонів України, який 
має надзвичайно багату історію. Історичне минуле цього краю, цієї землі, людей, що 
тут народились і діяли, уже протягом двох століть є об’єктом вивчення і дослідження 
істориків, археологів, краєзнавців. Переяславщині присвячено значну кількість статей та 
монографій, художніх та мистецьких творів, зразків усної народної творчості. Завдяки 
цьому Переяславщина вважається достатньо добре дослідженою в історико-археологічному 
відношенні.

Разом з тим, як і в багатьох інших історико-географічних регіонах України, з 
територією Переяславщини пов’язана ціла низка міфологічних сюжетів, частина з яких 
є свідомими фальсифікаціями різного часу. Подібні міфи та фальсифікації відбились у 
історико-археологічній та топонімічній спадщині, усній народній творчості, мистецьких 
творах, краєзнавчих працях.

Метою статті є спроба проаналізувати окремі існуючі на Переяславщині міфологічні 
сюжети та історичні, топонімічні та мистецькі фальсифікації новітньої доби, пов’язані з її 
історичним минулим.

Першим із таких міфів є міф про «Переяславську раду». Цій козацькій раді, 
що відбулася у Переяславі у січні 1654 р., як одній із «священних корів» радянської 
історіографії, завжди приділялось багато уваги. На сучасному етапі інтерес дослідників 
до цієї історичної події також не вщухає. Їй присвячено численні статті й монографії, 
проводяться конференції, кожні п’ять років відзначаються «ювілейні» дати на кшталт 
нещодавнього 355-річчя чи зовсім свіжого 360-річчя. Зрозуміло, що у радянські часи 
найбільший ідеологічний «штурм» припав на дві основні ювілейні дати: 300-річчя 
(1954 рік) та 325-річчя (1979 рік) Переяславської ради. Саме тоді, серед усього іншого, 
було створено низку мистецьких творів, присвячених цій події, серед яких привертають 
увагу широковідома картина художника Михайла Хмелька «Навіки з Москвою, навіки 
з російським народом» (1951 р.), яка зберігається у Національному художньому музеї 
України у Києві, а також картина Михайла Дерегуса (у співавторстві) «Переяславська 
рада» (1952 р.), копія якої прикрашала Історичний музей (нині Музей Заповіту НІЕЗ 
«Переяслав»).

Як відомо, у своїй поетичній творчості Тарас Шевченко надзвичайно критично 
ставився до результатів проведеної Богданом Хмельницьким у січні 1654 р. в Переяславі 
акції. Йому належать слова:

«Якби-то ти, Богдане п’яний,
Тепер на Переяслав глянув!
Та на замчище подив[ив]сь!
Упився б! здорово упивсь!
І препрославлений козачий
Розумний батьку!.. і в смердячій
Жидівській хаті б похмеливсь
Або б в калюжі утопивсь,
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В багні свинячім.
Амінь тобі, великий муже!
Великий, славний! та не дуже...
Якби ти на світ не родивсь
Або в колисці ще упивсь...
То не купав би я в калюжі
Тебе преславного. Амінь.» [23, с. 308].
Зрозуміло, що й ці слова про «замчище» Переяслава (на якому розташована 

площа, де відбулася так звана «Переяславська рада»), як і всі інші описи переяславських 
реалій, написані Тарасом Шевченком під враженням від особистого огляду цих місць. 
Перебування у Переяславі дозволило йому доторкнутися до низки «місць пам’яті», які у 
подальшому проходили неодноразово через усю його як поетичну, так і прозову спадщину. 
Саме завдяки перебуванню Тараса Шевченка на Переяславщині у його поетичних та 
прозових художніх творах були відображені її численні історико-культурні та археологічні 
пам’ятки. Коментатори його творчості, аналізуючи поему «Сон» та місце Переяслава 
і Переяславщини у спадщині Тараса Шевченка зазначають: «Для Шевченка Переяслав 
належав до грона знакових топонімів – історичних місць, де відбулися доленосні для 
України події. ... На засланні в листах до А. О. Козачковського та в повісті «Близнецы» 
Шевченко із задоволенням згадував місто і його чудові околиці: «И много, много разных 
событий воскресает в памяти моей, воображая себе эту волшебную панораму» [25, с. 576].

Як відомо, безпосередній огляд місця подій та отримані від споглядання «місць 
пам’яті» враження часто дають можливість скласти достатньо об’єктивне уявлення про 
певні події, іноді відкидаючи загальноприйняті офіційні трактування. Очевидно, так було 
і з Тарасом Шевченком. Побачивши зовсім невелику за розмірами площу, обмежену з 
усіх сторін залишками розкопаних земляних валів та халупами єврейської бідноти, він, 
очевидно, зрозумів, що насправді тут не могло бути ніякої велелюдної козацької ради.

Тим не менше, у даний час найбільш контроверсійним «місцем пам’яті» у 
Переяславі-Хмельницькому як у сприйнятті місцевих мешканців, так і тих, хто відвідує 
місто, залишається саме ця площа – нині площа Переяславської ради. Це «місце пам’яті» 
впливало на формування свідомості українців протягом останніх 350 років і все ще 
продовжує використовуватись у першу чергу з ідеологічною та політичною метою. Його 
формування розпочалося ще у ХІХ ст. На рубежі ХІХ–ХХ ст. навіть було збудовано 
великий кам’яний храм Успіння на місці, де у ХVІІ ст. стояв Успенський собор, у якому 
Богдан Хмельницький присягав на вірність московському царю. Новий храм позиціонувався 
як «храм-пам’ятник Возз’єднанню України з Росією». Особливого, у певному розумінні 
«сакрального», значення дане місце набуло у середині ХХ ст., коли розпочалася 
підготовка до відзначення 300-річчя «Переяславської ради». Названу подію було увічнено 
на цьому місці за допомогою відповідного пам’ятного знаку, пізніше (до 325-річчя 
події) було встановлено ще один, значно монументальніший пам’ятник, які доповнили 
низку збудованих по всій Україні архітектурних та скульптурних об’єктів, призначених 
нагадувати українцям про їх «віковічне» прагнення до «возз’єднання» з Росією. Цікаво, 
що у Переяславі відбувся певний перебір з символами названої події. Адже на центральній 
площі міста, названій Інтернаціональною, було встановлено пам’ятник «Навіки разом». 
Цей монумент складається зі скульптурних зображень двох жінок (України та Росії), одна з 
яких (Україна) тримає у руках «Конституцію УРСР», а інша міцно тримає першу за плече. 
Звідси виникало помилкове уявлення, що Переяславська рада відбулася саме на цій площі, 
розташованій за кількасот метрів від справжнього місця події [4, с. 212-213].

Засобами візуалізації міфу про Переяславську раду, який радянські ідеологи 
підхопили з рук російських істориків дорадянської доби, крім насадження відповідних 
топонімів та засобів монументальної пропаганди, стало створення низки художніх та 
мистецьких творів (переважно – картин). Головний пафос цих творів був спрямований на 
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те, щоб засобами живопису сформувати у радянських людей, у першу чергу – українців, 
уявлення про мало не «всеукраїнський», велелюдний та масовий характер того зібрання – 
Переяславської ради – на якій було вирішено «під царя московського, православного», а 
також всезагальну підтримку його населенням.

Названі вище картини репрезентують саме такий підхід, саме таку ідеологічну 
мету їх створення, безвідносно до їх мистецької цінності. Авторами картин були знані 
художники, які мусили зі зрозумілих причин викривляти історичну дійсність та зображувати 
Переяславську раду в дусі тогочасних партійних настанов. Так, Михайло Хмелько – 
український радянський художник, один з найвизначніших радянських художників 
40-х років ХХ ст., Заслужений діяч мистецтв УРСР (1951), Народний художник УРСР 
(1963), двічі лауреат Сталінської премії (1948, 1950) – на картині «Навіки з Москвою, 
навіки з російським народом» (1951 р.) розмістив величезну кількість людей, заповнивши 
ними всю центральну й праву частини полотна. Як автор багатофігурних композицій 
пропагандивного характеру та спеціаліст з історичного живопису, М. Хмелько надзвичайно 
талановито зобразив величезну юрбу озброєних козаків – учасників Переяславської ради, 
які у шаленому пориві вітають піднятими угору шаблями та шапками промову Богдана 
Хмельницького. Число учасників події, зображених на картині, не піддається підрахунку, 
художником обрано такий ракурс, що здається – їх тисячі.

Інший знаний митець – Михайло Дерегус – український живописець і графік, 
Народний художник СРСР (1963), член-кореспондент Академії мистецтв СРСР (1958), 
голова Спілки художників УРСР (1956), лауреат Державної премії УРСР ім. Т. Шевченка 
(1963). Написана ним у співавторстві з іншими художниками картина «Переяславська рада» 
(1952 р.) була зображена на поштовій марці, випущеній у 1954 р. на честь Переяславської 
ради. На цій картині названа подія також представлена як величезне зібрання різного 
(козацька старшина та прості козаки, міщани) люду на фоні церкви Успіння, розташованій 
на просторій площі, що не має меж.

Так візуалізувався міф про Переяславську раду, що й досі сидить у свідомості 
багатьох наших громадян старшого покоління. Хоч розуміння хибності таких уявлень 
було вже у часи Тараса Шевченка, аргументовано стверджувалося у наукових та 
публіцистичних працях Михайла Брайчевського, Олени Апанович та низки сучасних 
дослідників, все ж незважаючи на такий потужний (особливо в останні 60 років) 
розвиток «переяславорадознавства», багато питань, пов’язаних з цією подією, не отримали 
належного висвітлення у сучасній історичній науці. Як зазначає з цього приводу дослідник 
генеалогії українського козацтва В. В. Кривошея, «Навколо подій, що відбулися у 1654 р. 
в Переяславі, сотні років точилися дискусії, різні аспекти подій мали безліч трактувань. 
Документальному з’ясуванню багатьох питань заважала неповна актуалізація джерельної 
бази власне присяги, яку склали козаки і міщани перед емісарами на чолі з боярином 
В. Бутурліним, у Переяславі та в деяких інших містах Гетьманщини» [18, с. 3].

Важко не погодитись із даним твердженням фахівця, яким зроблено величезний 
внесок у дослідження генеалогії української козацької старшини [11; 12]. Дійсно, лише 
після публікації власне присяжних списків 1654 р. з’явилась можливість детальної розробки 
багатьох важливих питань, одним із яких є окреслення того досить вузького кола осіб, які 
були задіяні у цій історичній події, та їх максимально повна локалізація. Фактично, тепер 
з’явилась унікальна можливість не тільки скласти поіменний список учасників цієї події 
(він був відомий, хоч і у спотвореному вигляді), але й майже стовідсотково встановити – 
хто ж ці люди, що привело їх на цю раду, які спонукальні мотиви керували їх вчинками.

Як відомо, у Переяславі присягнуло московському цареві 284 чоловіки, переважну 
більшість яких становила козацька старшина [21, с. 181]. Незважаючи на фіксацію їх імен 
у присяжних списках переважно на московський взірець, є можливість ідентифікувати 
значну частину цих людей, виявивши серед них тих осіб, які залишили свій слід в історії 
й відображені в інших джерелах. Найближчим по хронології до присяжних списків 1654 р. 
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антропонімічним джерелом, у якому відображена (на український взірець) більшість імен 
учасників козацької ради у Переяславі, є «Реєстр всього Війська Запорозького» 1649 р. Цей 
унікальний антропонімічний документ, що містить у собі імена, прізвища та прізвиська 
40477 козаків з 16-ти полків України, є джерелом першочергової ваги, яке має величезний 
джерелознавчий потенціал.

Оскільки «Реєстр» було укладено у проміжку з кінця жовтня 1649 р. до середини 
лютого 1650 р. [19, с. 10-16; 21, с. 143], то його створення відділяють від часу складання 
присяжних списків всього лише 4 роки. Зрозуміло, що протягом 1650–1654 рр. якась 
певна частка козаків з «Реєстру» загинула в боях, хтось потрапив у полон чи був у цей 
час поза межами України. Також за чотири роки до лав козацтва увійшла певна кількість 
козацької молоді, чиї імена теоретично могли потрапити до присяжних списків. Однак, не 
підлягає сумніву, що переважна більшість тих, хто присягав у 1654 р. в Переяславі, мали 
бути записані у «Реєстрі» 1649 р. серед козацької старшини чи серед рядових козаків, які 
зробили за ці чотири буремні роки певний кар’єрний стрибок.

Аналіз інформативних можливостей присяжних списків 1654 р. було розпочато 
В. В. Кривошеєю з метою розширення і уточнення персонального складу козацької 
старшини. Дослідником було локалізовано цілу групу антропонімів з присяжних списків як 
козацько-старшинських імен з «Реєстру» 1649 р. Це стосується багатьох відомих в історії 
осіб, серед яких є переяславські полковий обозний та писар, 8 сотників Переяславського 
полку, 3 колишніх та один майбутній переяславські полковники, а також майбутній 
наказний гетьман та кілька інших представників військового товариства Переяславського 
полку.

Проведений В. В. Кривошеєю попередній аналіз присяжних списків дозволив 
виявити невідомі раніше факти у біографії багатьох історичних осіб, встановити факт 
чи розширити період їх перебування на старшинських посадах, простежити походження 
частини старшини з козаків певної сотні. Подібна інформація є надзвичайно важливою у 
просопографічній характеристиці історичних осіб й дозволяє робити різноманітні подальші 
висновки.

Так, В.В. Кривошея локалізує згаданого у присязі обозного переяславського 
(першого з відомих) «Остафея Стасеева» як Остапа Стасевича, який вийшов із козаків 
Яготинської сотні. На думку дослідника, це міг бути яготинський сотник Остап Лисовець 
(1637 р.), другий осавул військовий у збройних силах Б. Хмельницького [18, с. 10].

Не викликає проблем і локалізація переяславського полкового писаря «Василея 
Євтифеева» (1654 р.) як Войтенка Василя Євтихійовича (1658 р.) чи Василевського Василя 
Євтихійовича (1657, 1659 рр.) [Там само, с. 10]. Оскільки сумнівно, щоб за 4 роки він 
вибився на свою посаду з рядових козаків, то його слід шукати серед старшини «Реєстру» 
1649 р. У Переяславському полку тут фігурує «Васил Гоголєвскыи сотник», який, на нашу 
думку, і є тим Василем Войтенком (Василевським) 1654–1658 рр. [19, с. 338].

В.В. Кривошея відзначає у присяжних списках також трьох колишніх полковників 
переяславських – Федора Лободу (Федор Лобода), Степана Сулиму (Степан Сулеменокъ) 
та Андрія Романенка (Андрей Романов) [18, с. 12]. Всі вони фігурують на старшинських 
посадах у «Реєстрі» 1649 р.

Багато уваги названим дослідником приділено також сотникам Переяславського 
полку. З їх числа В. В. Кривошея вказує на присутність у «Реєстрі» 1649 р. таких осіб 
як: Гнат Сезонович – козак сотні полкової Переяславської (1649), він же Игнатей Созонав 
(1654); Остап Дашкович з Переяславської сотні Оверка Сидоровича (1649) – Остафей 
Дашков (1654); козак сотні Івана Коваленка Іван Ященко (1649) – Іван Яцкой (1654); 
син Кирила Хворостини Юхим Хворостиненко з Гельм’язівської сотні (1649) – Еуфим 
Хворостиненокъ (1654). Не викликає заперечень також визначення козака Биківської 
сотні Охріма Засядченка (1649) як сотника Биківського на ім’я Ефремъ Быковской (1654), 
оскільки інших Охрімів у цій сотні у 1649 р. не було. І навпаки – 18 козаків на ім’я Іван 
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у невеликій Вороньківській сотні (1649) не дають можливості ідентифікувати її сотника 
Івана Воронкувского (1654). Феодосей Береженко (1654), на думку В. В. Кривошеї, 
очолював сотню в Березані. На нашу думку, його прізвище не пов’язане з ойконімом 
Березань – у «Реєстрі» 1649 р. цей козак записаний у сотні Романенковій під ім’ям Фєско 
Бєрєжинскыи. Сотник Никифор Омелянов (1654) – це козак Ничипор Царєнко (1649) або 
Царенко Ничипір Омелянович – сотник басанський (1653–1657), отаман басанський (1679).

Цікава ситуація вимальовується з двома Дорогоненками – Лукою та Леонтієм. 
В. В. Кривошея вказує на місцеве коріння роду щонайменше з 30-х рр. XVII ст. Він 
зазначає, що така форма написання прізвища дозволяє виявити ще одного представника 
роду у «Реєстрі» 1649 р. – переяславського козака Івана Дорогонця [18, с. 12-13]. На нашу 
думку, сам Иванъ Дорогонєцъ (Вороньківська с., 1649) записаний у присяжних списках 
як Іван Левонтъев перед своїми двома синами, меншого з яких він назвав на честь свого 
батька. Старший син – Лукъян Дорогоненко (1654) – очевидно, це Лукянъ Иванъчєнъко з 
сотні Чикменя (1649) [19, с. 323].

Добре відомий за численними джерелами також Яков Илинъ (1654) – козак 
Яготинської сотні Яцъко Пекулєнъко (1649), Пекулицький Яків Ілліч [18, с. 13].

Проведене В. В. Кривошеєю порівняння присяжних списків 1654 р. та «Реєстру» 
1649 р. дозволило встановити сотенну приналежність окремих козаків. Для зручності їх 
імена було зведено у таблицю.

Присяга 1654 р. Реєстр 1649 р. Сотня (1649)
Данилов Остафей Данилович Остап Полкова
Федоров Офонасей Федорович Опанас полкова
Ярмолаев Тимофий Ярмоленко Тимош Полкова
Калита Авсей Калитенко Евсей Романенкова 
Калинич Іван Калениченко Іван Романенкова

Калениченко Іван Романенкова
Григоръев Трофим Грисенко Трохим Івана Бабича
Кирилов Григорей Кириченко Грицько Івана Бабича
Сподпо(рнецъ)риннецъ(??)Захар Подпоринский Захарка Івана Коваленка
Іванков Федор Іванченко Федор Івана Коваленка
Яковлев Іван Якубенко Іван Чикменова
Григоръівъ Федор Григориевич Федяй Чикменова
Дашков Степан Дахнович Степан Чикменова
Демянов Іван Демченко Іван Березанська

Демченко Іван Чикменова
Демченко Іван Івана Коваленка

Илинъ Яков Пекуленко Яцко Яготинська
Невернченской Сидор Нестеровський Сидір Бориспільська 
Василевъ Степан Василенко Степан Козелецька сотня
Іванов Петръ Іванченко Петро Биківська

На нашу думку, існує можливість доповнити цю таблицю іменами ще деяких 
переяславських козаків, сотенну приналежність яких можна встановити. В удосконаленому 
вигляді ця таблиця виглядає таким чином (послідовність дана за присяжними списками):

Присяга 1654 р. Реєстр 1649 р. Сотня (1649)
Іванов Петръ Іванченко Петро Биківська
Дашков Степан Дахнович Степан Чикменова
Василевъ Степан Василенко Степан Козелецька сотня

Ващенко Степан Івана Коваленка
Кирилов Григорей Кириченко Грицько Івана Бабича
Илинъ Яков Пекуленко Яцько Яготинська
Ермолаев Тимофей Ярмоленко Тимош полкова
Демянов Іван Демченко Іван Березанська

Демченко Іван Чикменова
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Демченко Іван Івана Коваленка
Сподпо(рнецъ)риннецъ Захар Подпоринський Захарка Івана Коваленка
Григоръев Трофим Грисенко Трохим Івана Бабича
Федоров Офонасей Федорович Опанас полкова
Григоръевъ Федор Григориевич Федяй Чикменова
Данилов Остафей Данилович Остап полкова
Калинин Іван Калениченко Іван Романенкова

Калениченко Іван Романенкова
Неванченской Сидор Нестеровський Сидір Бориспільська 
Левонтъев Іванъ Дорогонець Іван Вороньківська
Дорогоненко Лукъян Іванченко Лук’ян Чикменова
Яковлев Іван Якубенко Іван Чикменова

Ященко Іван Івана Коваленка
Іванков Федор Іванченко Федор Івана Коваленка
Гладкой Іван Гладкий Іван полкова
Іванов Федор Іванович Фесько Івана Бабича
Іванов Семен Іващенко Семен Івана Коваленка
Гордунов Іван Гордієнко Іван Івана Коваленка
Фоминъ Карпъ Хоменко Карпо Бориспільська 
Яцкович Михайло Яценко Мисько Гоголевська
Демидов Анисим Пузій Онисько Бориспільська 
Трофимов Василей Трохименко Васько Чикменова
Іванов Василей Іваненко Василь Березанська

Іванович Васько Козелецька сотня
Максим Василей Максименко Басил Івана Коваленка
Федоров Іван Баришполченко Іван Бориспільська 

У якості коментаря зазначимо, що є можливості для подальшої роботи з цією 
таблицею. Так, Захарка Подпоринський, чиє ім’я московський писар спотворив до 
незрозумілого «Захар Сподпо(рнецъ)риннецъ», як свідчить його прізвисько (ад’єктонім), 
походив із нині затопленого старого с. Циблі, куток якого Подпоринці зараз розташований 
власне на березі Канівського водосховища, неподалік від сучасного с. Циблі [9, с. 255]. 
Степан Василевъ (1654) міг бути не лише Степаном Василенком (Козелецька сотня), але й 
Степаном Ващенком (сотня Івана Коваленка). Іван Яковлев (1654) може ототожнюватись не 
лише з Іваном Якубенком (сотня Чикменя), але й Іваном Ященком (сотня Івана Коваленка).

Отже, навіть перші спроби порівняльного аналізу цих двох антропонімічних 
джерел  – присяжних списків 1654 р. та «Реєстру» 1649 р. – дозволяють встановити 
низку невідомих раніше фактів, пов’язаних з діяльністю названих у цих документах 
осіб. В. В. Кривошея однозначно встановив, що такі дані свідчать про представницький 
характер списку козаків Переяславського полку: «Враховуючи, що увесь полк складав 
присягу пізніше, вважаємо, що його репрезентанти в перший день складання присяги – 
це військове товариство полку. На користь цього свідчить як знаходження попередньо 
цих козаків на високих урядових посадах (до полковника включно), так і представництво 
від сотень полку» [18, с. 14]. Тобто, фактично усі учасники Переяславської ради були 
представниками козацької старшини, кількість якої була обмежена досить вузьким колом 
людей, що спокійно розмістились на невеликій площі у центрі старої частини міста (так 
званій «Кріпості» чи «Замчищі»). Якби до нас дійшло графічне чи живописне зображення 
цієї події, виконане її учасником чи сучасником, то воно б значно відрізнялось від звичного 
нам усім з радянських часів міфологічного сюжету.

Ще один переяславський міф має топонімічний характер, і, хоч також пов’язаний з 
творчістю Тараса Шевченка, все ж виник у ХХ ст.

У відомого українського поета Володимира Коломійця є один надзвичайно цікавий 
поетичний твір, що носить назву «Вибла могила»:
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– Де вона, та Вибла могила,
що в полях з поетом говорила?
Я шукав, питав, – ніхто не зна,
І тікає поклику луна...
Мов стежки до Виблої пропали
в гулі сонця, в шумі ковили.
Чи її плугами розорали,
чи її снарядами змели?
Все зникає... Волошковий голос
лине поза балками – у даль.
А до ніг погнувся повний колос,
аж гудуть шляхи... Наївний жаль!..
Час рівняє й гори. Над літами
вищі – лиш Тарасові пісні...
Все ж зітхаю, ідучи полями.
«Вибла, гибла... Відгукнись мені!» [5, с. 180].

Його було написано, як свідчить епіграф, під впливом поезії Тараса Шевченка 
«Сон», у якій є такі рядки: 

– З Переяслава старого,
З Виблої могили,
Ще старішої... мов ті хмари,
Що за Дніпром сіли [25, с. 39].

На нашу думку, дуже близьким по духу до «Виблої могили» Володимира Коломійця 
є один, також «топонімічний», твір Ліни Костенко, де згадується «переяславський» 
гідронім:

– Я хочу на озеро Світязь,
в туман таємничих лісів.
Воно мені виникло звідкись,
у нього сто сот голосів.
Воно мені світить і світить,
Таке воно в світі одне.
Я Світязь, я Світязь, я Світязь!
Невже ти не чуєш мене?!
І голосом дивним, похмурим,
Як давній надтріснутий дзвін:
Батурин, Батурин, Батурин! – 
Лунає мені навздогін.
Я річку побачила раптом.
Питаю: – А хто ж ти така?
Я Альта, я Альта, я Альта! – 
Тонесенько плаче ріка [10, с. 22].
Ще одна згадка про пам’ятку під назвою «Вибла могила» у художніх творах Тараса 

Шевченка зустрічається в його повісті «Близнецы», написаній російською мовою: «Бывало, 
пойдет [Сковорода] в Березань, в 30 верстах от Переяслава. По дороге зайдет на древнюю 
высокую могилу, называемую Выбла, и зайдет на могилу единственно за вдохновением» 
[24, с. 21].

Отже, хоч у повісті «Близнецы» й вказано на розташування Виблої могили по дорозі 
з Переяслава в Березань, все ж для багатьох людей у ХХ ст. її точне місцерозташування 
здавалося вкритим завісою таємничості. Цікаво, що не тільки поети й окремі краєзнавці не 
могли точно локалізувати Виблу могилу. Навіть деякі дослідники, що займались вивченням 
археологічних пам’яток Переяславщини, теж робили помилкові прив’язки цієї пам’ятки 
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до інших об’єктів. Яскравим прикладом є відомий дослідник-археолог А. П. Савчук, що 
розкопав один з курганів епохи бронзи поряд з територією Музею народної архітектури 
та побуту Середньої Наддніпрянщини у Переяславі-Хмельницькому. Незважаючи на те, 
що розкопаний курган мав назву, чітко зафіксовану в переяславській топонімії – «Хрест» 
(через наявність на його поверхні кам’яного козацького хреста), – А. П. Савчук прийшов 
до висновку про тотожність цього кургану саме з Виблою могилою. Його звіт про 
археологічні дослідження, що зберігається у науковому архіві Інституту археології НАН 
України, називається: «Звіт про розкопки кургана «Вибла могила» («Хрест») на території 
Переяслав-Хмельницького етнографічного музею» // НА ІА НАНУ. – 1966/84. – 4 с.

Можливо, це було пов’язано з тим, що в коментарях до названих вище творів Тараса 
Шевченка чітко не вказувалось, про яку саме могилу йдеться й де вона розташована: 
«Вибла могила – залишок стародавнього кургану поблизу Переяслава» [24, с. 492]. 
З іншого боку, коментатори творів Тараса Шевченка правильно зазначали (хоч і не в усіх 
виданнях), що мова йде не про курган, які на Україні завжди називали могилами, а про 
«майдан»: «Насправді це був так званий майдан – залишок давнього кургану, розритого 
для добування селітри – складника пороху» [25, с. 576].

Очевидно, що саме помилкова локалізація А. П. Савчуком Виблої могили стала 
причиною вживання цієї назви деякими іншими науковцями-археологами стосовно до 
розкопаного поблизу етнографічного музею кургану епохи бронзи. Так, у опублікованому 
1977 р. Н. І. Шендрик «Довіднику з археології України. Київська область» вказується: «На 
території етнографічного музею-парку ім. Т. Г. Шевченка 1966 р. досліджено курган доби 
бронзи зрубної культури. Гадають, що саме до цього кургану відноситься назва «Вибла 
могила», про яку згадує Т. Г. Шевченко у вірші «Сон» («Гори мої високії…»). Більш пізня 
назва кургану «Хрест» [26, с. 95].

У колективній монографії «Культуры эпохи бронзы на территории Украины» (1986) 
відома дослідниця пам’яток цієї епохи С. С. Березанська, характеризуючи поховання 
середньодніпровського варіанту культури багатоваликової кераміки, зазначає: «Среди 
одиночных, но чрезвычайно интересных захоронений следует назвать курган на территории 
Переяслав-Хмельницкого заповедника в уроч. Выбла Могила на берегу р. Трубеж, 
раскопанный А. П. Савчуком…» [2, с. 17]. Отже, помилково локалізувавши Виблу 
могилу, автор розкопок, фактично, увів у оману інших дослідників, які стали вживати цю 
неправильну назву у своїх наукових працях.

Однак, у інших – не художніх, а наукових творах Тараса Шевченка, все ж 
міститься точна вказівка на місцерозташування Виблої могили, яка ніяк не дозволяє 
пов’язувати цю пам’ятку з курганом «Хрест». Мова йде про так звані «Археологічні 
нотатки Тараса Шевченка». Відомо, що у кінці 1845 – на початку 1846 рр., під час 
подорожі по Україні за дорученням Київської археографічної комісії, Тарас Шевченко 
здійснив поїздку на Переяславщину. Її результати відобразились в археологічних 
нотатках та малюнках. У цих нотатках Шевченко зазначив: «Между местечками 
Березанью и Яготином в 15 верстах от Переяслава – огромное древнее земляное 
укрепление, план которого никак понять нельзя по различным направлениям валов. 
Предание говорит, что какая-то княжна переяславская Домна защищалась здесь от 
неприятелей (неизвестно, от каких) и была ими побеждена и укрепление разрушено, 
почему и названо Выбле, то есть выбылое, оставленное» [1].

Таким чином, Вибла могила знаходиться на півдорозі з Переяслава до Березані 
й не може бути курганом «Хрест», розташованим на околиці Переяслава. Вибла могила 
добре відома мешканцям сіл Семенівки й Леляків Баришівського р-ну, а також села Козлів 
Переяслав-Хмельницького р-ну, оскільки вона знаходиться неподалік від них, на території 
Баришівського р-ну, приблизно за 1 км від межі цих районів. Серед мешканців названих сіл 
більш поширеною є дещо інша форма назви – «Вібла» («Вібле»). У «Словарі української 
мови» Б. Грінченка слово «відлий» пояснюється як «круглий, циліндричний» [3, с. 202-
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203]. Отже, очевидно, назва майдану «Вибле» («Вібле») чи «Вибла могила» означала 
«кругле», «кругла могила».

Виблу могилу добре видно з правого боку автотраси Київ – Харків, на північ від 
неї. Вона розташована за 500 м на південний схід від зрошувальної станції, у найвищому 
пункті вододільного плато рік Супоя та Трубежа в даній місцевості (третя надзаплавна 
тераса, 132 м над рівнем моря, 25 м над рівнем заплави). Незважаючи на те, що відстань 
від неї до протилежного правого берега р. Дніпро дорівнює близько 30 км, з Виблої 
могили добре проглядає місцевість в районі колишнього с. Трахтемирова. Поряд з цією 
пам’яткою знаходиться глибокий яр Хмельовик, що з’єднується з долиною р. Трубіж 
поблизу с. Семенівка.

Тарас Шевченко, описуючи в повісті «Близнецы» Переяслав, його околиці (хутір 
Борисівку), кургани під Переяславом, дуже точно відобразив по пам’яті як саму місцевість, 
так і її емоційне сприйняття власними очима, вкладаючи останнє в слова і думки героїв 
цього твору. Цей метод був характерним для всієї творчості Шевченка – як прозової, так 
і поетичної. Це добре простежується в поезії «Сон». Одразу після наведених на початку 
статті рядків Шевченка, де згадується Вибла могила, поет пише:

– Дивлюсь – аж он передо мною
Неначе дива виринають,
Із хмари тихо виступають
Обрив високий, гай, байрак;
Хатки біленькі виглядають,
Мов діти в білих сорочках
У піжмурки в яру гуляють,
А долі сивий наш козак
Дніпро з лугами виграває.
А онде, онде за Дніпром
На пригорі, ніби капличка,
Козацька церква невеличка
Стоїть з похиленим хрестом [25, с. 39].

Дійсно, якщо стати на Виблій могилі лицем до долини р. Дніпро і уважно 
поглянути перед собою, то стають цілком зрозумілими слова поета. Неподалік могили 
знаходиться яр Хмельовик із заростями («обрив високий, гай, байрак»), попереду (зліва 
від сучасної траси Київ – Харків) – хати с. Леляки («хатки біленькі виглядають»), далеко 
у перспективі в ясну погоду добре видно р. Дніпро й гори (високий правий берег Дніпра). 
Отже, описуючи цю місцевість на чужині по пам’яті через кілька років після перебування 
на Переяславщині, Тарас Шевченко точно передав як місцерозташування Виблої могили, 
так і її магічний вплив на нього самого. Адже наведений у повісті «Близнецы» вислів 
Шевченка про Григорія Сковороду, який заходив по дорозі в Березань на Виблу могилу 
«...единственно за вдохновением. И, почерпнувши из недр ее малую толику сего, богам 
единым свойственного дара, спешил делиться сею благодатию с другом своим Якимом 
Лукашевичем в Березани»  – відноситься, очевидно, до самого Шевченка, а не до 
Сковороди, який у своїх творах не згадує про Виблу могилу [24, с. 21].

На початку ХХ ст. обстеження майдану «Вибла могила» як археологічної та 
історико-культурної пам’ятки здійснив І. М. Данельський – краєзнавець-аматор із с. Недра 
Переяславського повіту. Він зробив також крокомірний план-схему цього майдану. 
Полтавський краєзнавець Л. В. Падалка, який опублікував цей план, кілька разів згадує у 
своїх працях «О древних городах, городищах и насыпных валах на территории нынешней 
Полтавской губернии» та «Прошлое Полтавской территории и ее заселение» Виблу могилу. 
Так, у першій з названих праць він писав: «Возле х. Хмелевика Лехновской вол. Переясл. у. 
на водоразделе между рр. Недрой (впадающей в Трубеж) и Супоем, в урочище «Выбле», 
расположенном на самом высоком пункте водораздельного плато, откуда в ясный день на 
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30 верстном разстоянии видно заднепровское побережье, – в этом возвышающемся над 
окрестностью пункте находится, как-бы, целый «городок» с могилами, концентрическими 
валами и котловинами на площади свыше 6 десятин. Кореспондент, принимающий эту 
загроможденную площадь за городище, обращает внимание на то, что она от своих краев 
постепенно понижается к средине, представляя таким образом нагромождение земляных 
сооружений в легкой котловине. Сведения об этом замечательном урочище сообщены двор. 
И. М. Данельским, живущим в с. Недре, нарочно за 17 верст ездившим в «Выбле» для 
осмотра и составления прилагаемого при сем чертежа (№ 11)» [16, с. 203-204].

У іншій своїй праці Л. В. Падалка, характеризуючи давні земляні споруди 
Переяславського повіту, зазначав, що «Между сс. Малой Березанью и Жуковкой, на 
правом берегу р. Супоя, на урочище «Вибле» крайне запутанное (в роде приворсклянского 
Скоробора, в Зиньковском уезде) земляное сооружение, с пониженим к средине. Самый 
високий пункт в данном районе» [17, с. 177].

У 1925 р. археолог І. М. Самойловський, який періодично проводив археологічні 
дослідження на Переяславщині у 20-30-х рр. ХХ ст., провів археологічні розвідки у 
басейні р. Недри, тобто, у тій частині історичної Переяславщини, яка зараз відноситься, 
в основному, до території Баришівського р-ну. Серед багатьох інших пам’яток ним 
було обстежено й Виблу могилу: «В верстах 20 на S від «Бузука», теж між р. Супоєм 
і р. Недрою, або уже р. Трубайлом, по водорозділу цих річок, по другий бік Київського 
шляху, біля с. Козлову, на північ від нього стоїть величезна могила «Вибля», про яку згадує 
Т. Г. Шевченко в своїх творах … Але Вибля власне тільки похожа на могилу, бо стоїть на 
дуже високому місці, це теж безладнє запутане земляне спорудження, як і «Бузук», тільки 
ще в більшій мірі запущене, займає широку дуже пориту земляну площу десятин в 6 з 
котловинами, горбами могилами, яка обнесена концентричними валами; місце дуже гарне 
для обсерваційного пункту, з якого дуже далеко навколо видно. Чи не було й тут також 
сторожевої чати, як і на «Бузуку». Від Виблі до м. Переяславу верст 20, підступ до нього 
між Недрою та Супоєм в стратегичному відношенню було добре доглядати чаті з Виблі» 
[20].

У 1984 р. на схилі яру Хмельовик, неподалік від Виблої могили, було розпочато 
дослідження випадково виявленого пізньопалеолітичного поселення Семенівка, розкопки 
якого проводились у 80–90-х рр. ХХ ст. й періодично продовжуються досі [14].

Влітку 1992 р. експедицією Переяслав-Хмельницького державного історико-
культурного заповідника (керівник – Г. М. Бузян) було здійснено обстеження Виблої 
могили (охоронний № 1870) з метою визначення стану збереження цієї пам’ятки, яка в 
археологічному відношенні є типовим для Переяславщини «майданом» – залишками 
селітряного виробництва XVII–XVIII ст. Для цього виробництва було використано невелику 
курганну групу (з 10 насипів). Обриси кількох майже зруйнованих оранкою малих курганів 
ледве простежувались поряд з «майданом». Під час цього обстеження було зафіксовано 
сліди руйнувань окремих складових частин пам’ятки (підвищень всередині розірваного 
кільцеподібного валу), які зображені на плані-схемі І. М. Данельського (1905 р.). Очевидно, 
це пов’язано з розміщенням всередині Виблої могили аж до кінця 60-х рр. ХХ ст. 
тракторної бригади [8].

Подальші розвідкові обстеження цієї пам’ятки, які провели Р. М. Осадчий та 
О. В. Філюк (1996), а також П. С. Шидловський (1999), – показали, що продовжується 
процес інтенсивного розорювання невисоких курганів, розташованих по краях Виблої 
могили. На момент їх досліджень висота найвищої ділянки Виблої могили складала 
близько 4 м, діаметр комплексу – близько 140 м [15; 27, с. 2].

Ще одним топонімічним міфом Переяславщини, на нашу думку, є так звана 
«Татарська гора». Ця власна географічна назва (оронім) зустрічається в окремих публікаціях 
співробітників Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав» кінця 
ХХ – початку ХХІ ст. Під цією назвою мається на увазі територія мисоподібного останцю 
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другої надзаплавної (лесової) тераси р. Дніпра у місці виходу лівого берега р. Трубіж у 
заплаву р. Дніпро. На цьому підвищенні нині розташований скансен – комплекс Музею 
народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини.

Спроби знайти документальні джерела, які б підтвердили вживання такого топоніма, 
змушують прискіпливіше проаналізувати документи ХVII–XVIII ст., оскільки у цю епоху 
відбувались численні бойові зіткнення та інші контакти переяславців з татарськими 
військовими контингентами. Один з таких епізодів прямо пов’язаний з місцем, що нас 
цікавить – територією скансену. Так, наприклад, у «Столбцах белгородского стола», у 
записах про події жовтня-грудня 1661 р. під Переяславом, згадується дуже цікавий факт. 
У жовтні 1661 р. Юрій Хмельницький зібрався з Уманським, Подільським, Кальницьким 
та Корсунським полками «на Терехтемировскый перевоз возылся: Корсунскый зась и 
Черкаскый протывко своих городов возились и з Хмельницким тоу с скупившись» [6, 
спр. 15410, арк. 7]. Цього ж місяця, днів чотири Юрій Хмельницький стояв табором 
поблизу Переяслава в районі «Каранских мостов поблизу Троихъ братовъ … и од там 
толь перейшол через речку Трубешъ на середнюю греблю нижней Переяславля и стал зо 
всем войском конец гребли близко Переяславля на Поповце, и на тое месце выездил с 
Переяславля до Хмельницкого Іоаким Сомко и имелы устный разговор промеж собою, 
тылко не ведати о чем» [Там само, арк. 8]. Достовірно невідомо, про що велася мова: проте 
зберігся рукопис, який повідомляє, що «Юраска Хмелницкой пошол в Запороги, а булаву 
прислал к Якиму Сомку» [Там само, спр. 15407, арк. 16]. Тому запорожці розцінювали цей 
факт, як те, що «Еким де Сомченко был гетманом ат изменника ат Юраска Хмельницкого» 
[Там само, спр. 15410, арк. 12], можливо тому, що останній доводився племінником Якиму 
Сомку [13, с. 110]. Також очевидно, що зрадником вважався Юрій Хмельницький, який 
через свою «безталанність» мав політичні відносини та військовий союз з ханом. Сам 
хан у описуваний час стояв табором в урочищі «Трьох братів», частина ординців пішла 
під Ніжин та Прилуки. Відомо, що 2 грудня хан відступив від Переяслава [6, спр. 15410, 
арк. 42]. Цікаво те, що коли татари і Ю. Хмельницький з військом були поблизу Переяслава 
та Ніжина, то хан і Юрась наказали татарам «аби черкас не рубали і в полон не брали» 
[Там само, арк. 46].

У названому документі місце зустрічі Юрія Хмельницького та його дядька Якима 
Сомка назване «конец гребли близко Переяславля на Поповце». Назви «гора Попівка», «на 
Поповцях», а також пізніша «Єврейське кладовище» часто зустрічаються у документах та 
картографічних джерелах, різних описах ХVII–XIX ст., однак ніколи не зустрічається назва 
«Татарська гора». Тому хоч і існує висока вірогідність перебування татар на переговорах 
Юрія Хмельницького та Якима Сомка у названому місці у 1661 р., все ж, на нашу думку, 
даний топонім є наслідком міфотворчості другої половини ХХ ст., і виник уже після 
початку створення комплексу Музею просто неба.

Черговий міф, пов’язаний з історією Переяславщини, знову ж таки стосується тих 
буремних часів, які зараз прийнято називати козацькою добою. Головною дійовою особою 
цього міфу є Ілляш Караїмович – достатньо добре відомий діяч, чия діяльність частково 
відображена у історичних джерелах.

З цих джерел відомо, що Ілляш Караїмович був одним з козацьких отаманів, 
військовиком Речі Посполитої, полковником Переяславського полку реєстрових козаків, 
старшим Війська Запорозького реєстрового (1637–1638 рр.). У Літописі Самовидця його 
названо «козаком значним переясловским Іваном Ілляшем … барзо зичливим королеві его 
милости» та «Ілляшем Ормянчиком переясловским» [28].

В окремих сучасних працях, особливо, науково-популярного характеру, 
походження Іляша Караїмовича виводиться з караїмського княжого роду Узунів [29]. 
У подібних публікаціях його прізвище (прізвисько) вважається утвореним за етнічною 
ознакою. Очевидно, що дана традиція, яка веде свій відлік ще з ХІХ ст., була освячена 
публікацією в одному з провідних радянських історичних журналів «Вопросы истории». 
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Мова йде про невелику замітку наукового співробітника Академії наук Литовської РСР 
С. М. Шапшала, що вийшла друком у № 8 цього журналу за 1955 р. [22]. Автор цієї 
публікації С. М. Шапшал був, безумовно, надзвичайно ерудованою людиною, а його життя 
та діяльність заслуговують на спеціальне вивчення і дослідження. Автори присвячених 
йому праць вважають, що детальний виклад його біографії вимагає написання цілої книги 
про нього та його життєві пригоди, й порівнюють його з графом Монте-Крісто [7, с. 208]. 
Разом з тим, його науковий спадок оцінюється неоднозначно. М.Б. Кизилов з цього приводу 
пише: «В тюркологической и особенно караимской среде вплоть до наших дней бытует 
крайне почтительное, если не сказать апологетическое отношение к Шапшалу. На наш 
взгляд, тем не менее, большинство его научных трудов, посвященных истории караимов, 
не выдерживают строгой академической критики» [Там же, с. 209].

Отже, публікація С. Шапшала, що нас цікавить, називається «О пребывании Богдана 
Хмельницкого и его сына Тимофея в Крыму». У ній автор повідомив, що виявив на полях 
венеційського караїмського молитовника 1528 р. запис татарською мовою про перебування 
Тимофія Хмельницького в заложниках у Криму в 1648 р. С. Шапшал, за його словами, 
переклав текст запису із татарської на російську. Оскільки запис невеликий, то наводимо 
цей переклад повністю, як його наводить С. Шапшал у публікації в «Вопросах истории»: 
«После того, как живший около базара в доме Аветик Оглу глава казаков – гетман Богдан 
Ихмелиски (Хмельницкий. – С.Ш.) вернулся к Днепру, его величество Ислам Гирей-хан 
послал к нам через Сююн Агу приказ, чтобы мы содержали в нашей крепости сына его (то 
есть Хмельницкого. – С.Ш.) Темиша в качестве аманата. Когда мы, ударив челом, сказали, 
что не можем принять Темиша, Сююн Ага, рассердившись, сказал: «Вы, не боясь, приказ 
высокосановного хана бросаете на землю и противитесь ему, – так знайте же, что к Балта-
Тиймезу дотронется топор». – Так сказавши, он разгневался и отъехал.

На сердце общины пало великое уныние. Потом старый Эрби вместе с Ходжашем 
и Тохтамышем, сев на коней, догнали у Салачика Сююн Агу и сказали: «Сююн Ага, 
ты ведь знаешь, что мы всегда послушны приказу хана-батюшки, но мы ведь с этими 
казаками канлы (кровная месть. – С.Ш.), и мы боимся, чтобы наша молодежь, сцепившись 
с этим сыном гяура, не произвела кровопролития». После того как они это пояснили, у 
Сююн Аги отлегло на сердце, и гнев его прошел. Он сказал: «Доложу батюшке-хану, 
ждите!»

Три дня и три ночи мы ждали, и с Качи-Сарая его величество через диван-чауша 
послал нам радостную весть: «Если жители крепости питают кровную месть, то пусть 
казак Темиш остается в армянском квартале». Община наша весьма обрадовалась. Старый 
Эрби прочел молитвы всевышнему: хвала (богу), с головы нашей спала великая скорбь и 
жестокое горе. Вражеский же сын – проклятый Темиш остался в доме Аветика. Писано в 
5408 г. (1648 год н. э.)» [22, с. 145].

М.Б. Кизилов, що присвятив даній публікації С. Шапшала спеціальну статтю, 
зазначає: «У любого читателя этого документа мало-мальски знакомого с историей казаков, 
караимов и Крымского ханства, несомненно, сразу должен возникнуть ряд недоуменных 
вопросов, так как содержание данного источника, прямо скажем, не совсем вписывается в 
историческую канву той эпохи» [7, с. 211].

Добре розуміючи сумнівність наведеної у тексті запису інформації, С. М. Шапшал 
також дав у своїй публікації деякі пояснення. Зокрема, він вказав, що Богдан Хмельницький 
разом зі своїми прихильниками під час сутичок у 1648 р. убили гетьмана Ілляша 
Караїмовича. Останній же, на думку С. М. Шапшала, походив з кримського караїмського 
роду Узунів і підтримував стосунки з родичами у Криму, тому хану Іслам Гірею довелося 
з цим рахуватися, хоча спочатку між його урядовцем та караїмською общиною було деяке 
непорозуміння. Пояснивши таким чином ситуацію, описану в опублікованому документі, 
С. М. Шапшал також зазначив, що поблажливе відношення хана Іслам Гірея до відмови 
караїмів прийняти у їх фортецю Кирк-Єр сина Богдана Хмельницького можна пояснити 
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привілейованим становищем мешканців цієї фортеці та небезпекою проявів з їх боку 
кровної помсти по відношенню до Тиміша [22, с. 145–146].

Отже, С. М. Шапшал за допомогою цієї публікації ввів до наукового обігу начебто 
невідомий науці, але дуже цікавий, хоч і невеликий, документ. Хоч наведена у ньому 
інформація частково підтверджується іншими джерелами, найбільш важлива для нас 
її частина (про зв’язок Ілляша Караїмовича з общиною караїмів фортеці Кирк-Єр та їх 
бажання кровної помсти до Богдана Хмельницького і його сина) все ж не витримує критики. 
Це достатньо добре проілюстровано М. Б. Кизиловим. Названий автор вказує, що ціла 
низка моментів видає у цій публікації підробку. Так, абсолютно неможливо, щоб іудейська 
караїмська община могла так рішуче відмовити кримському хану, верховному володарю 
їх країни. Це прямо суперечить віковій практиці реальних історичних взаємовідносин між 
мусульманськими правителями Криму й їх підлеглими-немусульманами [7, с. 211-212].

По-друге, жодне з тисяч джерел про звичаї та обряди караїмів не вказує на наявність 
у них звичаю кровної помсти, якої практично не було навіть у кримських татар, не те що 
в іудеїв-караїмів. Це явна вигадка С. М. Шапшала, яка повністю суперечить усім відомим 
джерелам з релігії та етнографії східноєвропейських караїмів [Там же, с. 212].

Таким чином, минуле Переяславщини містить значну кількість міфологічних 
сюжетів, які часто досі знаходяться у обігу й заважають об’єктивному сприйняттю історії 
нашого краю. Аналіз цих сюжетів, вияснення причин їх появи та побутування є одним з 
важливих завдань дослідників, істориків-краєзнавців.
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«If you to Bogdan drunk» or myths of Pereyaslav land.
The article reviews some of the most common historical, artistic and toponymic myths of modern era of 
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