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Станіслав Дембіцький 
(Переяслав-Хмельницький)

ТАРАС ШЕВЧЕНКО І ПЕРЕЯСЛАВЩИНА

В Україні є місця, тісно пов’язані з іменем великого сина 
українського народу, геніальним поетом, художником, націо-
нальним пророком – Тарасом Шевченком. Він побував у на-
шому місті чотири рази: двічі 1845 року і двічі 1859-го. Уперше 
Т. Шевченко прибув до Переяслава в серпні 1845 року за зав-
данням Археографічної комісії – замальовувати й описувати 
пам’ятки старовини. 

Пишна природа зачарувала поета. При в’їзді на 
Переяславську землю перед ним відкрилася чудова панорама 
високого правого берега Дніпра, мальовничі краєвиди з по-
лями й луками. А де ж зупинитися? Куди направитися? Це 
питання легко вирішувалося. У Переяславі проживав зна-
йомий Т. Шевченка – лікар, дворянин Андрій Йосипович 
Козачковський. З ним поет познайомився в Петербурзі 
1841 року, коли той проходив дійсну військову службу на 
Балтійському військовому флоті військовим лікарем, про що 
останній згадував у своїх спогадах: 

«З творами Шевченка познайомив мене в Петербурзі аль-
манах Гребінки “Ластівка”. Зустрівшись невдовзі після цього 
з земляком Зеленським, я завів мову про вміщені в альманасі 
незрівнянні твори якогось Шевченка. “Хочеш, я познайомлю 
тебе з автором?” Певна річ, пропозиція була прийнята з щирою 
вдячністю. Через кілька днів по тому, увечері, зайшов до мене 
з земляком моїм незнайомий пан, який привітав мене такими 
словами: “Дай боже здравствовать! Оце той самий Тарас, що ви 
хотіли з ним познайомитися”. 

Розмова наша, затягнувшись далеко за північ, велася нав-
коло творів і основного їхнього предмета – дорогої нам обом 
України.

З першої зустрічі поет не міг не помітити, що думи його вже 
й тоді справляли на мене глибоке враження, і його добра прос-
та душа не могла не відгукнутися щирим відчуттям.

Протягом семимісячного перебування мого в Петербурзі 
Шевченко часто відвідував мене, приносячи майже щоразу 
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щось нове із своїх творів. Місцевість моєї батьківщини, в се-
редині Малоросії, віддалена від усього їй чужорідного…

Віддавна існував у ній навчальний заклад, до якого майже з 
кожного куточка України вносилися рідні літературні елемен-
ти, що засвоювалися місцевою говіркою, а це, природно, разом 
із впливом науки, мало сприяти чистоті, багатству і художній 
виразності мови; так думав М. О. Максимович, у цьому був 
переконаний Шевченко. І в зв’язку з такими переконаннями 
твори його повинні були проходити мою коректуру з метою 
очищення їх від полонізмів, що створювали рідну йому задніп-
рянську мову…

Прощаючись зі мною в травні 42 року, Шевченко попередив 
мене, що він дуже лінується писати листи, тому <…> я нічого 
не знав про нього до 45 року. В серпні цього року він неспо-
дівано відвідав мене у Переяславі, проживши у мене два тиж-
ні» [2, с. 91].

Звістка про прибуття Т. Шевченка швидко облетіла місто. 
До будинку лікаря безперервно йшли гості. Багато хто з них 
хотів особисто познайомитися з поетом. Господар будинку – 
А. Козачковський – організував вечір на честь знаменитого 
гостя. Він відбувся у вітальні. Тут зібралася переяславська 
інтелігенція. «Не можу не згадати вечір 19 серпня 45 року. 
Товариство, переважно молодь, гамірно бенкетувало за сто-
лом, Шевченко був у справжньому натхненні; навпроти нього, 
на протилежному кінці столу, стояв, не зводячи погляду з пое-
та, з келихом у руці пан поважного віку, походженням німець, 
віросповіданням протестант. “Оце – батько! їй-Богу, хлопці, 
батько! Будь здоров, батьку!” – високо підіймаючи келих, про-
голосив німець, і потім ми всі називали його батьком» [2, с. 91].

У Переяславі Т. Шевченко їздив на ярмарки, слухав співи 
кобзарів та лірників, розмовляв з людьми, читав їм свої вірші, 
малював. 

Т. Шевченка приємно здивували архітектурні споруди 
Переяслава. Переяславські старожитності описані на почат-
ку заміток. Вони розпочаті описом переяславської цитаделі з 
Успенською церквою, де Т. Шевченко відшукав декілька ори-
гінальних високохудожніх срібних предметів та описав їх. Це 
чаша, іконка, лампадка, хрест 1618 року, Євангеліє 1680 року. 
Потім Тарас Григорович згадав споруди Михайлівської церк-
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ви із дзвіницею та трапезною. У ризниці соборного храму 
Вознесіння, збудованого в 1695–1700 роках на кошти гетьмана 
Івана Мазепи, Т. Шевченко знайшов та описав визначної мис-
тецької роботи (подарунок Іана Мазепи) Євангеліє 1698 року 
і плащаницю. У бібліотеці Переяславської семінарії зберігало-
ся ще два Євангелія, які привернули увагу поета. Одним з них 
було безцінне Пересопницьке євангеліє 1556 року, подароване 
Вознесенському монастирю Іваном Мазепою, на якому тепер 
присягають президенти України [7, с. 215].

Т. Шевченка завжди цікавили археологія та пам’ятки ста-
ровини. В археологічних нотатках він акцентував увагу на 
стародавніх земляних укріпленнях, так званих Змієвих валах 
та курганах навколо Переяслава: згадував про «безкінечний 
земляний вал, Трьохбратні могили, Богданову могилу на око-
лиці міста, Виблу могилу за 15 верст від Переяслава, Телепень 
під Яготином тощо. У звіті Київській тимчасовій комісії 
Т. Шевченко писав: «Переяслав и его окрестности были бы 
чрезвычайно интересны своими укреплениями, курганами, 
но о них сохранились названия и почти никаких преданий в 
народе. По Киевской дороге в шести верстах от Переяслава 
над самой дорогой три высоких кургана, называемые “Три 
Братні могили”. По Золотоношской дороге в семи верстах 
от города – высокий курган, называемый “Богданова моги-
ла”» [7, с. 215].

Пізніше митець у поезії «Сон» («Гори мої високії…») напише: 

Гори мої високії, 
Не так і високі, 
Як хороші, хорошії, 
Блакитні здалека. 
З Переяслава старого, 
З Виблої могили, 
Ще старішої… [4, с. 39]. 

У Переяславі Т. Шевченко змалював ряд церковних споруд. 
Першим малюнком, зробленим Т. Шевченком у Переяславі, 
був ансамбль Вознесенського собору 1695–1700 років. Він хо-
тів залишити для нащадків зображення цієї споруди як джере-
ло художньої мудрості й поетичного натхнення. Це була перша 
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спроба українських народних майстрів перевести українську 
народну дерев’яну архітектуру в кам’яну. 

На малюнку Т. Шевченка купол церкви трохи відрізняється 
від його сучасного вигляду. Це наслідки пізніших перебудов після 
пожежі. У правій частині малюнка спостерігаємо дзвіницю, ліво-
руч – єпископський будинок і капличку – споруду над підземним 
ходом, частину якого на початку ХХ ст. використовували як по-
гріб. На місці пізніше збудованого притвору – тамбура – на ма-
люнку Т. Шевченка присутня цікава деталь: від західного входу 
в собор спроектовано два ряди стовпів з високою пірамідальною 
покрівлею, прикрашені позолоченими «сонцями». Це була своє-
рідна парадна огорожа, яка вела від собору до будинку єпископа. 

Про Вознесенський собор Т. Шевченко згадував на 
сторінках повісті «Близнецы»: «Над городом из тумана 
выходила бе лая осьмиугольная башня, увенчанная готи-
ческим зеленым куполом с золотою главою. Этот соборный 
храм, прекрасный, грациозный, полурококо, полувизантий-
ской архитектуры, воздвигнут знаменитым анафемой Иваном 
Мазепою…» [6, с. 17].

Змалював художник і Покровську церкву, збудовану в 
1704–1709 роках переяславським полковником І. Мировичем 
на честь узяття Азова. Покровський собор за своїм зовнішнім 
виглядом нагадував фортецю. Ширина його стін сягала трьох 
аршинів. З північної та південної сторін у стінах над дверима 
були тайники у вигляді кімнат. У них під час нападів воро-
гів переховували церковні майно та казну. З південного боку, 
усередині собору, були потайні кам’яні сходи, які вели на верх 
купола, де стояла варта і спостерігала за містом та за течією 
Дніпра. Приміщення собору прикрашала запрестольна карти-
на з двох частин розміром майже у 2 аршина. Зверху містив-
ся образ Покрови Пресвятої Богородиці, а внизу – Петро І і 
Катерина І в царських шатах. Біля государя стояв гетьман Іван 
Мазепа, а біля гетьмана – полковник І. Мирович. Біля цари-
ці – придворні дами у святковому одязі, а збоку – козаки в 
національних костюмах. Навпроти імператора – архієпископ 
Феофан Прокопович, біля нього – духівництво. Т. Шевченко 
так писав про цю картину: «В этой церкви хранится замечатель-
ная историческая картина, кисти, должно думать, Матвеева, 
если не иностранца какого…» [6, с. 27]. 
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Після смерті І. Мировича собор добудовувала і прикрашала 
його дружина – П. Голуб. 

На малюнку Покровської церкви, виконаної Т. Шевченком, 
напис: «Церковь Покрова, построенная 1709 полковником 
Мировичем». Малюнок цікавий з того погляду, що художник 
на першому плані зобразив убогість тогочасного міста: похилі 
хатки під солом’яними стріхами, похилений паркан, величезну, 
брудну, ніколи не висихаючу калюжу, у якій бовтається свиня, 
і як контраст – величний, стрункий силует Покровської церкви 
з банями. 

Перебуваючи в Переяславі, Т. Шевченко змалював і 
Михайлівську церкву – одну з найвидатніших архітектурних 
пам’яток ХVІІІ ст. За своєю архітектурою вона радше є світ-
ською будовою, аніж культовою. Характерна особливість її 
архітектури – це легкість, простота і зв’язок з навколишнім 
пейзажем. Певний час церква була увінчана фальшивим ку-
полом, який нині не існує. До нашого часу збереглися чудові 
ліпні прикраси фронтальних вікон і ніш. По всій довжині зов-
нішнього фриза розміщені прості за композицією і формою 
прекрасні кольорові полив’яні розетки, прикрашені україн-
ським орнаментом. 

На малюнку Т. Шевченка праворуч видніються невеликі 
хатки, ліворуч – оборонний вал та частина редуту часів Петра І, 
звідки й малював художник. 

Перебуваючи на Переяславщині, Т. Шевченко кілька ра-
зів їздив з А. Козачковським до мальовничого с. Андруші за 
7 верс тов від Переяслава. Тоді воно належало монастиреві. 
Багата природа і неподалік Дніпро надавали селу особливої 
привабливості. Тут шуміли віковічні дуби, липи, верби. У ті-
нистому гаю ховалася монастирська дача переяславського ар-
хієрея, збудована 1836 року. З гаю відкривалася чарівна пано-
рама Дніпра з Трахтемирівськими горами. Звідси починався 
великий луг з непролазними хащами кучерявих верболозів та 
зіницями глибоких спокійних озер. 

Побачивши вперше ці місця, поет назавжди закохався в 
них. Вони заспокоювали, будили творчу уяву. Через бага-
то років, в одному з листів із заслання, Т. Шевченко написав 
А. Козачковському: «Мені тепер здається, що й раю кращого на 
тім світі не буде, як ті Андруші…» [8, с. 78].
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В Андрушах поет багато малював. До наших днів дійшли два 
його малюнки – «Андруші» і «Верби в Андрушах». На одному 
з малюнків зображений краєвид з хаткою праворуч, у якій, за 
переказам, побував поет. На другому – серед гущавини дерев 
видніється Андрушівська церква та великі будинки архієрей-
ського двору. Цей будинок не міг не зацікавити поета. Двері 
та стіни були прикрашені різними малюнками з латинськими 
написами, не позбавленими гумору й дотепності.

Під час перебування в Переяславі Т. Шевченко оглянув 
околиці міста, Татарську гору і частину шляху «із варяг у гре-
ки», який зберігся до наших днів, а також околиці с. Борисівка, 
де 1115 року було вбито князя Бориса. У 1125 році київський 
князь Володимир Мономах на цьому місці збудував капличку 
і поставив хрест. У 1239 році капличку зруйнували монголо-
татари. У 1863 році на цьому місці звели кам’яну Борисівську 
церкву. Т. Шевченко, перебуваючи в Борисівці, змалював 
кам’яний хрест, поставлений на місці вбивства князя Бориса. 

За першого свого приїзду Т. Шевченко пробув у Переяславі 
дев’ять днів (за деякими свідченнями – два тижні). 

Удруге Т. Шевченко приїхав до Переяслава наприкін-
ці жовтня 1845 року. У В’юнищах жив близько двох місяців. 
А. Козачковський згадував: «У жовтні 1845 року Т. Шевченко 
приїхав до мене хворим і прожив у мене близько двох міся-
ців» [2, с. 91]. У будинку лікаря митець завжди був бажаним гос-
тем. У своїх спогадах А. Козачковський подав цікаві відомості: 
«Вранці поет звичайно писав, не відчуваючи потреби бути на 
самоті». Уранці до лікаря приходили місцеві жителі в різних 
справах. «Шевченко не виходив з кабінету і уважно прислу-
хався до розмов, втручався в них, смішив усіх своїми жартами, 
сам сміявся, продовжуючи між тим швидко і безупинно писати 
без будь-яких поправок» [2, с. 91]. Вечори минали в розмовах, 
що тривала іноді до другої години ночі. А. Козачковський ди-
вувався різноплановості знань поета, які щовечора були приво-
дом для бесіди. Іноді Т. Шевченко читав Біблію, відзначаючи 
місця з особливою величчю думки. Однак вона згоріла під час 
пожежі. 

Якось поет побачив, що А. Козачковський садить дерева. 
Хворий Т. Шевченко виявив бажання допомогти йому. Вони по-
садили дві акації в одну ямку. Згодом їхні стовбури переплелися 
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між собою, ніби на знак вічної дружби. Садибі А. Козачковського 
ці дерева надали особливої привабливості. Переяславці з 
любов’ю оберігають посаджані акації, як живих очевидців вели-
кого Кобзаря. 

Уражає продуктивність праці поета на той час. З-під його 
пера вийшла поема «Наймичка» (13 листопада), у якій поет 
оспівував велич і силу серця жінки, великий подвиг любові і 
вір ності. Поема «Кавказ» (18 листопада) написана під свіжим 
ураженням від звістки про загибель друга Т. Шевченка – Якова 
де Бальмена на Кавказі 14 липня 1845 року. 

О, друже мій добрий, друже незабутній, 
Живою душею в Украйні витай. 
Літай з козаками понад берегами,
Розриті могили в степу назирай!
Заплач з козаками дрібними сльозами,
І мене з неволі в степу виглядай… [4, с. 347].

22 листопада він написав вступ до поеми «Єретик» – при-
свята П.-Й. Шафарику, відомому чеському вченому, профе-
сору Празького університету. Т. Шевченко згоден був з ним 
щодо єднання слов’янських народів і передав йому поему, за 
що останній був йому вельми вдячний.

Наприкінці листопада 1845 року Т. Шевченко переїхав до 
с. В’юнищі, у зв’язку з ремонтом будинку А. Козачковського, 
до знайомого поміщика Степана Никифоровича Самойлова. 
Він жив у скромному одноповерховому будинку, який називав 
хатою. Т. Шевченко залишив малюнок з авторським підписом 
«У В’юнищах». На малюнку зображено будинок, де нібито 
жили дві попівни. 

У мальовничому селі поет творчо працював, створив кілька 
поетичних шедеврів. 14 грудня він закінчив «І мертвим, і жи-
вим…», далі – «Холодний Яр» (17 грудня). 19 грудня поет на-
писав «Давидові псалми». 

У В’юнищах була поширена легенда про написання вірша 
«Маленькій Мар’яні» (20 грудня). Одного морозного дня йшов 
Т. Шевченко вулицею села. Назустріч йому прямувала малень-
ка дівчинка і несла воду на коромислі – гарна, кароока, удяг-
нена в лахміття. Він зупинив її і спитав, чия вона. Дівчинка 
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 відповіла, що сирота, служить у багатих господарів – Крячків, 
а звуть її Мар’яною. У поета заболіло серце від жалю. Він дав їй 
монетку, щоб купила собі хустку, і довго не міг її забути.

Ані літа молодії, 
Повиті красою,
Ні карії оченята,
Умиті росою,
Ані серце її тихе, 
Добреє, дівоче –
Не заступить, не закриє
Неситії очі… [4, с. 366].

21 грудня Т. Шевченко написав «Минають дні…», 22 груд-
ня – «Три літа». Поет проживав у В’юнищах, будучи хворим. 
Застудився він ще в жовтні 1845 року. У листі з Миргорода до 
Родзянок 23 жовтня він писав: «Я страшно простудился, едучи 
с Хорола» [3, с. 325]. 23 грудня. Різко підскочила температура, 
поет марив, періодично втрачаючи свідомість. Маємо дві версії 
того, як згодом розгорталися події. За однією з них, С. Самойлов 
послав до Переяслава за А. Козачковським. Згідно іншої версії, 
сам господар, бачачи важкий стан поета, одягнув його в теплий 
одяг і відвіз до А. Козачковського. Лікар відразу помістив хво-
рого до кімнати для гостей і почав посилено лікувати. Як не 
дивно, А. Козачковський нічого не згадав у своїх спогадах про 
написання «Заповіту».

Маємо дві версії подальшого розгортання подій: одні ствер-
джують, що А. Козачковський рано-вранці побачив на аркуші 
паперу відомі тепер кожному слова:

Як умру, то поховайте
Мене на могилі
Серед степу широкого
На Вкраїні милій…

Ці рядки були написані вночі 25 грудня 1845 року. За іншою 
версією, уранці 25 грудня А. Козачковський, зайшовши в кабі-
нет, побачив поета в нічній сорочці. Він стояв біля столу, чита-
ючи текст «Заповіту» [1, с. 60–61].
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Загалом цей рік для поета в плані творчості був дуже плід-
ний. «Переяславську осінь» Т. Шевченка дослідники порів-
нюють з «Болдінською осінню» О. Пушкіна або з «Кримським 
циклом» А. Міцкевича.

На засланні Т. Шевченко не забував ні про Переяслав, ні 
про свого друга А. Козачковського. У перший рік заслання поет 
присвятив А. Козачковському вірш, у якому розповів про свої 
тяжкі муки в неволі. 

У поемі «Сон» митець з любов’ю згадав Переяслав, 
Трахтемирів, Монастирище (село за Дніпром, де Т. Шевченко 
побував 1845 р.):

Вечірнє сонечко гай золотило, 
Дніпро і поле золотом крило, 
Собор Мазепин сяє, біліє, 
Батька Богдана могила сіріє… [ 4, с. 40].

Після заслання Т. Шевченко повернувся в Україну. До 
Переяслава він приїхав 12 червня 1859 року. А. Козачковський 
згадував: «В червні 59 року, вранці, у двір, де я жив, в’їхав пош-
товий візок. Той, хто сидів у ньому, здався мені схожим на 
Шевченка» [2, с. 93].

Поет дуже змінився за 12 років розлуки. Солдатська муш-
тра виснажила колись здорове тіло. Замість буйного волосся – 
лисина, колись міцна широка спина згорбилася. Тільки очі за-
лишилися живими, іскристими. 

По обіді вирушили в с. Козинці порибалити. А. Козачковський 
розповідав, що Т. Шевченко з нетерпінням поспішав до Дніпра. 
Він не став чекати, поки запряжуть коней, і вирушив пішки – так 
йому не терпілося швидше побачити і Дніпро, і кручі. Коляска 
наздогнала його на роздоріжжі – він лежав у траві і милувався 
синіми дніпровськими горами. Далі поїхали разом. 

Другого дня, уранці, поет відплив дубом (човен-довбанка) 
по Дніпру до свого давнього знайомого, ученого-енциклопе-
диста М. Максимовича. Правив човном Я. Бичок, який зали-
шив спогади про нього. 

На правому березі Дніпра Т. Шевченко шукав собі місцину, 
щоб придбати клаптик землі, поставити хатку й доживати віку 
на рідній землі. Однак цим задумам не судилося здійснитися. 

www.etnolog.org.ua 
www.mau-nau.org.ua



79

У липні 1859 року на поета знову надійшов донос до гу-
бернської жандармерії. Його заарештували і відправили в 
Київ. Т. Шевченку наказали залишити Україну й виїхати в 
Петербург. 

Востаннє Т. Шевченко побував у Переяславі в середи-
ні серпня 1859 року, коли їхав до Петербурга. Поет пробув 
у Переяславі дві доби. Тарас Григорович подарував дав-
ньому приятелеві власний фотопортрет, зроблений у Києві 
І. Гудовським, і поїхав далі. Жоден з них не гадав, що бачать-
ся востаннє. У будинку А. Козачковського він написав вірш 
«Якби – то ти, Богдане п’яний», у якому Тарас Григорович різ-
ко картав гетьмана Богдана Хмельницького за Переяславську 
Раду та спілку з Москвою, що призвело до тяжких наслідків 
для України в державному та національно-культурному ви-
мірах.

Узимку 1860 року Т. Шевченко надіслав А. Козачковському 
з Петербурга «Кобзар», що вийшов друком у 20-х числах січня 
1860 року, з написом: «Марії Степанівні з чоловіком та дітка-
ми». Це було останнє вітання Кобзаря Переяславу.
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