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Світлана Авраменко
(м. Переяслав)

ВНЕСОК ОЛЕНИ ІВАНІВНИ ЮЗВІКОВОЇ У 
КРАЄЗНАВЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРЕЯСЛАВЩИНИ

Лауреат Премії імені Героя України Михайла Сікорського, 
заслужений працівник культури УРСР Юзвікова Олена Іванівна 
(1926–2015 рр.) належить до того покоління ентузіастів, яке в 
другій половині ХХ ст. під керівництвом Героя України, фундатора 
Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав» 
Сікорського Михайла Івановича, творило краєзнавчий літопис 
Переяславської землі.

Олена Іванівна, працюючи науковцем з 1961 р. у Переяслав-
Хмельницькому державному історичному музеї, була членом 
місцевого краєзнавчого осередку і проводила значну пошукову 
та дослідницьку роботу. Результатом краєзнавчих досліджень 
стала ґрунтовна розробка наукової теми «Т. Г. Шевченко і 
Переяславщина», в якій автор проаналізувала твори Кобзаря, 
написані на Переяславщині, вивчала його малюнки, фіксувала 
перекази про перебування Т. Г. Шевченка в нашому краї.

О. І. Юзвікова, як і всі переяславські музейники, коли перестав 
видаватися збірник «Наукових записок Переяслав-Хмельницького 
державного історичного музею», свої наукові доробки, унікальні 
знахідки, творчі плани представляла на сторінках міськрайонної 
газети «Комуністична праця». 7 березня 1964 р. у випуску, 
присвяченому 150-річчю з дня народження Кобзаря, Олена Іванівна 
публікує свою першу статтю «Т. Г. Шевченко на Переяславщині». 
У ній авторка розповіла читачам про перебування Т. Г. Шевченка 
в Переяславі в 1845 р. Зокрема, проаналізувала поїздку друзів 
А. О. Козачковського і Т. Г. Шевченка у села Трахтемирів і 
Монастирок, розповіла про осінню посадку дерев у садибі лікаря, 
писала про ранки і вечори у будинку Козачковського1.

У розгорнутій публікації, присвяченій наступній ювілейній 
даті − 160-річчю з дня народження Т. Г. Шевченка, − О. І. Юзвікова 
описує три дуби, які росли в Андрушах біля церкви. Під цими 
деревами Тарас Шевченко спілкувався з селянами Денисом 
Бурчиком і Панасом Тарапоном. Вона вказала, що Тарас Григоро-
1 Юзвікова О. І. Т. Г. Шевченко на Переяславщині. Комуністична праця. 1964. 
7 берез. 
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вич цікавився народними піснями та переказами про героїчне мину-
ле українського народу, їх Кобзареві співав Денис Бурчик. Розпові-
дала, що старожили Андрушів пам’ятали про верби, які змалював 
Шевченко біля церкви святого Георгія, а коли буря зламала останню 
вербу, то хтось із односельчан на віковічному стовбурі майстерно 
вирізав портрет великого Кобзаря2.

Лекція О. І. Юзвікової, присвячена перебуванню 
Т. Г. Шевченка на Переяславщині, користувалася великою 
популярністю і була прочитана в багатьох культурно-освітніх 
закладах, сільськогосподарських і промислових підприємствах 
міста і району.

У коло краєзнавчих досліджень Олени Іванівни входила 
також тема «Міщанський побут». Ветеран музейної справи 
Л. С. Чередниченко згадує, як вони з О. І. Юзвіковою здійснювали 
експедиції по Переяславу, вивчали побут переяславчан і збирали 
експонати. Пізніше, зібрані в ході пошукових експедицій 
музейні предмети, були використані для створення експозицій в 
мисливському будинку князя О. Горчакова та в музеї «Поштова 
станція»3.

О. І. Юзвікова вміла гарно малювати і розумілася на цьому 
мистецтві. Її дуже цікавила творчість самодіяльних художників 
Переяславщини, зокрема, Марії Буряк та Григорія Сокола. 
Л. С. Чередниченко пригадує: «…у 1969 р. поїхали в етнографічну 
експедицію в с. Ковалин Переяслав-Хмельницького р-ну Київської 
обл., разом із Юзвіковою О. І. та Вердоні В. І. (самодіяльною 
художницею Переяслава), до талановитої художниці Марії Буряк. 
Тоді їй привезли фарби, папір та олівці і довго спілкувалися, а в 
кінці зустрічі М. Буряк подарувала для музею декілька своїх робіт. 
Їздили до ковалинської художниці часто і купували в неї картини, 
тоді до фондів надійшло 40 її робіт. У той час у селі була відкрита 
художня студія «Рушничок», керівником якої був самодіяльний 
художник Григорій Сокол. Там відібрали кращі дитячі роботи для 
музейної виставки»4. 

2 Нестеровська Є. С., Годліна Л. О., Юзвікова О. І. «Кобзар на Переяславщині» (До 
160-річчя з дня народження Т.Г. Шевченка). Комуністична праця. 1974. 5 берез.
3 Записано від Чередниченко Лідії Сергіївни, 1947 р. н., жительки м. Переяслав 
Київської обл. 
4 Записано від Чередниченко Лідії Сергіївни, 1947 р. н., жительки м. Переяслав 
Київської обл. 
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О. І. Юзвікова, як і всі музейники, була членом первинної 
організації УТОПІК, проводила значну пам’яткоохоронну роботу. 
Важливим є той факт, що першою відповідальною справою, яку 
доручив М. І. Сікорський Олені Іванівні, було завдання організувати 
перевезення архітектурних пам’яток: комори з с. Трубайлівка і 
вітряка з с. Ковалин Переяслав-Хмельницького р-ну на територію 
двору Михайлівської церкви, де в цей час вдосконалювали 
експозицію Музею етнографії5.

Наукові і разом з тим популярні статті, присвячені охороні 
пам’яток, публікувалися в рубриці «Люби і знай рідний край» 
міськрайонної газети «Комуністична праця» (з 1991 р. − «Вісник 
Переяславщини»).

О. І. Юзвікова у Переяслав-Хмельницькому державному 
історичному музеї розпочала трудову діяльність у 1961 р. на посаді 
наукового працівника, з 1969 р. – старшого наукового співробіт-
ника, 1976–1983 рр. – головного хранителя відділу фондів Переяс-
лав-Хмельницького державного історико-культурного заповідника.

Олена Іванівна, працюючи в заповіднику, проводила значну 
музеєзнавчу діяльність, працювала над створенням музейних 
експозицій, займалася пошуком і збором предметів музейного 
значення. Вона створювала експозиції багатьох музеїв Переяслава-
Хмельницького, Яготина та Музею Катерини Білокур у Богданівці6.

Вагомий внесок Олени Іванівни у створення Музею народної 
архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини на Татарській 
горі. Багато дерев у скансені висаджено її руками. Вона брала 
активну участь у створенні експозицій майже усіх народних жител, 
також ініціювала створення комплексу двору козацької церкви 
і перевезення церковної сторожки з с. Рудяки Бориспільського 
району Київської області. Її руками розписано багато інтер’єрів 
та екстер’єрів пам’яток народної архітектури в Музеї під 
відкритим небом. Цими розписами були вражені мистецтвознавці 
з  Ермітажу»7. 
5 Ткаченко Н. Г., Чередніченко Л. С. Олена Іванівна Юзвікова – музейник, 
пам’яткоохоронець, краєзнавець. Краєзнавство Переяславщини: дослідження, 
проблеми, постаті: Матеріали круглого столу, 16 жовт. 2015 р., м. Переяслав-
Хмельницький / [Редкол.: О. В. Колибенко та ін.; упоряд. Т. Ю. Нагайко]. Переяслав-
Хмельницький (Київ. обл.): Домбровська Я. М., 2016. С. 119. (Серія «Краєзнавча 
бібліотека Переяславщини»; Вип. 3).
6 Ткаченко Н. Г., Чередніченко Л. С. Олена Іванівна Юзвікова … С. 124–125. 
7 Ткаченко Н. Г., Чередніченко Л. С. Олена Іванівна Юзвікова … С. 123.
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Слід згадати про багатолітню дружбу М. І. Сікорського з 
родиною музейників Юзвікових (чоловік Олени Іванівни – Юзвіков 
В’ячеслав Андрійович також пропрацював у музеї).

Олена Іванівна Юзвікова, крім почесного звання лауреат 
Премії імені Героя України Михайла Сікорського Національної 
спілки краєзнавців України, має звання заслужений працівник 
культури УРСР, була нагороджена медаллю «Ветеран праці». 


