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МЕМОРІАЛІЗАЦІЯ ПОСТАТІ Т. Г. ШЕВЧЕНКА У КОНТЕКСТІ ВЕЛИКОГО 

ГІДРОБУДІВНИЦТВА НА ДНІПРІ (1963–1976 РР.) 

 

У статті описано заходи по вшануванню пам’яті Т. Г. Шевченка, які проводилися під 

час створення Канівського гідровузла (1963-1976 рр.). Початок будівництва Канівської ГЕС 

був приурочений до 150-річчя від дня народження поета. До 200-річного ювілею ветерани 

праці висунули ініціативу про найменування гідростанції на його честь, але пропозицію тоді 

не затвердили. Інженери розробили та реалізували на практиці заходи по захисту берега від 

дії води у районі Тарасової гори, а також монументальний комплекс із гранітних сходів для 

підйому на неї. До 150-річчя від дня народження Кобзаря на околиці Переяслава почали 

створювати перший в Україні скансен. У ньому збережено частину архітектурних пам’яток 

із сіл Переяславщини та Бориспільщини, у яких побував поет поблизу Дніпра. Нині у закладі 

культури експонується Андрушівська церква, яка зображена на пейзажі Тараса Шевченка 

1845 р.  

Ключові слова: Канівське водосховище, ріка Дніпро, Переяславщина, Канівщина, 

гідротехніка, Тарас Шевченко, Шевченкова могила, музей.  

 

9 березня 2021 р. відзначена 207-ма річниця від дня народження видатного українського 

громадського та культурного діяча, поета, художника Т. Г. Шевченка. Творча особистість 

вивчалася широким колом дослідників з різноманітних ракурсів. Проте, ще залишається 

багато недостатньо висвітлених питань. Зокрема, вчені поки що комплексно не розглядали 

вшанування пам’яті про великого поета у контексті створення Канівського водосховища на 

Дніпрі у 1963–1976 рр. Водоймище досить тісно з ним пов’язане. Воно затопило низку 

місцевостей, які він відвідував (зокрема, на Переяславщині), та могло становити загрозу для 

його некрополю поблизу Канева. Вивчення зазначеного вище процесу дозволить скласти 

більш повне уявлення про відношення до Кобзаря у культурному та в інженерно-технічному 

середовищі українського народу. 

Варто відзначити, що у цілому постать Т. Г. Шевченка широко представлена у 

різноманітних меморіальних практиках. Наприклад, нещодавно стали відомі результати її 

висвітлення у монументальному мистецтві. 9 березня 2021 р. зафіксовано світовий рекорд з 

найбільшої кількості встановлених пам’ятників діячу культури. Експерти підрахували, що 

Тарасу Шевченку загалом у світі присвячено 1167 меморіальних скульптур, із них 1068 - в 

Україні та 99 – у 44-ох іноземних країнах. Міністерство закордонних справ України офіційно 

зареєструвало досягнення у національному проєкті «Книга рекордів України» з нагоди 207-ої 

річниці з дня народження поета [24].  

Мета дослідження: розглянути меморіальні практики по вшануванню постаті 

Т. Г. Шевченка у контексті спорудження Канівського гідровузла на Дніпрі (1963-1976 рр.). 

Методи статті базуються на принципах об’єктивності та історизму. У публікації використано 

логічний, ілюстративний, історично-генетичний методи. 

Увічнення пам’яті громадського діяча вивчалося низкою дослідників: П. В. Жур, 

В. П. Мельник, Р. В. Танана, С. С. Дембіцький, Т. В. Осипенко, О. Г. Мокроусова, 

В. В. Дзима, К. М. Нагайко, Н. М. Кухарєва, Н. М. Павлик, С. О. Коркач та багатьма іншими. 

Джерельна база статті включає у себе літературні [29; 32] та художні [30] твори Кобзаря, його 

листи [31], спогади про нього та його могилу [11; 26; 28; 35-36], уводиться у науковий обіг 

пояснювальна записка до технічного проєкту комплексу споруд для підйому на Тарасову 

гору (1971 р.) [25]. 

У публікації розглядаються три аспекти вшанування постаті поета у контексті створення 

Канівського водосховища на Дніпрі (1963-1976 рр.). Мова йде про спорудження Канівської 
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ГЕС, захист та облаштування некрополя Кобзаря поблизу Канева, а також збереження пам’яті 

про його зв’язок із затопленою Переяславщиною. 

Канівський гідровузол на державному рівні тісно пов’язаний із ім’ям Т. Г. Шевченка. 

Його офіційно заклали 31 травня 1964 р. на честь 150-річчя від дня народження Кобзаря. Про 

це свідчить пам’ятний знак на території промислового об’єкту. 22 липня 1972 р. здано в 

експлуатацію судноплавний шлюз гідростанції. Першим через нього проплив пароплав «Тарас 

Шевченко» [18, с. 295–296]. 

У 2014 р. виповнилося 200 років від дня народження великого поета. Підготовка до 

ювілею включала обговорення низки заходів, які планували організувати на 

загальнодержавному та місцевому рівнях. Зокрема, на початку вересня 2013 р. відбулася 

зустріч керівників Черкаської області із ветеранами війни та праці Канівського району. На ній 

канівчанин, Заслужений будівельник УРСР (1964 р.) Володимир Федорович 

Маркін (1925 р. н.) запропонував присвоїти Канівській ГЕС ім’я Тараса Шевченка. Сам 

ініціатор з 1963 р. працював на будівництві її дамби [19, с. 3]. У січні 2014 р. виконавчий 

комітет Канівської міської ради повідомив, що пропозицію про перейменування підтримали у 

трудовому колективі гідроелектростанції та профільному Міністерстві. Відповідно, 

чиновники висунули на громадське обговорення ініціативу ветеранів Канева: «З нагоди 

ознаменування 200-річчя з Дня народження Великого Кобзаря – Тараса Григоровича 

Шевченка, пропонуємо присвоїти його ім’я Канівській гідроелектростанції» [1, с. 2]. Однак, 

схоже що поки-що її не вдалося реалізувати.  

Отже, початок будівництва Канівської ГЕС приурочили до 150-річчя від дня народження 

Т. Г. Шевченка. Через 50 років на черговий ювілей розглядалася ініціатива про присвоєння 

гідроелектростанції імені великого Кобзаря, але безрезультатно. 

Канівське водосховище загрожувало розмити берег поблизу Шевченкової могили. Тому 

у 1968–1969 рр. інженери «Укргідропроекту», які займалися проєктуванням Канівської ГЕС, 

розробили документацію по укріпленню та захисту правого берегу Дніпра у районі некрополя. 

Разом з тим вони взяли участь у створенні комплексу споруд для підйому на Тарасову гору. 

Його передісторію слід розглянути детальніше. 

26 лютого (10 березня) 1861 р. Т. Г. Шевченко помер у Петербурзі, де спочатку був 

похований на Смоленському кладовищі. У травні його перевезли в Україну. 10 (22) травня 

1861 р. останки поета поховали на Чернечій горі поблизу Канева (нині вона знаходиться у 

межах міста), яку в народі ще називають Тарасовою або Шевченковою. 

Восени 1890 р. український письменник Михайло Михайлович Коцюбинський (1864–

1913 рр.) відвідав поховання поета у Каневі. Свої враження літератор подав у нарисі 

«Шевченкова могила». Зокрема, у ньому згадано і про особливості підйому на гору в 

кін. ХІХ ст.: «Межи Шевченковою горою та Лисою, що таки зараз здіймається з правого 

боку, - вуличка. Тут живуть гончарі. Скрізь – на призьбах і на дворі стоять рядки горшків, 

мисок, всілякої глиняної посуди. Вліворуч від вулички треба податись у ярок. Там, межи 

високими вербами, дзюрчить струмочок. За струмком, помежи кущами, гадюкою в’ється на 

Шевченкову гору стежечка. Пройдеш кілька ступнів, і наче яка сила зупинить тебе. Мимохіть 

озирнешся, і мальовнича картина прикує тебе до місця» [11, с. 12]. 

У 1905 р. з’явилися перші сходи до некрополю з боку Дніпра [5, с. 613]. Їх спорудив онук 

поета та перекладача Петра Петровича Гулак-Артемовського (1790–1865 рр.), краєзнавець, 

музичний і громадський діяч Яків Петрович Гулак-Артемовський (1861–1939 рр.). Зокрема, в 

одному зі своїх листів він писав: «Так от я мушу дещо сказати: там є між фотографіями група, 

на якій є Науменко, я, бувший голова Каніва і декілька гласних. Я втратив майже рік, доки 

добився від гласних Канівської управи на згоду прирізати до купленої братом Шевченка 

½ десятини землі, ще 4-ох десятин і була при управі заснована в 1903-му р. Шевченківська 

комісія, яка і визнала необхідність поширить площу могили. А потім вже я й Науменко 

клопотались перед Переяславським земством і ото засадити той парк коло могили. Тоді я 
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власноруч спорудив був і східці од Іванової1 хати в одну дошку аж на гору, які були аж до 

початку революції. Тепер що там, я не знаю, бо як почув я ще давно, що хреста розбили і 

розкидали, то порішив більше туди не їздити» [15, с. 287]. 

У середині червня 1906 р. на могилу вперше у своєму житті піднявся український 

письменник Микола Федорович Чернявський (1867–1938 рр.). У 1918 р. він написав спогади, 

у яких доволі критично охарактеризував зручність сходження до некрополю. Зокрема, 

літератор писав: «Ось і східці на гору. Вони дуже примітивні. Положено й прикріплено до 

стовпців дошки, а по тих дошках2 набито впоперек плянок. Як щаблі3 на драбині. Східці 

прокладено всього в одну дошку завширшки аж до верху гори, де можна йти вже просто по 

землі. На середині сходу на гору поставлено лаву для відпочинку. Бо вибратись на гору за 

одним заходом дуже важко. Одпочиваємо на тій лавці. Взагалі сходити на гору незручно. 

Національна святиня потрібувала б до себе іншого відношення. Хоч би зроблених з цегли 

постійних східців» [26, с. 303–304]. 

24 травня 1909 р. сакральне місце в черговий раз відвідала мати Лесі Українки (1871–

1913 рр.) Ольга Петрівна Косач (1849-1930 рр.; Олена Пчілка). У статті «Подорож на 

Шевченкову могилу» серед іншого вона подала свої більш поблажливі враження від 

особистого досвіду підйому до і після побудови східців: «Гора содержується в порядку. Іти на 

неї тепер куди краще, ніж колись: є східці, хоч не мудрі, а все ж таки східці…» [22, с. 180]. 

У 1911 р. український художник Никанор Харитонович Онацький (1875–1937 рр.) двічі 

відвідував могилу Т. Г. Шевченка (21 травня та 14 липня). Там він зробив фотографію перших 

дерев’яних східців, які вели на гору і називалися «Сходун на Тарасову гору» [23, с. 186–187]. 

Ідею про більш надійні східці висловлював не лише М. В. Чернявський, а й чиновники 

часів національно-визвольних змагань. 26 червня 1918 р. Київське губернське земство 

Української Народної республіки виділило на впорядкування могили Кобзаря 2 176 000 крб. 

Серед іншого на ці кошти воно планувало звести дамбу від Канева до Чернечої гори та 

встановити залізобетонні східці від могили поета до Дніпра [17, с. 141]. Проте, їх наміри не 

вдалося реалізувати. Натомість у 1939 р. побудували нові, зручніші, ніж попередні, але також 

дерев’яні сходи, які проіснували із певними ремонтами до 1970-их рр. Напередодні 

святкування 100-річчя від дня смерті Т. Г. Шевченка (1961 р.) та 150-річчя від його дня 

народження (1964 р.) знову лунали пропозиції про будівництво кам’яних чи гранітних східців, 

але далі розмов справа все не йшла. 

Ситуація зрушила з місця лише наприкінці 1960-их рр. Про причини змін можна 

дізнатися зі спогадів Якова Михайловича Данилова (1920–1998 рр.), який був директором 

Канівського державного музею-заповідника «Могила Т. Г. Шевченка» у 1952–1981 рр. Він 

повідомив, що навесні 1967 р. делегація комуністичної партії Канади на чолі із її понад 70-

річним головою Тімом Баком (1891–1973 рр.) приїхала до Канева, щоб покласти квіти до 

праху великого поета. Я. М. Данилов зустрів зарубіжних гостей та радянське керівництво, що 

їх супроводжувало, біля підніжжя гори і повів їх дерев’яними східцями на її вершину. Десь на 

половині дороги сходи відірвалися і проїхали із поважними відвідувачами близько 5 м. Тим 

не менше у подальшому Тім Бак дуже тепло відгукнувся про перебування на Тарасовій горі. 

Через деякий час через Зовнішторгбанк від канадської комуністичної партії до музею передали 

380 тис. доларів на впорядкування заповідника та будівництво сходів. Радянські керманичі 

наказали їх не брати, щоб не підривати престиж країни. У ході листування із канадськими 

комуністами Яків Михайлович відправив 5 листів, у яких відмовився від запропонованих 

коштів. Натомість, радянські чиновники таки ухвалили постанову про побудову нових 

сходів [16]. 

У 1968–1969 рр. інженери «Укргідропроекту» завершили проєкт з укріплення та захисту 

правого берега Дніпра від вод Канівського водосховища у районі Шевченкової могили. У 

                                                             
1 Ядловський Іван Олексійович (1846–1933 рр.) – сторож та доглядач могили Тараса Шевченка у Каневі у 1884-1933 рр. 

(прим. автора). 
2 В оригіналі – дошквх (прим. автора). 
3 В оригіналі – щвблі (прим. автора). 



Наукові записки НІЕЗ «Переяслав». Випуск 19 (21), 2021 
 

73 

1970–1971 рр. вони також розробили проєктно-кошторисну документацію та технічний проєкт 

комплексу споруд для підйому на Тарасову гору. Детальніше про це можна дізнатися із 

пояснювальної записки до технічного документу. 

5 січня 1970 р. Черкаський виконавчий комітет обласної ради депутатів трудящих видав 

завдання на проєктування, а обласний відділ по справам будівництва та архітектури 

Черкаської області – архітектурно-планувальне завдання на розробку технічного проєкту 

комплексу споруд для підйому на Тарасову гору у Канівському музеї-заповіднику 

«Могила Т. Г. Шевченка». Основою для проєктування стала постанова Ради Міністрів УРСР 

№ 1982 від 14 грудня 1960 р., яка була прийнята перед відзначенням 100-річчя від дня смерті 

поета у 1961 р. Підготовка документації складалася із двох стадій: технічний проєкт та робочі 

креслення. Замовником робіт виступило Управління капітального будівництва Черкаського 

обласного виконкому. Виконавець проєктних робіт – Українське відділення 

«Укргідропроекту», а будівельних – Управління Дніпробуду. Спершу завершити розробку 

технічного проєкту планували у першому кварталі 1970 р. Проте, у зв’язку зі зміною умов 

проєктування Черкаський обласний виконком погодився перенести терміни його виконання 

на жовтень 1970 р. [25, арк. 1, 24–28]. 

Проєктанти намагалися розробити комплекс споруд не лише для забезпечення 

пішохідного зв’язку між підніжжям та верхівкою Тарасової гори, а й для задоволення 

естетичних та культурно-побутових потреб чисельних відвідувачів. Даний об’єкт складається 

із трьох частин: нижній меморіальний парк на відмітці 88 м, верхній меморіальний парк на 

відмітці 135–142 м та сходи по східному з виходом на Дніпро схилу гори, які з’єднають обидва 

парки [25, арк. 2]. 

В основу транспортної розв’язки підходів, під’їздів та організації транспортної стоянки 

покладено уже погоджений проєкт захисту правого берега Дніпра та генеральний план 

нижнього меморіального парку біля підніжжя Тарасової гори, які були розроблені 

Українським відділенням Гідропроекту ім. С. Я. Жука [25, арк. 26]. 

Нижній меморіальний парк розміщується на намитій території, яка захищає схили 

Тарасової гори від розмиву водами Дніпра. Його планувальна композиція побудована на 

виокремленні центрального входу на сходи та широких підходів до них з боку річкової 

пристані та автобусної зупинки. Головний вхід на сходи вирішений у вигляді майдану, який 

збирає потоки відвідувачів і спрямовує їх по двох пандусах до тераси перед першим маршем 

східців. Підковоподібні у плані пандуси охоплюють басейн з водними рослинами і 

декоративною групою посадок на березі водойми. Вони відтворюють куточок природи, адже 

вона часто згадується у поемах Т. Г. Шевченка [25, арк. 2–3]. 

Верхній меморіальний парк – це верхня тераса Тарасової гори, на якій розміщені могила, 

пам’ятник Т. Г. Шевченку і будівля музею. У проєкті інженери пропонували у цілому зберегти 

існуюче на той час планування верхнього парку і зелених посадок навколо могили. Проте, 

вони вважали, що варто облаштувати головну алею. Вона повинна вести від найвищої 

сходинки (відмітка 135,5 м) до пам’ятника, вздовж краю гори до нового видового майданчика, 

з якого монумент поета відкривається погляду головним своїм фасадом у повний зріст. 

Існуюча на той час схема алей спрямовувала відвідувачів до групи кіосків і питних 

фонтанчиків, від яких пам’ятник сприймався поступово від п’єдесталу до голови у 

профіль [25, арк. 4].  

Нижній і верхній парки поєднувалися за допомогою східців від відмітки 88 м до відмітки 

135,5 м. Тобто, загальна висота підйому становить 47,5 м. Загальна довжина сходів - близько 

200 м, ширина – 2,25 м. Загальна кількість сходинок – 392 (у більшості маршів їх 

нараховується 15). Висота сходинки – 13 см, ширина поступу – 33 см. Конструктивно східці – 

це збірно-монолітна залізобетонна споруда, яка складається із одного монолітного косоура, 

який опертий на колони, та двояко-консольних сходинок, які облицьовані гранітними 

плитами [25, арк. 2, 5]. 

Траса мурованих східців не повторювала маршрут дерев’яних сходів 1939 р., а була 

вибрана в іншому місці. Адже доки будувалися нові гранітні східці будівельники та відвідувачі 
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мали користуватися старими дерев’яними. З уведенням в експлуатацію постійних східців 

дерев’яні демонтували, а звільнені від них ділянки землі озеленили. Трасу для нових сходів 

також розробляли так, щоб врахувати необхідність забезпечення можливості максимального 

використання механізмів для виконання будівельних і монтажних робіт. Крім того, проєктанти 

намагалися мінімізувати вирубку зелених насаджень. Саме тому нова траса має вигляд не 

прямої, а зигзагоподібної лінії. З метою збереження природного покриву схилів гори сходи 

запроєктовані як «ширяюча» конструкція, тобто вони опираються на низку колон, а не на 

землю [25, арк. 5–6]. 

Кожен другий майданчик сходів розширено для влаштування місць відпочинку. На 

позначці 105 м сходи розриваються природною терасою. На цьому місці спроєктовано 

майданчик відпочинку у вигляді архітектурної композиції, яка складається із круглого басейну 

і фонтану «Лілея». Водограй виконано у вигляді квітки лісової лілії, яка плаче, – це 

відображення засобами архітектури трагічних образів дівчат із поезій Т. Г. Шевченка [25, 

арк. 5]. 

Спочатку завдання на проєктування передбачало створення не лише сходів по схилу 

гори, а й ліфтового підйомника баштового типу з мостом, який поєднував підйомну шахту із 

верхнім майданчиком, де розміщена могила поета. Ліфт та міст планували виконати в ажурних 

металоконструкціях з облаштуванням консольних видових майданчиків. Вони мали 

забезпечити переміщення 10-16 осіб за один раз. Проте, листом № 3238 від 29 червня 1970 р. 

Черкаський обласний виконком після погодження із республіканськими організаціями 

відмовився від ліфту [25, арк. 1, 24, 31]. Там же чиновники пропонували 1–2 марші на початку 

та 1-2 марші у кінці сходів зробити із дуба, а не залізобетону та граніту [25, арк. 31]. Але від 

останньої пропозиції у подальшому відмовилися. 

У січні 1971 р. Черкаська обласна технічна рада розглянула технічний проєкт комплексу 

споруд для підйому на Тарасову гору у Канівському музеї-заповіднику 

«Могила Т. Г. Шевченка» і високо його оцінила. Будівництво меморіального об’єкту 

розпочалося у липні 1972 р. і продовжувалося п’ять років. 6-7 липня 1977 р. нарешті розібрали 

дерев’яні сходи на Тарасову Гору, а 2 листопада цього ж року відбулося урочисте відкриття 

архітектурно-меморіального комплексу сходження на Тарасову гору. Тоді ж його прийнято в 

експлуатацію актом Державної комісії з оцінкою «відмінно» [4; 21, с. 135]. 

У 1978 р. А. Я. Мошенський за створення гранітних сходів на Шевченковій горі був 

удостоєний звання Заслуженого архітектора УРСР [27, с. 4]. У 1981 р. авторський колектив 

архітектурно-ландшафтного ансамблю меморіальних споруд сходження на Тарасову гору 

(архітектори А. Мошенський та О. Ренькас, конструктор О. Добродєєв, науковий консультант 

Я. Данилов, керівник будівельних робіт О. Левик) навіть висунули на здобуття Державної 

премії України імені Тараса Шевченка [4], але без успіху. Як писав Заслужений журналіст 

України А. Мельничук: «добрі намагання враз перекреслив завжди вибуховий і не завжди 

об’єктивний Павло Загребельний, який заявив: «Невже за драбину можна давати 

Шевченківську премію?..» А це далеко не драбина, а справжній зодчий комплекс, який одразу 

став духовною окрасою святої Тарасової Гори» [13, с. 14]. Напередодні 200-річчя від дня 

народження Т. Г. Шевченка меморіальний комплекс сходжень на Тарасову гору капітально 

відремонтували [8, с. 307]. 

Отже, інженери-гідротехніки у 1960–1970-их рр. брали участь у проєктуванні та 

будівництві берегового укріплення у районі Тарасової гори та гранітного комплексу 

сходження на неї. 

Канівське водосховище також суттєво вплинуло на місцевості, які відвідував 

Т. Г. Шевченко. Воно призвело до затоплення 75,6 тис. га земель у Черкаській та Київській 

областях України, переміщення із чаші штучної водойми близько 45 населених пунктів та біля 

19,7 тис. осіб. Зокрема, у межах колишнього Переяслав-Хмельницького району в 1960-их рр. 

під виселення потрапила низка придніпровських поселень. На правому березі Дніпра повністю 

переселили с. Зарубинці (552 особи) та хутір Монастирок (172 особи). На лівому – 8 сіл: 

Андруші (1027 осіб), Борок, В’юнище (988 осіб), Городище (556 осіб), Козинці (465 осіб), 
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Комарівка (1046 осіб), Підсінне (775 осіб), Циблі (1283 особи). Загальна чисельність їхніх 

мешканців на 1965 р. становила близько 7 тис. осіб. Крім того, часткового переселення зазнали 

на правому березі села Григорівка із населенням 1456 осіб та Трахтемирів (454 особи), а на 

лівому – с. Трубайлівка (987 осіб). У Трубайлівці виселення зазнали кутки Максимівка та 

Полуботкова Слобода, які до 10 травня 1958 р. були окремими хуторами [3, арк. 3-4; 2, с. 78, 

136, 139-142]. 

Перелічені вище поселення мають багату історико-культурну спадщину. Зокрема, у 

сер. ХІХ ст. деякі із них відвідував Т. Г. Шевченко, гостюючи у переяславському будинку 

його товариша, місцевого лікаря Андрія Осиповича Козачковського (1812-1889 рр.). У другій 

половині 1845 р. він приїздив двічі. Перші гостини тривали 9 днів (орієнтовно між 10–12 і 

20-21 серпня). Дослідники пов’язують із наведеним вище періодом появу трьох його 

пейзажних малюнків: «Андруші» (зображено будинок), «Андруші» (вид на Андрушівську 

церкву), «У В’юнищі» [30, с. 211–212, 227]. Наприкінці жовтня 1845 р. митець знову провідав 

А. О. Козачковського і виїхав від нього на початку січня 1846 року. Із цього часу він майже 

місяць (з початку грудня і орієнтовно до 22-25 грудня) провів у с. В’юнище у поміщика 

Степана Никифоровича Самойлова (помер у 1850-их рр.). У нього поет написав шість своїх 

віршів: «І мертвим, і живим, і ненародженим землякам моїм в Україні і не в Україні моє 

дружнєє посланіє» (14 грудня), «Холодний Яр» (17 грудня), «Псалми Давидові» (19 грудня), 

«Маленькій Мар’яні» (20 грудня), «Минають дні, минають ночі» (21 грудня), «Три літа» 

(22 грудня). [9, с. 113–114, 121–122, 175]. 

Під час перебування на Переяславщині Т. Г. Шевченко відвідав правобережне село 

Монастирок. Про це він написав у своєму листі до А. О. Козачковського від 16 липня 

1852 р. [31, с. 61–62]. Також Андрій Осипович згадував, що Т. Г. Шевченко у другий свій 

приїзд до нього (кінець жовтня 1845 р. – початок січня 1846 р.) планував, але не зміг здійснити 

«подорож по Дніпру (з оглядом берегів його) в товаристві кількох осіб, до участі в якій він 

запрошував і мене, з метою вивчення краю в археологічному, історичному та етнографічному 

планах» [20, с. 77]. 

12-13 червня 1859 р. Кобзар відвідав с. Козинці та с. В’юнище на Переяславщині [10, 

с. 363; 28, с. 72]. Про це повідомив А. О. Козачковський: «У червні 59 року, вранці, у двір, де 

я жив, в’їхав поштовий візок. Той, хто сидів у ньому, здався мені схожим на Шевченка. Я не 

помилився; мовчки ми привіталися, мовчки він привітав мою сім’ю, мовчки кілька разів, 

помітно хвилюючись, пройшов по кімнаті, потім глянув у вікно на ярмаркову метушню і 

висловив бажання подивитися ярмарок; ми пішли. <…> Повернувшись з ярмарку, він ожив, 

розговорився, згадав про своє невеселе перебування в Новопетровську, хоча йому було там 

легше, ніж в Орській кріпості. <…> Після обіду подалися в Козинці, за дві версти від Дніпра. 

Нетерпіння якнайшвидше побачити «Дніпро широкополий, і гори, і кручі» спонукало його, не 

чекаючи, коли запряжуть коней, піти пішки. Ми застали його на півдорозі на траві; він сидів 

на роздоріжжі, роздумуючи, куди іти; далі ми рушили разом. Увечері ловили рибу на Дніпрі, 

правда, не зовсім вдало, зате тиха українська ніч з міріадами зірок на чистому небосхилі ніби 

навмисне, в усій чарівній своїй величі, вітала так давно знайомого їй поета. Дивлячись на рідні 

йому картини природи, поет сказав: «Яке гарне буття поета, якби він міг бути тільки поетом і 

не громадянином». Лежачи на березі, ми кілька годин розмовляли. Закінчивши прогулянку 

смачною юшкою, подалися ночувати в Козинці. Другого дня вранці він на дубі вирушив до 

М. О. Максимовича в Прохорівку» [20, с. 79].  

Судячи із наведеної вище цитати поет рушив у Козинці просто із Переяслава. Проте, 

також існують спогади, у яких без зазначення дати розповідається, що він приїхав у с. Козинці 

із хутора Чирського [28, с. 72] та с. Максимівки на Трубежі [28, с. 71], яку можна ототожнити 

із наведеним вище затопленим кутком села Трубайлівки.  

Загалом описані вище гостини залишили у поета вельми хороші враження про 

придніпровські землі Переяславщини. Він описав їх у своїх листах до А. О. Козачковського із 

Новопетрівського укріплення. У листі від 16 липня 1852 р.: «Чи пам’ятаєте нашу з вами 

прогулянку в Андруші і за Дніпро у Монастирище на гору? Згадайте той чудний вечір, ту 
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широку панораму і посередині неї довгу, широку фіолетову стрічку, а за стрічкою фіолетовою 

блищить, як із золота кований, Переяславський собор. Якась чудна, урочиста тиша. 

Пам’ятаєте, ми довго не могли вимовити слова. Поки, нарешті, біла, ледве помітна пляма не 

заспівала: 

Та яром, яром за товаром... 

Чудний вечір! Чудний край. І пісні дивнії! Багато добрих спогадів зберіг я про старий 

Переяслав і про тебе, мій щирий друже4!» [31, с. 61-62]. А у листі від 14 квітня 1854 р.: «Мені 

тепер 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?» [31, с. 78]. 

Придніпровська Переяславщина також знайшла своє відображення і у творчості Кобзаря. 

25 грудня 1845 р. у Переяславі він написав вірш «Заповіт» («Як умру, то поховайте…»). 

Уродженець колишнього с. В’юнище [14] та переяславська дослідниця [12, с. 217] 

припускають, що у поетичному творі використано в’юнищанський топонім Ревучий. Так 

називали місцеве урочище. Старожили згадували, що прибула вода щорічної дніпровської 

весняної повені падала з великим ревінням у його балку. Шум було чути на все село і довкола 

нього [12, с. 217]. 

Як умру, то поховайте 

Мене на могилі, 

Серед степу широкого, 

На Вкраїні милій, 

Щоб лани широкополі, 

І Дніпро, і кручі 

Було видно, було чути, 

Як реве ревучий [29, с. 323]. 

Села Трахтемирів та Монастирок, які розміщувалися на високому правому березі Дніпра, 

зустрічаються у вірші «Сон» («Гори мої високії»). Він написаний орієнтовно у другій половині 

1847 р. на засланні в Орській фортеці. 

Гори мої високії, 

Не так і високі, 

Як хороші, хорошії, 

Блакитні здалека. 

З Переяслава старого, 

З Виблої могили, 

Ще старішої… мов ті хмари, 

Що за Дніпром сіли. <…> 

І Трахтемиров геть горою 

Нечепурні свої хатки 

Розкидав з долею лихою, 

Мов п’яний старець торбинки. 

А он старе Монастирище, 

Колись козацькеє село, 

Чи те воно тойді було?.. 

Та все пішло царям на грище: 

І Запорожжя, і село… 

І монастир святий, скарбниця, 

Все, все неситі рознесли!.. 

А ви? ви, гори, оддали!! 

Бодай ніколи не дивиться 

На вас, проклятії!! Ні, ні… 

                                                             
4 Перекл. з рос. автора. 
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Не ви прокляті… а гетьмани, 

Усобники, ляхи погані!! 

Простіть, високії, мені! 

Високії! і голубії! 

Найкращі в світі! найсвятії! [29, с. 368-369]. 

У кінці твору сам автор пише, що теж хотів би жити на Дніпрових горах. 

Отакий-то на чужині 

Сон мені приснився! 

Ніби знову я на волю, 

На світ народився, 

Дай же, Боже, коли-небудь, 

Хоч на старість, стати 

На тих горах окрадених 

У маленькій хаті. 

Хоча серце замучене, 

Поточене горем 

Принести і положити 

На Дніпрових горах [29, с. 372]. 

Села Трахтемирів та Андруші згадано у повісті «Близнецы» (1855 р.) [32, с. 19, 22, 30, 

38, 46, 69, 101, 109]. 

У 1963 р. почалася підготовка до очищення чаші Канівського водосховища перед його 

заповненням водою. Паралельно почалася робота над створенням першого в Україні скансену. 

На засіданні виконкому Переяслав-Хмельницької міської Ради депутатів трудящих від 

26 березня 1963 р. прийняли рішення «Про створення лісопарку та першого на Україні 

етнографічного музею під відкритим небом в межах Переяслав-Хмельницького на честь 150-

річчя з дня народження Т. Г. Шевченка». У ньому мовилося про бажання створити лісопарк 

ім. Т. Г. Шевченка на околиці міста (на так званій Татарській горі). Попід нею пролягав шлях 

із Переяслава на В’юнище, по якому в 1845 р і 1859 р. проходив Кобзар [7, с. 226–227].  

Неподалік саме велися роботи по перенесенню із зони затоплення Канівського 

водосховища сільських споруд. Частину з них перемістили до музею просто неба у 

1964-1971 рр. Відповідно, нині у НІЕЗ «Переяслав» зберігається близько 38 архітектурних 

пам’яток із чаші штучного водоймища (біля чверті від загалу): 2 церкви та 1 церковна 

сторожка (с. Андруші, В’юнище та Рудяки), 10 хат (с. Рудяки, В’юнище та Циблі), 

2 громадські будівлі (с. Рудяки та В’юнище) та 23 присадибні споруди – погреби, сажки, 

комори, клуні та повітки (с. В’юнище, Циблі, Городище, Козинці, Рудяки). Як бачимо, частина 

із них перевезена із поселень, які відвідував Т. Г. Шевченко на Переяславщині (с. Андруші, 

В’юнище, Козинці) та Бориспільщині (с. Рудяки) [6, с. 115]. Зокрема, таким чином вдалося 

зберегти андрушівську церкву, яку малював Кобзар. З 2010 р. на базі Музею народної 

архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини відбуваються щорічні зустрічі 

переселенців. З 2013 р. ведеться робота над створенням Музею затоплених сіл 

Переяславщини.  

Таким чином, придніпровські землі Переяславщини залишили помітний слід у біографії 

Т. Г. Шевченка. Створений на честь 150-річчя від дня його народження перший в Україні 

музей під відкритим небом зберіг частину архітектурних пам’яток із сіл, які відвідував поет. 

Зокрема, Андрушівську церкву, яку у 1845 р. малював Кобзар.  

Отже, спорудження Канівського гідровузла досить тісно пов’язане із вшануванням 

Т. Г. Шевченка. Початок будівництва Канівської гідроелектростанції був приурочений до 150-

річчя від дня народження поета. До 200-річного ювілею висувалася ініціатива про 

найменування промислового об’єкту на його честь, але пропозицію тоді не затвердили. 

Інженери-гідротехніки розробили та реалізували на практиці заходи по захисту берега від дії 

води у районі Тарасової гори, а також монументальний комплекс із гранітних сходів для 

підйому на неї. До 150-річчя від дня народження Кобзаря на околиці Переяслава почали 
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створювати перший в Україні Музей просто неба. У ньому збережено частину архітектурних 

пам’яток із сіл Придніпровської Переяславщини та Бориспільщини, у яких побував поет. 

Зокрема, нині тут експонується Андрушівська церква, яка зображена на пейзажі Тараса 

Шевченка 1845 р. З 2013 р. у НІЕЗ «Переяслав» ведеться робота над створенням Музею 

затоплених сіл Переяславщини, у межах якого варто окремо висвітлити зв’язок 

Т. Г. Шевченка та колишньої Придніпровської Переяславщини. 
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Oleksandr Horbovyi  

MEMORIALIZATION OF THE FIGURE OF T. H. SHEVCHENKO IN THE CONTEXT 

OF GREAT HYDRAULIC CONSTRUCTION ON THE DNIPRO RIVER (1963–1976) 

 

The article describes celebrations in honor of Taras Shevchenko memory, which were taking 

place during the creation of the Kaniv Hydroelectric Power Plant (1963–1976). The beginning of the 

construction of Kaniv HPP was timed to the 150th anniversary of the poet's birth. To the 200th 

anniversary, labor veterans brought forward a motion to name the hydroelectric plant after him, but 

it was not accepted. Engineers developed and implemented measures to protect the shore from the 

water in the area of Taras Hill and monumental complex of granite lifting stairs. To the 150th 

anniversary of Kobzar's birth, the first Ukraine open-air museum began to be built on the outskirts 

of Pereiaslav. It preserves some of the architectural monuments from the villages of the Pereiaslav 

and Boryspil regions, which the poet visited near the Dnipro River. Today, the cultural institution 

exhibits the Andrushi Church, which was depicted by Taras Shevchenko in 1845. 

Key words: Kaniv reservoir, the Dnipro River, Pereiaslav region, Kaniv region, hydraulic 

engineering, Taras Shevchenko, Shevchenko's grave, museum. 

 

 

УДК 94:069:72:[811.161.2.276.1] 

Олена Жам 

(Переяслав) 

 

ДОЛЯ ХАТИ СВЯЩЕННИКА П. М. ОСМОЛОВСЬКОГО ІЗ СЕЛА РУДЯКІВ 

БОРИСПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ У ПЕРЕЯСЛАВСЬКОМУ 

СКАНСЕНІ: ШЕВЧЕНКОЗНАВЧІ АСПЕКТИ 

 

У статті спростовується інформація про те, що Тарас Шевченко планував придбати 

хату священника Миколаївської церкви Павла Миколайовича Осмоловського в селі Рудяків 

Вороньківської волості Переяславського повіту Полтавської губернії, яка з 1971 р. 

експонується в Музеї народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини. 

Розглядаються обставини виникнення цього міфу, підгрунтям якого стали дійсні наміри 

поета купити в 1859 р. у землевласника цього села, статського радника Дмитра Андрійовича 

Трощинського 20 десятин землі за 1500 крб. й збудувати хату. Побіжно згадуються й інші 

спроби Тараса Шевченка придбати помешкання в наддніпрянських селах. 

Ключові слова: Тарас Шевченко, село Рудяків, хата, священник П. М. Осмоловський, 

міф, Музей народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини. 

 

Дослідникам життя Т. Г. Шевченка та й просто шанувальникам творчості поета добре 

відомо, що наприкінці життя Тарас Григорович мріяв придбати землю й збудувати або 

придбати хату в одному з наддніпрянських сіл, над самісіньким Дніпром, обзавестися сім’єю 

і серед розкішної української природи доживати свій вік. Про це Тарас Григорович мріяв іще 

під час заслання, далеко від рідного краю: 

А я так мало, небагато 

Благав у бога – тілько хату, 

Одну хатиночку в гаю, 

Та дві тополі коло неї, 

Та безталанную мою... 

Мою Оксаночку, щоб з нею 

Удвох дивитися з гори 

На Дніпр широкий, на яри 

Та на лани золотополі, 

Та на високії могили,  


