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Рис. 1. Хата священника П. М. Осмоловського з с. Рудяків Бориспільського р-ну Київської 

обл. в Музеї народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини, 3 червня 1977 р., 

автор фото М. І. Жарких 
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ВІДЗНАЧЕННЯ 100-РІЧЧЯ ТА 150-РІЧЧЯ З ДНЯ СМЕРТІ Т. Г. ШЕВЧЕНКА НА 

ПЕРЕЯСЛАВЩИНІ. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ 

 

У статті розглядається відзначення 100-річчя та 150-річчя з дня смерті Т. Г. Шевченка 

на Переяславщині в порівняльному аспекті. Звертається увага на спільне та відмінне в 

ювілейних заходах. Показано офіційне святкування 100-річчя його пам’яті та всенародну 

шану Великому Поету, коли з покоління в покоління передаються перекази про перебування 

поета в селах Андруші та Вюۥнище. Вказано на провідну роль громадянського суспільства у 

відзначенні 150-річчя з дня смерті поета на Переяславщині в часи незалежної Української 

держави. В статті звертається увага на особливості пошанування поета на Переяславщині, 

де Т. Г. Шевченко неодноразово бував та написав свої провідні твори. Зокрема, вказано на 

велику роль музеїв у пошануванні поета, особливо, Музею Заповіту Т. Г. Шевченка. 
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Пошанування великих синів будь-якого народу в усіх цивілізованих суспільствах 

вважається аксіомою. Тарас Григорович Шевченко є саме таким для українського народу. 

Виховуючи повагу до нього, ми водночас посилюємо патріотизм серед нашого народу. 

Ювілеї з дня народження та смерті акумулюють різні спектри домінанти нашої поваги. У 

нинішній важкий час російсько-української війни питання любові до нашої землі та її захисту 
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є безальтернативними. Порівняння пошанування Великого Кобзаря у СРСР та незалежній 

Україні з вищенаведених причин стає особливо цінним. 

У своєму дослідженні ми маємо намір показати спільне і відмінне у вищезгаданих 

ювілеях. 

Тарас Григорович Шевченко для українців не просто поет і художник. Це щось набагато 

більше. Сотні пам’ятників, присвячених йому, стоять по всій Україні. Щороку відзначаються 

його дні народження і смерті. В часи суспільних потрясінь наш народ звертається до Кобзаря, 

звіряючи з ним свої наміри і дії. Як пише академік, літературознавець Іван Дзюба, «Шевченко 

як явище велике й вічно живе − невичерпний, нескінченний і незупинний. Волею історії його 

ототожнюють з Україною, і разом з її буттям триває Шевченкове. Вбираючи в себе нові дні й 

новий досвід народу. Озиваючись до нових болів і дум, стаючи до нових скрижалей долі» [2, 

с. 8]. 

Аналізуючи ювілеї, присвячені Т. Г. Шевченку, доктор історичних наук, член-

кореспондент НАН України Олександр Петрович Реєнт висловився про ювілей до 125-річчя з 

дня народження Кобзаря так: «125-літній ювілей Тараса Шевченка 1939 р. радикально 

відрізнявся від попередніх і наступних. Ступінь вульгаризації та зведення образу Поета до 

несамовитого, просякнутого класовою ідеологією «більшовика» й «атеїста» – ніколи більше 

не набував таких виразних і разючих форм» [10, с. 8]. Ця думка важлива для характеристики 

відзначень 100-ліття та 150-ліття з дня смерті поета. 

Цікавою для нас є і така думка: «У чому беззаперечна заслуга Т. Шевченка перед 

Україною − так це у тій видатній, непересічній ролі, яку зіграла його поезія у поширенні і 

прищепленні по всьому українському етнічному просторові єдиної назви «Україна» та 

етноніму «українець» [10, с. 6]. 

Що ж ми бачимо спільного у відзначенні означених ювілеїв. Це передовсім проведення 

заходів на державному рівні. 

1961 р. Наближається кругла дата: 100-річчя з дня смерті великого українського 

народного поета, художника, мислителя Тараса Григоровича Шевченка. Вона стала приводом 

для широкомасштабного відзначення ювілею по всьому СРСР і, особливо, в Україні. Однією 

з кульмінаційних подій року було встановлення 20 травня щорічних Республіканських премій 

імені Т. Г. Шевченка за високохудожні твори літератури, журналістики, образотворчого 

мистецтва, архітектури (до 1988 р.), музики, театру, кіно, які мали велику художньо-мистецьку 

цінність і були відзначені громадськістю [4, с. 458–459]. Про те, що заходи в тоталітарній 

державі могли бути лише на державному рівні, не доводиться говорити. 

2011 р. Відзначається 150-річчя з дня смерті поета, що стало першим шевченківським 

ювілеєм в незалежній Україні. За радянською традицією, яка була перенесена в незалежну 

Україну, найвищі державні чиновники підключилися до його відзначення. Першим зреагував 

Президент Віктор Ющенко. 27 січня він видав щодо цього спеціальний Указ [8, с. 7]. У ньому 

він посилався на резолюцію Генеральної конференції ЮНЕСКО щодо участі цієї Організації 

у відзначенні 150-ої річниці від дня смерті Тараса Шевченка. До проведення ювілею мали 

традиційно долучитися органи влади, засоби масової інформації, заклади освіти, культури, 

видавництва. 

4 березня 2011 р. була прийнята Постанова Верховної Ради України: «Про відзначення 

150-річчя від дня смерті та дня перепоховання Тараса Григоровича Шевченка» [7, с. 250]. Нею 

передбачалося урочисто відзначити на державному рівні 150-річчя від дня смерті та дня 

перепоховання Тараса Григоровича Шевченка. 

Кабінету Міністрів було доручено забезпечити виконання Плану заходів, передбачених 

Указом Президента України. Відповідно вийшло розпорядження Кабінету Міністрів «Про 

підготовку та відзначення 200-річчя від дня народження Т. Г. Шевченка та 150-річчя від дня 

його перепоховання» [5]. 

Поглянемо на спільне у відзначенні вищезгаданих ювілеїв. Спільним у відзначенні 100-

річчя та 150-річчя з дня смерті Т. Г. Шевченка було широке залучення місцевих органів влади 

до проведення заходів по вшануванню Кобзаря. 
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20 лютого 1961 р. Переяслав-Хмельницький районний будинок культури переповнений. 

Тут міська та районна влада проводить офіційне відзначення 100-річчя з дня смерті поета. 

Лунає велична мелодія на мотив пісні на вірш Т. Г. Шевченка «Реве та стогне Дніпр широкий», 

налаштовуючи присутніх на святковий настрій. Відкривається завіса. На сцені стоїть стенд, 

обгорнутий плахтою. На ньому книга із зображенням Т. Г. Шевченка і промовистим написом: 

«По дорогах великого Тараса». 

Вечір проходить через відкриття семи сторінок вищеназваної книги, на кожній з яких 

зафіксована назва чергового виступу. В них лунають вірші про поета, читаються доповіді про 

нього, демонструється кіножурнал з демонстрацією репродукцій з його картин та офортів, 

виступають жителі приміського села В’юнище. Найцікавішою видалася заключна сьома 

сторінка альманаху – літературно-музична композиція «Великий Кобзар» у виконанні 

учасників художньої самодіяльності районного Будинку культури та міської музичної школи. 

У 1961 р. ювілей відзначався дуже широко. До нього підключилися освітньо-культурні 

заклади, підприємства та організації. Це є свідченням тоталітарного характеру радянської 

влади, за якої вказівки мали виконуватися беззаперечно і всеосяжно. 

Особливістю відзначення ювілею було те, що свято відзначалося як згори владою, так і 

знизу, від народу. Як приклад, село Лецьки Переяслав-Хмельницького району. Тут широкою 

популярністю користувалися в кожній сім’ї твори Кобзаря. Вечори, на яких лунали українські 

народні пісні та пісні на слова поета, відбувалися не тільки в клубі, а і в будинках 

колгоспників. Окремо скажемо про підготовку Лецьківською сільською бібліотекою заходу, 

присвяченого великому Кобзареві [1, с. 2]. Видається, що співробітники бібліотеки були не 

тільки сумлінними працівниками, а й мали український національний стрижень, що спонукало 

їх проводити шевченківські заходи не за страх, а за совість. 

Особливо дорогі постать і творчість Великого Українця жителям приміського села 

В’юнище, яке тоді розташовувалося у придніпровських плавнях. Тут майже місяць жив 

Т. Г. Шевченко у грудні 1845 року, де написав свої відомі вірші «Маленькій Мар’яні», 

«Холодний яр», «Давидові псалми», «І мертвим, і живим...», «Три літа», «Минають дні, 

минають ночі». Щороку в’юнищани відзначали шевченківські дні. Напередодні ювілею тут 

відчувалося особливе пожвавлення. Вечорами в сільському клубі збиралися учасники 

художньої самодіяльності та шанувальники поета. Художник-аматор Федір Бойко у вільний 

від роботи час теж працював, щоб відобразити художніми засобами риси народного поета. 

Наведені вище приклади демонструють щиру, а не показну любов в’юнищан до великого 

сина України. Для них ім’я поета стало своєрідною візитівкою їхнього населеного пункту. Юні 

філологи збирали і записували легенди, народні пісні, приказки і прислів’я про 

Т. Г. Шевченка. І все це діти робили з бажанням, пройняті глибокою пошаною до постаті 

Кобзаря [11, с. 2]. 

Безпосередньо пов’язане з перебуванням Кобзаря на Переяславщині і приміське село 

Андруші, тому так людно було напередодні ювілею в сільському клубі. Йшли сюди жителі 

села, щоб ознайомитися з матеріалами, присвяченими життю і творчості геніального Українця, 

які експонувалися в недавно відкритій тут музейній кімнаті. І йшли, що характерно, не з 

примусу, а з доброї волі. І не думаю, що вони так масово пішли б на відзначення ювілею будь-

якого іншого класика української літератури. «Приїзд Т. Г. Шевченка в кріпацьке село 

Андруші у 1845 р. є одною з найсвітліших сторінок у минулій історії села. Про перебування 

поета і художника в Андрушах існують легенди і перекази, які передаються з покоління в 

покоління уже більше ста років. Люди пам’ятають всі місця, де тут ходив великий син 

українського народу, де він зупинявся, де малював труд андрушан, андрушівські оселі та красу 

природи…» [13, с. 200–211]. 

В 70-их рр. ХХ ст. Андруші були затоплені водами Канівського водосховища. У 

Переяславі є мікрорайон Нові Андруші, куди переселили жителів вищеназваного села. Саме в 

цій місцині Переяслава і зберігаються вказані вище легенди і перекази. І, можна сподіватися, 

збережуться надовго. 
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10 березня 2011 р. в Переяславі-Хмельницькому з цієї нагоди відбулися урочисті заходи 

із вшанування його пам’яті. У центральній районній бібліотеці за участі представників 

районної та міської влад, працівників бібліотеки, членів міськрайонної громадської організації 

«Шевченківське товариство «Тарасовий заповіт» на чолі з Юрієм Авраменком відбулося 

урочисте зібрання. Урочистими грамотами на ньому було нагороджено бандуриста Миколу 

Сидоренка, активних учасниць шевченківського товариства Валентину Нідзельську і Любов 

Луценко. 

А в районному будинку культури відбувся вечір пам’яті, присвячений ювілейній даті. 

Його характерною особливістю було те, що прийшли на нього щирі шанувальники поета. 

Вечір був пронизаний атмосферою любові до Великого Кобзаря. Про творчість, життя, тісні 

зв’язки з Переяславом національного генія багато говорили у своїх виступах заступник 

міського голови Валентина Губенко, поет Олег Коломієць, викладачі Переяслав-

Хмельницького педуніверситету Микола Корпанюк та Ганна Токмань, співробітник НІЕЗ 

«Переяслав» Юрій Авраменко та інші. 

Проте захід було побудовано перш за все як концертну програму. З піснями на слова 

Тараса Шевченка виступили народні ансамблі «Веселка», «Водограй», а також бандурист 

Микола Сидоренко. Поетичні твори читали школярі міста Владислава Шевчук, Ірина 

Зінченко, Ярослава Лепеха, Марина Мостова [14, с. 2]. Характерною особливістю відзначення 

150-ліття з дня смерті Кобзаря в нашому краї та його істотну відмінність від 100-их роковин 

його пошанування була широка участь громадських організацій як у його підготовці, так і в 

проведенні. 

Переяслав славиться своїми музеями. У 1961 р. в Історичному музеї два з дванадцяти 

залів висвітлювали перебування Т. Г. Шевченка на Переяславщині. З квітня 2008 р. в НІЕЗ 

«Переяслав» було відкрито «Музей «Заповіту» Т. Г. Шевченка». Музеї взяли активну участь у 

вищеназваних ювілеях. 

Січень 1961 р. На підприємствах, установах та організаціях Переяслава-Хмельницького 

за розписаним сценарієм вже в січні проходили Шевченківські читання. Активну участь у них 

взяли працівники Переяслав-Хмельницького державного історичного музею. 

Музейні працівники виступали з лекціями, які органічно вписувалися в офіційний 

сценарій відзначення ювілею, де було суворо розписано ідеологічну канву урочистостей. 

Лектори мали виступати чітко за затвердженими канонами, не висловлювати свою думку про 

творчість та постать Великого Кобзаря, та не повинні були висловлюватись критично про 

розпис святкувань. 

До 150-річчя з дня смерті поета наукові співробітники науково-дослідного відділу 

«Музей «Заповіту» Т. Г. Шевченка» провели цілий цикл заходів, зокрема, організували цикл 

телевиступів на місцевому телеканалі «Альта». 

Пошанування поета в Переяславі-Хмельницькому розпочалося ще 26 лютого. Цього дня 

в Музеї кобзарства проходили читання знаменитого «Кобзаря» Т. Г. Шевченка. У читаннях 

взяли участь представники переяславської громади. Саме читання «Кобзаря» у 150-ті 

роковини з дня смерті митця, за старим стилем, поклало початок заходам з вшанування 

переяславцями пам’яті найвидатнішого українського поета [3, с. 10]. Організував та 

підготував цей захід голова товариства шанувальників кобзарства «Кобь» Валерій Мормель за 

сприяння членів нещодавно створених громадських організацій «Молодий рух», 

«Переяславський скарб» та деяких інших. 

У 1961 р. органом Переяслав-Хмельницького районного комітету комуністичної партії 

та районної Ради депутатів трудящих була міськрайонна газета «Зоря комунізму», яка 

підключилася до вшанування пам’яті поета. За змістом шевченкознавчих матеріалів на її 

шпальтах слідкували особливо прискіпливо. Цей партійно-радянський орган регулярно 

друкував статті та замітки про відзначення 100-річного ювілею смерті поета, а в номері від 

28 січня було опубліковано дослідження Ю. Ступака «Буквар Т. Г. Шевченка» [12, с. 2]. 
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На четвертій сторінці цієї газети від 23 лютого надруковано низку заміток про 

Т. Г. Шевченка: «По шевченківських місцях», «І буде син, і буде мати...», «Два дуби», які 

описують рідні місця поета – села Моринці, Шевченкове, Будища [6, с. 4]. 

2011 р. Міськрайонна газета «Вісник Переяславщини» теж подала матеріали до 150-их 

роковин Кобзаря. Вони відзначаються об’єктивністю та реалізмом. Зокрема, молодший 

науковий співробітник науково-дослідного відділу «Музей «Заповіту» Т. Г. Шевченка» 

К. В. Прокопенко підготувала велику статтю «Переяславщина у малярській творчості 

Шевченка», яка була опублікована у міськрайонній газеті [9, с. 6]. 

У 2011-му р. ювілей відзначався набагато скромніше, ніж у 1961-му. Одначе в ньому 

помітно проявили себе громадські організації. Ми вже згадували вище про активну участь 

членів міськрайонної громадської організації «Шевченківське товариство «Тарасовий 

заповіт» в офіційних заходах по відзначенню 150-річчя з дня смерті Т. Г. Шевченка. 

26 лютого в Переяславі-Хмельницькому відбулася чергова акція, присвячена Кобзареві. 

Мається на увазі загальноукраїнська акція «Проща до Тараса», ідея якої виникла ще в травні 

2007 р., одначе у Переяслав її учасники потрапили вперше. Мається на увазі один, хоч і 

головний, ідейний натхненник цього дійства, член загальноукраїнської громадської 

організації Рух добровольців «Простір свободи» В’ячеслав Ільїн. Він є також директором 

гурту «Сад», який існує ще з 1982 року. « З-поміж багатого творчого репертуару важливе місце 

у програмі виступів цього колективу займають пісні на вірші Тараса Шевченка. Саме для 

розширення географії проекту та задля популяризації ідеї єднання людей навколо 

шевченкового слова В. Ільїн завітав і до нашого міста [3, с. 10]. Тут добре проглядається акція 

громадянського суспільства. 

Можна з певністю сказати, що відзначення 150-річчя з дня смерті Т. Г. Шевченка на 

Переяславщині має свої особливості. Якщо порівняти його з відзначенням 100-річчя з дня 

смерті поета, то цілком очевидною стає переважаюча роль громадських організацій у 

відзначенню вищезгаданого ювілею в нашому краї в незалежній Україні порівняно з органами 

місцевої влади, ніж це спостерігалося в радянські часи. Тут проявляються паростки 

громадянського суспільства. 

Аксіоматичною є думка, що постать і творчість Т. Г. Шевченка нерозривно пов’язані з 

долею українського народу. Щороку наш народ відзначає дні народження і смерті поета. 

Безсумнівно, що й наступні ювілеї широко відзначатимуться українцями незалежно від місця 

їхнього проживання. Змінюватимуться форми і методи пошанувань Кобзаря. Не зміниться 

одне: любов і пошана нашого народу до свого Великого Сина. 

 

ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА 

1. Баран О. До ювілею Т. Г. Шевченка. Зоря комунізму. 1961. (№ 20). С. 2. 

2. Дзюба І. Тарас Шевченко. К. :Видавничий Дім «Альтернативи». Київ, 2005. 702 с. 

3. Нагайко Т. «Проща до Тараса» проходитиме і через Переяслав. Вісник Переяславщини. 

2011. 11 березня. (№ 17). С. 10. 

4. Національна премія України імені Тараса Шевченка. Шевченківська енциклопедія: 

Т. 4:М–Па : у 6 т. / гол. ред. М. Г. Жулинський. Київ. Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка. 

2013. Т. 4 :М−Па. С. 458−459. 

5. Про підготовку та відзначення 200-річчя від дня народження Т. Г. Шевченка та 150-

річчя від дня його перепоховання: Розпорядження Кабінету Міністрів. URL: 

[https://zaxid.net/rada_uhvalila_postanovu_pro_vidznachennya_150richchya_perepohovannya_she

vchenka_n1124115. 

6. По шевченківських місцях. Зоря комунізму. 1961. 23 лютого. (№ 24). С. 4. 

7. Про відзначення 150-річчя від дня смерті та дня перепоховання Тараса Григоровича 

Шевченка: Постанова Верховної Ради України від 4 березня 2011 року. Відомості Верховної 

ради України. 2011. (№ 27). С 250. 

https://chtyvo.org.ua/authors/Shevchenkivska_entsyklopediia/Tom_4_M__Pa.pdf
https://chtyvo.org.ua/authors/Shevchenkivska_entsyklopediia/Tom_4_M__Pa.pdf
https://zaxid.net/rada_uhvalila_postanovu_pro_vidznachennya_150richchya_perepohovannya_shevchenka_n1124115
https://zaxid.net/rada_uhvalila_postanovu_pro_vidznachennya_150richchya_perepohovannya_shevchenka_n1124115


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

91 

8. «Про заходи, присвячені 150-й річниці від дня смерті Т. Г. Шевченка та перепоховання 

його в Україні»: указ Президента України від 27 січня 2010 року. №72/2010. Урядовий кур’єр 

(Орієнтир). 2010. 10 лют. (№ 25). С. 7. 

9. Прокопенко К.В. Переяславщина у малярській творчості Шевченка. Вісник 

Переяславщини. 2011. 24 травня. (№ 35). С. 6. 

10. Реєнт О., Мех Н. Сім Шевченкових ювілеїв. Краєзнавство. 2014. Київ. № 1. С. 8. 

11. Святовець В. В селі, де був Т. Г. Шевченко. Зоря комунізму. 21 лютого. 1961. (№ 23). 

С. 2. 

12. Ступак Ю. Буквар Т. Г. Шевченка. Зоря комунізму. 1961. 28 січня. (№ 13). С. 2. 

13. Ткаченко В. Переяславські Андруші у творчій спадщині Т. Шевченка та Д. Косарика. 

Переяславіка: Наукові записки Національного історико-етнографічного заповідника 

«Переяслав»: зб. наук. ст. Вип. 8 (10). Переяслав-Хмельницький (Київська обл.), 2015. 

С. 200−211. 

14. У Переяславі, де люблять Тараса Шевченка, відбулися урочисті заходи із вшанування 

його пам’яті. Вісник Переяславщини. 2011. 15 березня. (№ 18). С. 2. 

 

Stanislav Dembitsky 

CELEBRATING THE 100TH ANNIVERSARY AND 150TH ANNIVERSARY SINCE 

THE DEATH OF T. G. SHEVCHENKO IN PEREIASLAV REGION. COMPARATIVE 

ASPECT 

 

The article considers the celebration of the 100th anniversary and 150th anniversary of the 

death of Taras Shevchenko in PereIaslav region in a comparative aspect. Attention is drawn to the 

common and different in the anniversary events. The official celebration of the 100th anniversary of 

his memory and the national honor of the Great Poet is shown, when legends about the poet’s stay in 

the villages of Andrushi and Vunishche are handed down from generation to generation. The leading 

role of civil society in celebrating the 150th anniversary of the poet's death in the Pereiaslav region 

during the time of the independent Ukrainian state is pointed out. The article draws attention to the 

peculiarities of honoring the poet in the Pereiaslav region, where Taras Shevchenko has repeatedly 

visited and wrote his great works. Large part of museums in honoring the poet, especially the Museum 

of the «Testament» of Taras Shevchenko is pointed out.  

Key words: Great Kobzar, anniversary, Taras Shevchenko, Pereiaslav region, 100th 

anniversary of Taras Shevchenko's birth, 150th anniversary of birth, poet, works, celebrations, civil 

society. 

  


