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Переяславщина – один з мальовничих куточків України. Розташований на Лівобережжі Середньої Над-дніпрянщини цей край є яскравою сукупністю історич-них, культурних та природних надбань нашої землі. Сьогодні це розвинутий сільськогосподарський регіон на півдні Київщини. Площа Переяслав-Хмельницького району становить 1 456 кв. км, що дорівнює 5,2 % від території області. Тут розташовані численні фермер-ські господарства, лісові угіддя, водойми, у тому числі протікає найбільша річка України – Дніпро. У культурному відношенні сучасна Переяславщина – один зі знаних туристичних центрів нашої Батьків-щини. На території міста Переяслава-Хмельницького знаходиться відомий далеко за його межами Музей на-родної архітектури та побуту Середньої Наддніпрян-щини. Загалом увесь музейний комплекс, що існує під назвою Національного історико-етнографічного запо-відника «Переяслав», об’єднує понад 20 тематичних музеїв. Така значна кількість є далеко не випадковою, адже найбільш за все Переяславщина прославлена сво-їм історичним минулим. 

 ПЕРЕЯСЛАВЩИНА – 
    ІСТОРИЧНИЙ КРАЙ

Тарас Нагайко,
кандидат історичних 
наук

Cервіз трипільського посуду. 
Переяславщина

Кам’яні та мідна сокири 
епохи бронзового віку.

Бронзова частина кінської вузди 
кіммерійським солярним знаком. 
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Уперше, за свідченнями археологів, люди з’явилися тут наприкінці льодовикового періоду, близько 15 тисяч років тому. З того часу різноманітні археологічні куль-тури у цьому регіоні постійно змінювали одна одну. Так, на зміну прадавнім мисливцям на мамонтів приходили кочові племена Степу та перші землеробські спільноти. Підтвердженням цього є значна кількість археологічних пам’яток, які свідчать про присутність на цих теренах представників найрізноманітніших етносів. Етногенез цієї території демонструє активні міжетнічні контакти Європи та Азії. Східні (індо-іранські, угро-фінські, тюрк-ські) та західні (кельтські, грецькі, романські, германські) переселенські впливи, поруч з природно-кліматичними змінами творили своєрідний часовий калейдоскоп, у яко-му з’являлися та зникали різні культурні традиції, зміню-вався спосіб життя місцевого населення. Найвідомішими археологічними культурами цієї міс-цевості з яскравими самобутніми ознаками є ямна, три-пільська, чорноліська, зарубинецька та інші. Людність, яка населяла зручну для проживання місцевість у межах сучасної Переяславщини, лишила по собі чимало арте-

Легенда про заснування 
Переяслава

«У РІК 6501 [993]. Пішов Воло-
димир на Хорватів. А коли вернув-
ся він із війни хорватської, то тут 
печеніги прийшли по тій стороні 
Дніпра од Сули. Володимир тоді 
пішов супроти них і встрів їх на 
Трубежі коло броду, де нині Пере-
яславль. І став Володимир на сій 
стороні ріки, а печеніги на тій. І 
не наважувалися ці перейти на 
ту сторону, а ті – на сю сторону. 

І приїхав князь печенізький 
Куря до ріки, і викликав Володими-
ра, і сказав йому: «Ти випусти сво-
го мужа, а я – свого. Нехай обидва 
борються. І якщо твій муж уда-
рить моїм об землю, то не будем 
воювати три роки, якщо ж наш 
муж ударить вашим, то будем 
воювати три роки». І розійшлися 
вони урізнобіч

Володимир же, вер-
нувшись у табір, послав по 
табору бирича, говорячи: 
«Чи нема такого мужа, 
який би взявся з печеніжи-
ном боротися?» І не знай-
шовся такий аніде. 

А назавтра приїха-
ли печеніги і свого мужа 
привели, а мужа наших 
не було. І став тужити 
Володимир, посилаючи 
биричів по всьому війську 
своєму. І прийшов один 
старий муж до нього, і 

Мініатюра з Радзивіловського літопису. 
Двобій Кожум’яки з печенізьким воїном під Переяславлем 
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фактів: рештки жител, сакральні комплекси, керамічний посуд, знаряддя праці, зброю тощо. Усе це є цінним свід-ченням високого розвитку матеріальної культури місце-вого населення. Найвиразнішими свідками перебування тут давніх людей, безумовно, є величні степові піраміди – кургани, а також інші земляні споруди, значення яких ще й досі недостатньо вивчене науковцями. Загалом на території Переяслав-Хмельницького району налічується близько 500 подібних об’єктів.У слов’янські часи Переяславщина, поруч з іншими те-риторіями Середньої Наддніпрянщини, стала колискою українського державотворення. Її осердям було одне з найдавніших міст України – Переяславль Руський (сучас-на назва – Переяслав-Хмельницький). Поруч з Києвом та Черніговом він згадується у літописному тексті договору Русі з Візантією 907 року як один з головних міських цен-трів давньоруської держави. Саме до цієї дати приуроче-но й 1100-літній ювілей, яке місто святкувало у 2007 році. З його історією пов’язана й перша згадка назви «Украї-на», що фігурує у Київському літописному зводі під 1187 роком у зв’язку зі смертю переяславського князя Володи-мира Глібовича – правнука Володимира Мономаха.Переяславщина у Х-ХІІІ ст. виступала унікальним ре-гіоном, де стикалися Дике Поле з його тюркськими ко-човими племенами та високорозвинена християнсько-візантійська цивілізаційна традиція. Переяславське князівство було одним з найбільших адміністративно-територіальних утворень Русі, займаючи простір від Дні-пра до Сейму. Повсякчасна присутність войовничих сусі-дів – хозар, печенігів, торків, половців, монголів – зробила його ареною постійних військових зіткнень. Переяслав стримував набіги кочових племен на південно-східному кордоні, виступаючи стратегічно важливим оборонним центром Київської держави – її своєрідним форпостом. Окрім літописних згадок, про це свідчать оборонні укрі-плення – Змійові вали, збудовані у Х столітті та переяс-

сказав йому: «Княже, єсть у мене 
один син удома, менший. Бо з чо-
тирма я вийшов, а він удома. Від 
самого дитинства його ніхто не 
вдарив ним. Одного ж разу, коли 
я сварив його, а він м’яв шкуру, він 
розгнівався на мене і роздер шкуру 
руками».

А назавтра прибули печеніги 
і стали гукати: «Чи нема вашого 
мужа? Наш ось готов!» Володи-
мир же повелів тої ночі надіти 
оружжя. І приступили тут вони 
одні до одних, і випустили печені-
ги мужа свого, і був він превеликий 
вельми і страшний. Виступив та-
кож муж Володимирів, і, побачив-
ши його, печеніжин посміявся, бо 
був він середній тілом. І, розміряв-
ши відстань між обома війська-
ми, пустили їх одного до одного. 
І взялися вони оба, і стали кріпко 
держати один одного, і удавив він 
печеніжина в руках своїх до смер-
ті, і вдарив ним об землю. І ви-
гукнули руси, а печеніги побігли, а 
руси погнали вслід за ними, рубаю-
чи їх, і прогнали їх. Володимир же, 
рад бувши, заклав город на броду 
тому і назвав його Переяславлем, 
бо тут перейняв славу отрок 
той. Володимир при цім великим 
мужем зробив його і отця його. А 
Володимир вернувся у Київ з побі-
дою і славою великою».

(Літопис Руський 
за Іпатським списком)
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лавський дитинець – міська фортеця, рештки якої поде-куди можна спостерігати і сьогодні. У княжу добу Переяслав був важливим політично-економічним, соціально-культурним та духовним цен-тром. Саме тут, поруч з іншими великими містами Русі, сформувалися ознаки майбутньої української нації. З іс-торією міста нерозривно пов’язані імена великих князів із роду Рюриковичів – Володимира Святославича, Всево-лода Ярославича, Володимира Всеволодовича (Монома-ха), Юрія Володимировича (Долгорукого) та інших визна-чних діячів того часу. Вихідцями з Переяславля Руського (Південного) у кінці ХІ століття засновано літописні міста Володимиро-Суздальської землі: Переяславль-Заліський та Переяславль-Рязанський.Окрім представників князівського роду тут прожи-вали знакові для своєї епохи люди. Таким був видатний церковний та суспільний діяч, відомий будівничий, пере-яславський єпископ Єфрем (? – 1096). У зазначений час на цих землях зароджується літописання, будуються величні кам’яні споруди – храми, церкви, фортифікаційні об’єкти, розвивається наука, культура, освіта, медицина. Літописні тексти дають підставу стверджувати, що саме у Переясла-ві могла існувати перша на Русі митрополія. Усе це є свід-ченням високого духовного та культурно-політичного розвитку Переяславської землі у згаданий період. «У РІК 6598 [1090].У сей же рік освячена була церква 
святого Михайла переяславська Єфремом, тої церкви ми-
трополитом, який спорудив її великою, бо раніш була в 
Переяславлі митрополія, і спорядив у ній багате убрання, 
оздобивши її всякими прикрасами і церковним начинням.

Сей бо Єфрем у ці роки багато звів споруд: докінчивши 
церкву святого Михайла, він заклав також церкву свято-
го Феодора Стратилата на Єпископських воротах горо-
да, і святого Андрія Первозваного коло церкви святого 
Михайла біля воріт, і кам’яні стіни города, і кам’яну спо-
руду бані, – сього ж не було в Русі, – і прикрасив город Пере-

Давньоруська зброя.

Бронзова підвіска з тризубом. 
Переяславщина. ХІІ-ХІІІ століття. 

Відбиток печатки Переяслава. 
Перша половина XVII століття. 
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яславський спорудами церковними та іншими будовами.» 
(Літопис Руський за Іпатським списком)Єфрем, як і останній переяславський єпископ давньо-руського періоду Симеон, що загинув під час оборони міс-та від монголо-татар, був канонізований у ХVІІ столітті православною церквою і віднесений до лику святих. Значний занепад на цій території відбувся у ХІІІ сто-літті внаслідок монгольського нашестя, коли столичне місто Переяславського князівства з околицями виявило-ся зруйнованим (1239 рік), населення частково загинуло, а те, що залишилося, змінило зону свого розселення, пе-ребравшись у природно захищені місця.У XIV столітті Переяславщина увійшла до складу Ве-ликого князівства Литовського, Руського та Жемайт-ського (1362 рік). Проте ця місцевість ще тривалий час залишалася спустошеною. Загалом період занепаду три-вав понад три століття. За цей час Переяславщина входи-ла до складу Київського князівства (ліквідоване у 1471 році) та Київського воєводства у якості Переяславського староства. У 1569 році воно стало складовою частиною Речі Посполитої. Тоді ж почалося справжнє відродження краю, що потрапив у володіння київського воєводи князя Костянтина Острозького. Про це свідчить грамота коро-ля Стефана Баторія від 6 березня 1585 року. З цього часу розпочалася відбудова фортифікаційних укріплень Пере-яслава – його замку, а саме місто одним із перших на Ліво-бережжі отримало Магдебурзьке право.Наступною яскравою віхою в історії Переяславщини стала козацька доба. У цей час місто Переяслав знову на-буває статусу одного з головних політичних осередків. Цього разу у якості центру Переяславського полку – нової військово-адміністративної одиниці незалежної козаць-кої держави. Регіон на довгий час стає ареною військово-політичних звершень українського народу. Передусім, це події Національно-визвольної революції під проводом гетьмана-державотворця Богдана-Зиновія Хмельницько- 1,2 – Керамічна кахля з Переяслава. 

XVII-XVIII століття.
3 – Елемент декоративного оздоблен-
ня Михайлівської церкви у Переяславі.

1

2

3
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го, міжнародні дипломатичні зносини тощо. Саме у Переяславі у 1649 році було проголо-шено автономічну промову, характеризуючи яку московський посол Г. Унковський повідо-мляв, що «гетьман і Військо Запорізьке і вся Русь Київська під владою польського короля і панів бути не хочуть».Найвідомішою тогочасною подією, яка мала доленосне значення для України, стала рада козацької старшини, що відбулася у Пе-реяславі у січні 1654 року – Переяславська рада. Її наслідком стало потрапляння україн-ських земель під протекторат Московського царства, а згодом Російської імперії. З Пере-яславщиною пов’язана діяльність відомих іс-торичних постатей того періоду: Криштофа Косинського, Семерія Наливайка, Тараса Фе-доровича (Трясила), Богдана Хмельницького, Івана Виговського, Якима Сомка, Юрія Хмель-ницького, Івана Мазепи, Івана Мировича та багатьох інших.Починаючи з ХVІІІ століття Переяславщи-на стає освітньо-культурним центром Лівобе-режжя. У стінах Свято-Вознесенського собору, збудованого на кошти Івана Мазепи, функці-онує Переяславський колегіум, випускники якого були знані далеко за межами України. Чи не найвідомішою постаттю, пов’язаною з цим закладом, є мандрівний український філософ-богослов Григорій Сковорода, який викладав тут піїтику місцевим спудеям, а зго-дом кілька років працював приватним вчи-телем у родині переяславського полковника Степана Томари, навчаючи його сина. Саме пе-ребування Сковороди на Переяславщині ба-гато в чому стало знаковою віхою для сьогод-нішнього розвитку освіти та культури краю. 

Одне з визначальних місць у когорті ви-датних постатей, що уславили Переяславщи-ну своєю діяльністю, належить видатному українському поетові Великому Кобзареві Тарасу Шевченку. Його творчий та духовний вплив і сьогодні відчувається на цій благодат-ній землі. Тут він творив: писав поезії, малю-вав, вивчав історичне минуле. Його безмеж-ний багатогранний талант подарував Переяс-лавщині ту духовну, сакральну основу, на яку спиралося не одне покоління її мешканців. Окрім Г. Сковороди та Т. Шевченка, Переяс-лавщина відома цілою плеядою творчих бага-тогранних особистостей. Серед них музикант Павло Сениця, художники Петро Холодний, Марія Буряк, архітектор Володимир Заболот-ний, класик єврейської і світової літератури Шолом Алейхем. Усі вони, як і значна кількість інших відомих та безіменних постатей, твори-ли історію цього краю, примножували героїч-ну славу та оспівували його неповторну красу, плекали духовність.
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минувшина...

Давня історія цієї землі є безцінним спад-ком для усіх нас, хто живе сьогодні в неза-лежній українській державі, і кому належить будувати майбутнє для наступних поколінь українців. Знати та вивчати минуле своєї дер-жави, цінувати його уроки, бути патріотом – можна лише пізнавши історію свого рідного краю, села, селища, міста, вулиці чи навіть окремого будинку. Адже саме ці сегменти не-суть у собі ту генетичну пам’ять, яка пробу-джує в людині почуття любові до рідної зем-лі, патріотизму, бажання жити та працювати на користь своєї Батьківщини. 
Малюнок Т. Шевченка «Вознесенський собор в Переяславі». 

1845 рік.


