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У статті розглянуто особливості формування радянського меморіального образу 
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Актуальність теми. У ХХ ст. інженери створили шість великих водосховищ на головній 

річці України – Дніпрі. Останнім ступенем дніпровського каскаду було Канівське 

водосховище, яке призвело до затоплення частини території Переяславщини та повного 

перенесення із неї десяти населених пунктів. Однак, їх історико-культурна спадщина не 

зникла безслідно. Вона у тій чи іншій мірі збереглася в історичній пам’яті переселенців та 

широких верств населення. Одним із важливих її ретрансляторів можна вважати Переяслав-

Хмельницьку міськрайонну газету «Комуністична праця» (з 1991 р. – «Вісник 

Переяславщини»).  

Мета роботи: висвітлити особливості формування меморіального образу затопленої 

Переяславщини у радянський період на сторінках Переяслав-Хмельницької міськрайонної 

газети «Комуністична праця».  

Методологія роботи зосереджена на вивченні процесів формування меморіальних 

образів минулого. Ж. Тощенко визначає історичну пам’ять як «певним чином сфокусовану 

свідомість, яка відображає особливу значимість та актуальність інформації про минуле у 

тісному зв’язку з нинішнім та майбутнім. Історична пам’ять за своєю сутністю є виявом 

процесу організації, збереження та відтворення минулого досвіду народу, країни, держави з 

можливістю його використання у діяльності людей» [27, с. 34]. Тобто, інформація про певні 

події та явища особливим чином фільтрується, організовується, структурується та закладає 

основи низки сучасних звичних практик відповідної спільноти.  

Затоплена Переяславщина – це складна сукупність матеріального та соціокультурного 

середовища, яка відображається в пам’яті людей у вигляді різноманітних спогадів очевидців 

та уявлень, які виникли в інших осіб. Вони спираються на низку матеріальних свідчень 

колишніх часів: фотографії, писемні матеріали, залишки затоплених територій тощо. 

Унаслідок цього формується спрощений мозаїчний образ видозміненої минулої об’єктивної 

реальності.  

Важливу роль у наведеному вище процесі відіграє місцева преса. Журналісти Переяслав-

Хмельницької міськрайонної газети «Комуністична праця» не могли оминути у своїй роботі 

створення Канівського водосховища, оскільки воно призвело до суттєвої реорганізації 

поселенської структури Переяславщини. На відміну від архівних документів їх публікації, 

звичайно, мали вплив і на формування та устаткування історичної пам’яті про зазначені вище 

процеси у широкої читацької аудиторії. Станом на 1965 р. у Переяслав-Хмельницькому районі 

налічувалося майже 62 тис. осіб [5, арк. 3-4]. Тираж газети на кінець 1960-их рр. сягнув 8 тис. 

примірників, а максимальне його значення спостерігалося у 1989 р. – 16,6 тис. примірників 

[12, с. 8, 10]. У подальшому вона стала одним із головних джерел про минуле місцевості для 

відвідувачів районної бібліотеки та краєзнавців. Як наслідок, склався своєрідний 

публіцистичний меморіальний образ мікрорегіону, у якому за тематичним наповненням 

умовно можна виділити кілька складових: загальне тло, гідробудівництво, природа, 

переселення, нові поселення, історія та культура.  
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Історіографія роботи. Затоплена Переяславщина знаходиться у фокусі низки 

дослідницьких студій. На даний час підготовлено кілька монографій та збірок спогадів по 

окремих поселеннях: Трахтемирів [46; 58], Циблі [40], Андруші [26; 66], Підсінне [6], 

Зарубинці [81]. Безпосередньо меморіальний аспект затоплених територій на сьогодні 

розроблений ще достатньо поверхнево та фрагментарно. Велика увага приділена музейному 

виміру питання [16-18; 30; 92 та ін.]. У 2012 р. здійснено попередню спробу охарактеризувати 

образ затоплених поселень [19]. Нині запропоновано більш ширше розкриття специфіки 

формування пам’яті про втрачені землі у радянський період на матеріалах місцевої преси.  

Джерельна база роботи перш за все включає в себе статті із Переяслав-Хмельницької 

міськрайонної газети «Комуністична праця» [8-11; 13-15; 20-25; 28-29; 31-40; 42-45; 47-57; 

59-65; 67-80; 82-91; 93]. Вони були відібрані спираючись на краєзнавчий каталог, який 

підготували працівники Переяслав-Хмельницької районної бібліотеки, бібліографію праць 

краєзнавця С. Сорокової із її особистого архіву та особисте авторське опрацювання підшивок 

газети із акцентом на краєзнавчу сторінку «Люби і знай рідний край». Також використано 

матеріали архівного відділу Переяслав-Хмельницької районної державної адміністрації у 

Київській області [1-5].  

Виклад основного матеріалу. Постанова Ради Міністрів УРСР № 929 від 12 серпня 

1963 року «Про заходи по переселенню населення і перенесенню на нові місця будівель і 

споруд у зв’язку з будівництвом Канівської гідроелектростанції» започаткувала підготовку до 

великого гідробудівництва, яке частково охопило землі Переяславщини на узбережжі Дніпра. 

У зону переселення на правому березі річки повністю потрапило 2 поселення Григорівської 

сільської ради (колгосп «Шлях Леніна»; пізніше – радгосп «Григорівський»): село Зарубинці 

(552 особи) та хутір Монастирок (172 особи). На лівому – 8 сіл. У В’юнищанській сільській 

раді (колгосп імені Шевченка) – В’юнище (988 осіб), Циблі (1283 особи) та Козинці (465 осіб). 

У Хоцьківській сільській раді (колгосп «Комунар») – Комарівка (1046 осіб), Городище 

(556 осіб), Борок. У Дівичківській сільській раді (радгосп «Дніпро») – Підсінне (775 осіб). У 

Трубайлівській сільській раді (радгосп «Переяславський») – Андруші (1027 осіб). Загальна 

чисельність їхніх мешканців на 1965 р. становила близько 7 тис. осіб [5, арк. 3-4; 7, с. 136, 

139-142]. Крім того, часткового переселення зазнали на правому березі села Григорівка із 

населенням 1456 осіб та Трахтемирів (454 особи), а на лівому – село Трубайлівка (987 осіб). 

Для переселенців у межах району підготували нові місця проживання. Для цього 

додатковою забудовою розширили два старі поселення неподалік чаші Канівського 

водосховища (с. Дівички та с. Хоцьки). Також збудували два нові населені пункти. На західній 

околиці м. Переяслав створили соціалістичне село Андруші (нові). У 1970–1972 рр. воно 

увійшло до складу міста. У 1967–1972 рр. неподалік старого села Циблі спорудили 

експериментально-показове село за 7 млн. крб. (проєктом передбачалося майже 9 млн. крб.), 

яке також назвали Циблі.  

У 1964 р. районна влада розробила схему переселення селян із зони затоплення 

Канівського водосховища [2, арк. 29] та затвердила проєкти нових поселень та забудов, які 

виконав Київський інститут «Укрдніпросільгосп» [1, арк. 210-211]. У 1965 р. 

1295 індивідуальних господарств отримали акти по оцінці свого майна, що започаткувало 

процес безпосереднього переселення. У 1966 р. при районній раді створено спеціальний відділ 

під керівництвом І. Головка, який опікувався організацією переселення громадян на нові місця 

проживання [3, арк. 17-18]. Зазначений процес завершився із початком заповнення водоймища 

у вересні 1972 рр. У цьому ж році перший гідроагрегат Канівської ГЕС почав давати струм. 

29 листопада 1972 р. Рада Міністрів УРСР прийняла постанову № 545 «Про затвердження 

відводу земельних ділянок під водоймище Канівської ГЕС». У 1975 р. гідроелектростанція 

запрацювала на повну потужність та остаточно окреслився сучасний ареал її водосховища. 

Загальне тло. У газеті міститься низка статей, які присвячені загальним питанням 

господарського розвитку Дніпровського басейну, меліорації, гідробудівництву та енергетиці. 

Вони часто готувалися із загальнодержавних матеріалів РАТАУ. Їх можна розглядати як свого 

роду тло для висвітлення будівництва Канівського водосховища на Переяславщині. Зокрема, 
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один із авторів пропонував боротися із цвітінням синьо-зелених водоростей на каскаді 

водосховищ Дніпра шляхом обвалування надмірних площ його мілководь [69]. На сторінках 

видання пропагували великий потенціал проєктів перекидання вод північних рік Сибіру на 

південь [13]. На спільній шпальті кількома статтями позитивно охарактеризовано розвиток та 

потенціал окремих міст на березі Дніпра: м. Сичовка Смоленської області, м. Речіца 

Гомельської області, м. Переяслав-Хмельницький Київської області, м. Канів Черкаської 

області, м. Запоріжжя Запорізької області [45; 49; 57; 63; 85]. Згадано про важливий для 

господарського розвитку країни досвід будівництва Дніпрогесу [25]. Розглянуто роль 

Об’єднаної енергосистеми «Мир» у забезпеченні електроенергією Радянського Союзу та 

соціалістичних країн Східної Європи [64]. Коротко повідомлено про землечерпання на 

водосховищах Дніпра [21] тощо. Загалом наведені статті виконані у дусі відображення успіхів 

та світлих перспектив радянської економіки, індустріального поступу її гідробудівництва у 

басейні Дніпра та у цілому по країні.  

Гідробудівництво. Питання створення Канівської ГЕС звичайно не залишилося поза 

увагою періодичного видання. Переважно воно описано через інтерв’ю із інженерами. 

Підготовлено кілька авторських публікацій кореспондентів газети. Широко висвітлено окремі 

гідроспоруди комплексу Канівської ГЕС, які будувалися на території Переяслав-

Хмельницького району. До них відносилися захисні дамби міста Переяслава № 1 (довжиною 

10 км від с. Підсінного до Козинських горбів) та № 2 (1,1 км у районі Курячого горла), 

перекачувальна насосна станція у гирлі р. Трубіж [87; 23; 9-10; 42; 53-54]. Короткі замітки 

повідомили про початок заповнення Канівського водосховища у 1972 р. [61], установку 

щілинного знаку для судноводіння поблизу села Козинці [82], роботу над створенням 

річкового порту поблизу дамби, що захищає місто від Канівського водосховища [22]. Описано 

розробку Циблівського торфовища у зоні затоплення майбутнього Канівського водосховища 

[47]. Загалом дані газетні публікації повідомляють читачів про хід гідробудівництва, його 

основні об’єкти, їх технічні характеристики, трудовий подвиг робітників, які працювали на 

них.  

Природа. Навколишнє середовище теж потрапило у фокус уваги газети. Йому 

присвячено статті лісничих, мисливців та кореспондентів. Фотонарис весняного Дніпра на 

Переяславщині дає загальне уявлення про його природний стан до створення водосховища 

[50]. Кількома матеріалами відзначено роботу по насадженню нових площ лісів. Зокрема, з 

весни 1962 р. і до зими 1972 р. Стовп’язьке лісництво Переяслав-Хмельницького лісгоспзагу 

щороку висаджувало хвойні породи (сосну) з домішками листяних та чагарникових (дуб, 

тополя, береза, бузина червона) у захисній зоні Дніпра та майбутнього Канівського 

водосховища. На козинських, стовп’язьких та андрушівських піщаних горбах посадили 

1050 гектарів лісу [51; 65; 90]. У меншій мірі висвітлено тваринний світ придніпровської 

Переяславщини. У зв’язку зі створенням Канівського водосховища на його березі запланували 

збудувати базу для мисливців та рибалок [43]. Проводилася боротьба із браконьєрством [20]. 

Загалом вплив Канівського водосховища на природу Придніпров’я переважно подано через 

висвітлення процесу насадження нових лісів у захисній зоні водойм.  

Переселення. Організації та проведенню переміщення населення на нові місця 

проживання присвячено кілька публікацій на матеріалах райвиконкому. Наприклад, голова 

районної планової комісії З. Шульга ще у 1964 р. опублікував широку ввідну статтю, у якій 

окреслив основні аспекти запланованого у зв’язку зі створенням Канівського водосховища 

переселенського процесу [93]. У 1966 р. заступник голови райвиконкому по переселенню 

І. Головко коротко повідомив про початок та хід переселення [15]. У 1971 р. його завершення 

обговорювалося на засіданні районного виконавчого комітету, де відзначалося, що окремі 

громадяни ще й досі зволікають із переселенням у с. Циблі (нові) [62]. Загалом вони надавали 

відомості про хід та особливості переселенського процесу крізь призму турботи про 

вимушених мігрантів. Варто відзначити, що ностальгія мешканців за своїми старими 

населеними пунктами призвела до формування практики періодичних зібрань колишніх 

односельців, яка змогла себе проявити уже наприкінці періоду радянської «перебудови». 



Наукові записки НІЕЗ «Переяслав». Випуск 17 (19), 2020 

144 

Зокрема, О. Дяченко у 1990 р. закликала зарубинчан зібратися разом на не затоплених 

залишках їх втраченого села [24]. 

Нові поселення, які створені у зв’язку із будівництвом Канівської ГЕС та наповненням 

її водосховища, також описувалися на сторінках газети «Комуністична праця». Наприклад, 

поставлено питання необхідності озеленення с. Андруші (нові) [32], згадано перейменування 

однієї із його вулиць (Західна на імені Білозуба-Безпечного) [88]. Проте, найбільше уваги 

приділено експериментально-показовому с. Циблі (нові). Зокрема, це пов’язано із тим, що з 

1968 р. райвиконком зобов’язав газету «Комуністична праця» висвітлювати хід будівництва 

с. Циблі (нові) у зв’язку з його приналежністю до комсомольських будов [4, арк. 87].  

Уже у липні 1968 р. у газеті поміщені коротенькі замітки про село Циблі (нові): прибуття 

на будівництво за комсомольськими путівками студентів із Лейпцігського та Київського 

університетів, спорудження їдальні та перших п’ятдесяти житлових будинків [89]. Основний 

пласт матеріалів відносився до позитивного та сповненого оптимізму висвітлення процесу 

будівництва, заселення та подальшого обживання нового села Циблі з переліком складових 

його соціально-господарської інфраструктури, її побутових переваг у порівнянні із старими 

селами (газ, водопровід, каналізація, асфальтовані дороги тощо) [11; 14; 36; 38-40; 44; 52; 59; 

67; 78; 80; 83-84].  

Одна із статей 1970 р. висвітлювала труднощі та недоліки під час створення нового 

поселення Циблі. Зокрема, в окремих будинках колгоспників, які уже справили новосілля, не 

було газу та електрики, які довелося підключати пізніше. Зерно змушені були зберігати під 

снігом, оскільки не побудували вчасно нове зерносховище. Однією із найболючіших проблем 

була відсутність або не достатня якість технічної документації на будівельні об’єкти. 

Наприклад, будівельники спорудили і здали в експлуатацію тваринницьке містечко (три 

корівники, телятник, свинарник, зерносховище, склад мінеральних добрив), але у їх проєкті не 

було передбачено каналізації та опалення для приміщень, а тому господарські об’єкти 

довелося переробляти. Також у деяких житлових будинках водяний бак системи опалення, 

який потрібно періодично поповнювати водою, за проєктом розміщувався на горищі, але у 

документації не передбачили як добиратися до нього. Тому будівельники на свій розсуд 

робили спеціальний лаз для цього. Ускладнювало ситуацію на будівництві брак робочої сили. 

Адже ПМК (пересувна механізована колона), яка займалася будівельними роботами, 

потребувала 450–500 робітників, а мала лише близько 200. До того ж багато з них мали низьку 

кваліфікацію. З наведених причин приймальним комісіям доводилося оглядати один і той же 

об’єкт по декілька разів [55].  

Не дивлячись на всі проблеми та труднощі у 1972 р. будівництво села було в основному 

завершене і воно стало одним із 153 переможців Всесоюзного огляду-конкурсу на кращу 

забудову і благоустрій сіл з нагородженням Дипломом ВДНГ СРСР І ступеня [68]. У 1980 році 

трудові колективи, які проєктували та споруджували село Циблі, до Дня будівельника 

одержали премію Ради Міністрів СРСР за розробку найвидатніших проєктів і зведення за цими 

проєктами підприємств, будинків і споруд. Зокрема, її отримали: І. Ф. Дячук, начальник 

відділу «Укрндіпросільбуд» Міністерства сільського господарства Української РСР; 

Н. П. Волошина, керівник групи, Е. І. Шилов, завідуючий лабораторією, працівники 

«Укрндіпроцивільсільбуд» Держбуду Української РСР; Т. І. Кутова, бригадир ПМК-14 тресту 

«Бориспільсільбуд», О. Ф. Ткаченко, старший виконроб цього тресту, працівники організацій 

Міністерства сільського будівництва Української РСР; В. І. Кролевець, голова колгоспу 

ім. Шевченка, І. С. Ткаченко, колишній голова виконкому Циблівської сільради, нині 

завідуючий комунальним господарством колгоспу; В. С. Бойко, районний архітектор 

Переяслав-Хмельницького райвиконкому; Л. Т. Анастасьев, заступник начальника відділу 

Київського облвиконкому [80].  

Загалом кореспонденти газети «Комуністична праця» зосередили свою основну увагу на 

висвітленні створення с. Циблі (нові). У їх публікаціях переважно описано досягнення 

будівельників, переваги нового села над старими. Однак, мала місце і стаття із серйозною 

критикою будівництва.  
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Історія та культура. Будівництво Канівської ГЕС та створення водосховища при ньому 

мало величезний вплив на історико-культурну спадщину земель, які потрапили у його зону 

затоплення. Велику роботу по її збереженню провели переяславські музейні працівники, що 

частково відображено на сторінках періодичного видання. Зокрема, у 1966 р. повідомлялося 

про проведення фотозйомки мальовничих та історичних місцевостей, які збиралися затопити 

водами Канівського штучного водоймища [28].  

У сер. 1970-их рр. «Комуністична праця» започаткувала спеціальну краєзнавчу сторінку 

«Люби і знай рідний край», яка тривалий час виходила майже кожного місяця. У підготовці 

статей до неї брали участь переяславські музейники, місцеві члени УТОПІК (Українське 

товариство охорони пам’ятників історії та культури) та окремі краєзнавці. Серед її матеріалів 

зустрічалися й такі, які стосувалися земель затопленої Переяславщини. Зокрема, наукові 

працівники Історичного музею Є. Нестеровська, Л. Годліна та О. Юзвікова у березні 1974 р. з 

нагоди 160-річчя від дня народження Т. Шевченка підготували цілу сторінку про його 

переяславський період життя. У їх публікації також згадані Андруші та В’юнище [56]. У травні 

І. Азаренкова, яка також працювала в Історичному музеї, повідомила про відкриття у будинку 

культури с. Циблі народного музею історії сіл, що перенесені із зони затоплення Канівського 

водосховища [8]. Член історичної секції Переяслав-Хмельницької районної організації 

УТОПІК А. Клименко у 1978 р. опублікував статтю про древній Заруб [35]. Того ж року 

жителька с. Циблі, громадський кореспондент газети С. Сорокова написала іще одну замітку 

про циблівський народний музей [79]. 

У лютому 1986 р. у межах краєзнавчої сторінки «Люби і знай рідний край» на прохання 

читачів започаткована рубрика «Сторінки нашої біографії». У ній друкувалися статті про 

історію сіл району, їх економічний і соціальний розвиток. Нова серія статей розпочалася із 

короткого історичного нарису завідувача сектору Переяслав-Хмельницького державного 

історико-культурного заповідника А. Кириченка про с. Циблі від його виникнення до 

тогочасності [33]. У липні 1986 р. завідувач сектору заповідника Л. Кірпікін підготував 

матеріал про церкву святої Парасковії із с. В’юнище. Її перенесли із зони затоплення 

Канівського водосховища у перший в Україні музей під відкритим небом у Переяславі-

Хмельницькому [34]. До речі, вона була однією із близько 38-ми архітектурних пам’яток, які 

вдалося перевезти із чаші водосховища у музей [18, с. 115]. У 1989 р., у розпал періоду 

«перебудови» радянської влади, науковий співробітник заповідника О. Коломієць чи не 

вперше цілеспрямовано підняв питання проблеми затоплення земель Переяславщини та її 

історико-культурного аспекту [37].  

Поза межами тематичної сторінки також вийшла низка матеріалів з історії мікрорегіону. 

Зокрема, С. Сорокова опублікувала кілька статей про циблівчан: ветеранів [73-76], 

представників національних меншин [77], мешканців окремих вулиць [70-71], комуністів [72]. 

Член партизанського загону ім. Щорса П. Ільєнко у 1971 р. згадав про бій своїх побратимів під 

Підсінним у серпні 1943 р. [31]. Дописувач періодичного видання О. Хорунжий у березні 

1986 р. до чергової річниці з дня народження великого Кобзаря написав статтю про його 

малюнок «У В’юнищі» [91]. Колишній редактор газети І. Турчак у 1989 р. знову нагадав про 

Заруб [86], а її дописувач Ю. Зібров розповів про врятовану від затоплення андрушівську 

церкву святого Георгія, яку перенесли до Музею просто неба [29].  

Загалом на сторінках місцевого періодичного видання висвітлено різноманітні аспекти 

історико-культурної спадщини затопленої Переяславщини: історія андрушівської та 

в’юнищанської церков, відвідини придніпровських земель Т. Шевченком, біографії їх жителів, 

історичні нариси тощо.  

Отже, радянський меморіальний образ затопленої Переяславщини на сторінках 

Переяслав-Хмельницької міськрайонної газети «Комуністична праця» переважно сповнений 

оптимізму у питанні індустріально-гідротехнічного перетворення місцевої природи та 

суспільства. Інколи зустрічається критика окремих недоліків цього процесу (наприклад, 

проблеми при будівництві нового села Циблі). Наприкінці періоду радянської «перебудови» у 

статях О. Коломійця («Лівобережна Антлантида») та О. Дяченко («Зарубенці кличуть») 
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з’являється тенденція до перегляду уявлень про втрати та здобутки, які спричинило Канівське 

водосховище на Переяславщині.  
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Oleksandr Horbovyi 

MEMORIAL IMAGE OF FLOODED PEREIASLAV REGION OF THE CITY DISTRICT 
NEWSPAPER «COMMUNIST LABOR» (1963-1990)  

The article considers the peculiarities of the formation of the Soviet memorial image of the 

flooded Pereiyaslav region on the pages of the Pereiaslav-Khmelnytskyi city district newspaper 

«Communist Labor». 

Key words: Kaniv reservoir, the Dnipro, Pereiaslav region, hydraulic engineering, historical 

memory. 
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