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Х

оч раз почуйте,
грамотні руїни,
Нікчемні слуги чорного
добра,
Як, обіпершись вітрові
на спину,
Кричить
Тарасова
гора:
– Нема на світі
України,
Немає іншого Дніпра!..
(В.Симоненко, «При-

рученим патріотам»).
Т. Г. Шевченко, «Автопортрет»,
1853 р.
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Черкащина в українській історії пов’язана з багатьма подіями. Князі будували тут укріплення для захисту кордонів. Ця
земля пам’ятає набіги половців, печенігів, татар. Згодом селилися тут люди, тікаючи від панщини. Черкащина стає колискою
козаччини, переживає гайдамацькі повстання, національновизвольні змагання.
Черкащина – батьківщина багатьох відомих історичних особистостей: гетьманів, композиторів, письменників, поетів. Та
передусім, коли ми згадуємо про Черкаську землю, то говоримо про Шевченка. Його портрет навіть прикрашає герб області.
Життя Кобзаря, як і його творчість, були невіддільні від рідної землі. Тут пройшло його дитинство і юність, тут пережив
він і щасливі, і сумні моменти життя. Саме з Черкащини почав-

ся його шлях, тут він і закінчився.
Неодноразово Шевченко повертався на батьківщину до родичів: сестри Катерини, що була його улюбленою нянею, та її нової родини, до
троюрідного брата Варфоломея Шевченка. Подорожуючи Україною,
він робить замальовки козацьких місць та предметів старовини для археографічної комісії, акварелі та офорти з історичними сценами, малюнки природи та сільського побуту.
Після відвідин рідної землі та під враженням від побаченого, на
основі почутих від земляків переказів та власних досліджень в нього
народжуються поеми «Гайдамаки», «Великий льох», вірші про нелегку
селянську долю та славне козацьке минуле. Де б він не був, думками
він постійно повертався до рідної землі, про що свідчать його «Щоденник», листи, спогади сучасників.
Подорож Шевченківськими місцями, яку пропонує цей путівник,
починається із відвідин трьох сіл Моринців (1), Шевченкового (2) та
Будищ (3), що є частиною Національного заповідника «Батьківщина
Тараса Шевченка». Зелена Діброва (4) – село, де після одруження жила
сестра Тараса Катерина. Вона ж є батьківщиною для сестриних нащадків — художника Фотія Красицького і письменника Дмитра Красицького. Козацькі місця, Суботів (5) і Чигирин (5), поповнили його поетичну
і художню спадщину. Черкаси (7) і Мошни (8) пов’язані не лише із неприємними спогадами про арешт, але з підтримкою друзів та родичів.
Закриває путівник розповідь про Канів (9) – місце поховання. поета.
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М

ене там мати
повила
І, повиваючи, співала,
Свою нудьгу переливала
В свою дитину...
(Тарас Шевченко, «Якби
ви знали, паничі...»).
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Національний заповідник «Батьківщина Тараса Шевченка», с. Моринці

М

оринці, мальовниче село
Звенигородського повіту,
має давню історію із багатьма загадками. Досі невідомий вік поселення, не встановлене і точне
походження назви. Існує декілька
легенд, що пояснюють назву села.
Перша розповідає, що Моринці
названо так тому, що першими
його жителями були переселенці
з моря. Друга твердить, що селяни постраждали від епідемії чуми,
яку в народі називали «мором». А
третя говорить, що мешканці Моринців займалися збиранням меду
диких бджіл, морили їх, від того й
назва людей – моряни, а села – Моринці.
Перша згадка про Моринці в історичних документах
з’являється в першій половині
ХVІІ ст. На південній околиці села
знаходимо земляні вали ХІ ст., зведені іще за часів Ярослава Мудрого для захисту Київської Русі від
нападу половців та печенігів.

Можливо, Моринці вже тоді були
важливим оборонним поселенням, завадою на шляху кочівників.
Сьогодні село зустрічає нас
пам’ятним знаком «Мене там мати
повила». Автор бронзової скульптури, відомий митець Анатолій
Кущ, і далі супроводжуватиме нас
шляхами Шевченкового дитинства. Впродовж всього свого творчого життя він повертався до образу
маленького Кобзаря. Скульптурний ансамбль «Шлях Тараса» розповідає нам про ті роки із життя
Тараса Григоровича, відомостями
про які він ділився неохоче.
«Я запропонував створити
цикл скульптур, на яких би Шевченко був зображений, починаючи від немовляти і до того часу,
коли востаннє приїздить на рідну
землю. Початок циклу – «Мене
там мати повила», що стоїть на
в’їзді до Моринців (і де
малий Тарас зображений на руках у матері)»
(А.Кущ).
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Національний заповідник,
с. Моринці

Реконструйована хата Якима
Бойка, Шевченкового діда

Колись крайніми на кутку, біля
глибокого яру, зарослого деревами, та Мориного ставу, а тепер
майже в центрі села, стоять межа
в межу, як і два століття тому, дві
хати: Якима Бойка, Шевченкового
діда по матері, та коваля Андрія
Колесника, названого за бунтарство Копієм.
Співробітники музею поповнили інтер’єр цих невеличких приземистих хатин рушниками, образами та посудом,
керуючись настановами,
що їх залишив Тарас Григорович:
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Завдяки старанням співробітників заповідника, обидві відтворені
хати збагатилися не тільки предметами тогочасного побуту, а й невеликим надвірним господарством
із колодними вуликами та кузнею,
так, наприклад, комору 1896 року
до садиби Якима Івановича Бойкабуло перенесено із села Шевченкового.

Комора 1896 р., перенесена до Моринців із села Шевченкового

Побравшись, Григорій Іванович
та Катерина Якимівна жили в Керелівці, в селі, звідки був родом
Тарасів батько. Але родині, що вже
у 1810 р. складалася із тринадцятьох осіб, було тісно в одній хаті.
Тому подружжя Шевченків із дозволу пана Енгельгардта пересеЦвіти за образом святим,
ляється до Моринців у хату Копія.
І на вікні стоять цвіти,
В той час господар був у засланні,
На стінах фарбами хрести
а хата пустувала. Вона була стара
Понамальовані.
і низенька, мала всього лише три
підсліпуватих віконця. Але Шев(Тарас Шевченко,
ченки, доклавши зусиль, привели
«Марина»).
її до ладу.

Реконструйована хата Андрія Копія

Тут через рік після переселення
народився старший син Микита,
а 9 березня 1814 року народилася
четверта дитина у сім’ї Шевченків. Народженого на Тарасія і назвали на честь святого.
Недовго прожили Шевченки поруч із Якимом Бойком. Копій втік
із Сибіру, зібравши собі спільників, займався розбоєм на дорогах
біля Пустих Ярів та Братерського
лісу. Неспокійним стало життя для
родини Шевченка, тому що Колесник навідувався до них ночами,
вимагаючи платити харчами чи ре
чами за те, що вони користуються
його землею і хатою.

Тому у 1815 році сім’я повертається у Керелівку.
Новобудовою посеред музейного комплексу видається каплиця Покрови Пресвятої Богородиці Святого Тарасія. Одночасно із
її освяченням 9 березня 2006 р.
відкрито пам’ятник жінці-матері
«Материнство» (скульптор В.В.
Димйон).

«Материнство» ( В.В. Димйон)
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Національний заповідник,
с. Моринці

М
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ені тринадцятий минало.
Я пас ягнята
за селом.
Чи то так сонечко
сіяло,
Чи так мені чого
було?
(Тарас Шевченко,
«Мені тринадцятий
минало...»).

С

елище, в якому Тарас провів
свої дитячі роки, змінило
багато назв до того, як перейняти поетове прізвище. Вперше Керелівка з’являється в польських
історичних джерелах у 1618 році,
далі відомий французький інженер та військовий картограф Гійом
Боплан позначає цю місцевість як
Керелів ліс. За часів Гетьманщини село слугувало зимівником для
козаків. Із початку ХІХ століття
назва змінюється на Кирилівку, а у
1929 році – Шевченкове.
І далі супроводжують нас роботи київського скульптора Анатолія
Куща. Скульптури «Писав я вирші
в бур’янах» та «Мені 13-ий минало…» прикрашають в’їзди в село.
Автор характеризує свою роботу
так: «Малий Тарас із ягням, як їх
зобразив на пам’ятнику, для мене
– символ. Ісус Христос народився
у яслах, де були ягнята. Шевченко,
як український пророк, народився, за його ж словами, у бур`янах,
пасучи ягнят. Пастир з ягням – це
для мене і є Шевченко»*.

Неодноразово згадував Тарас
Шевченко рідне село в художніх
творах, щоденнику, листах. «Всяку ніч тілько й бачу во сні що тебе,
Керелівку, та рідню, та бур’яни
(ті бур’яни, що колись ховався од
школи); весело стане, прокинусь,
заплачу», – ділиться він своєю
тугою за батьківщиною із братом
Микитою у листі.

Реконструйована батьківська
хата, с. Шевченкове

Живописною є місцина, де
стояла Шевченкова хата. Батьків
сад, «густий, темний, тихий, словом, іншого такого саду
немає на всьому білому
світі» стояв на косогорі,
яким зміїлася стежка
аж до самого ручаю, що
«обсаджений
вербами
і калиною і закутаний
широколистими темними зеленими лопухами».
Сьогодні сад не такий
пишний, а на подвір’ї
стоїть музей, але природа все одно повертає
відвідувачів до казкових
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Літературно-меморіальний музей
Тараса Шевченка, с. Шевченкове

спогадів Тараса Григоровича про
дитинство.
Дворище, де оселилася сім’я,
після того, як поїхала з Моринців,
належало селянинові Хомі Тертюку, в якого було відкуплене, а
«бідна, стара біла хата з потемнілою солом’яною стріхою і чорним
димарем» була місцем, де старий
господар тримав господарські
знаряддя.

Тарас Шевченко, «Хата батьків у
Кирилиці», олівець, 1843 р.
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За переказами, Тарасова мама мала хист до
малювання, який успадкував і Тарас. Узявши
за знаряддя крейду та
вуглинку, він обмальовував усе: стіни знадвору і
в хаті, лаву, стіл, діл. А в
1843 році, повернувшись
додому, він намалював
свою рідну хату. Сама ж
вона не збереглась, сьогодні на місці старої садиби – реконструкція.

Батьківська хата, інтер’єр

1892 р. в селі побував біограф
Т.Г. Шевченка О.Я. Кониський,
який засвідчив, що хата згоріла під
час грози. Побачене описав так:
«Хата Шевченкових батьків, як
знати по останкам печища і ін., що
я побачив р. 1892, була невеличка,
звичайна хата убогого селянина,
ступнів 7–8 в довжину, до ступнів
шести завширшки…» 1908 року
на місці хати встановлено знак,
млинове колесо і жорно з написом:
«Тут була хата Тараса Григоровича
Шевченка».

Батьківська хата, інтер’єр

Але не тільки із щасливими спогадами пов’язане дитинство Тара-

са. На восьмому році життя його
віддали в науку до дяка Павла Рубана, що його в народі звали Совгирем через косоокість. Згодом
на його місце призначено було
Петра Богорського, що, за спогадами Варфоломея Шевченка, легкою вдачею не відрізнявся: «Як
наверталися вони [Богорський та
Знилевич] в школу, то ми дрижали зо страху, наче листя на осиці;
тремтіли ми, дожидаючи своїх наставників і не знаючи, з яким духом прибудуть вони у школу».**

Хата дяка Богорського під захисною
спорудою

В часи навчання Шевченка хата
була розділена на двi половини: в
лiвiй мешкав дяк, а у правiй – мiстилася школа. 1909 року школа
згоріла. Залишилась частина хати,
відведена під школу. Відновили
дах, а із залишків дерева приробили малі сіни. Із 1941 і до 1956
року в ній жила Ксенія Платонівна (дочка священика) – остання
жителька хати. В 1961 році над
будівлею звели захисну споруду і
закрили для відвідувачів.

Материна смерть залягла глибокою раною в Тарасовій душі,
хлопчикові було всього дев’ять
із половиною років. Велика втрата відбилася в наскрізному для
його творчості жіночому образі,
втіленні доброти і жертовності.

Могила матері Шевченка Катерини

За заповітом Катерини, поховали її у власній садибі. Над
могилою, за народним звичаєм,
посадили кущ калини, як символ
любові і вдячності тій, що дала
життя. Батько Тараса Шевченка
також похований у Керелівці. У
свій перший приїзд на
батьківщину Тарас власноручно вирізав на великому камені напис: «Отут
спочиває раб Божий Грицько Іванович Шевченко.
Року 1825 березня 25».
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___________________________
*А. Кущ, «Українська культура».
**Дзюба І., «Тарас Шевченко».

Ч

ималий у яру ставок,
Зелений по горі садок,
І верби, і тополі,
І вітряки на полі,
І долом геть собі село
Понад водою простяглось.
(Тарас Шевченко,
«Княжна»).
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Б

удище також зустрічає нас
роботою Анатолія Куща,
бронзова скульптура має назву
«Козачок Енгельгардта». Саме так
Тарас провів літо 1829 року, у служінні новому пану Павлу Енгельгардту.
Ймовірно, що селище виникло
в першій половині ХVІІ століття.
Є свідчення того, що староство
Корсунське (до складу якого входило і Будище) належало воєводі
Яну Данилевичу, який організував
тут виробництво поташу, що його
використовували для фарбування
тканини, обробки шкіри, у миловарінні тощо. Виробництво потребувало приміщень, які називали
будами. Вони і дали початок та назви селам: Стара Буда, Нова Буда,
Буда Орловецька, Будище. Інша
версія більш художня: нібито цю
місцину вподобав чумак. Подорожні запитували, чому він живе
сам, на що той відповідав: «Людей
буде ще».
12 травня 1829 року помер
старший пан Василь Васильович
Енгельгардт, управління маєтком
перейшло до його сина Павла. На
той час Шевченкові виповнилось
п’ятнадцять, вік, коли він мав ставати до кріпацької праці. Тарас
подав прохання про дозвіл на навчання у хлипнівського маляра,
але його відправили в кухарчуки,
де він прослужив недовго.

Врятувала його рекомендація від
управителя керелівського помістя
Яна Димовського, і Тарас стає козачком із перспективою стати покоєвим малярем.
У полі між селами Шевченкове та Будище стоїть вітряк. Він –
єдиний на всю Черкаську область,
зведений у голландському стилі,
що є нетиповим для Центральної України. І єдиний із двадцяти
восьми, що діяли в Керелівці за
часів Тарасового дитинства.

Парк біля помістя Енгельгардта

Цікаво, що онуки Шевченка по братові Микиті
були мірошниками.
Тарас Шевченко у примітці до «Гайдамаків»
написав: «Село Будища,
недалеко од Керелівки,
в яру озеро і над озером
ліс невеликий, зоветься
Гупалівщиною за те, що
там Залізняк збивав ляхів
з дерева. Льохи, де був
захований шляхетський
скарб, і досі видно, тілько
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вже розруйновані». Там у густо- нині проводиться реконструкція
му сутінку дубів ховається кри- садиби, і відновлення парку.
ниця, ще донедавна діюча. А самі
дуби, трьом з яких близько тисячі
років, за переказами, ховали малого Тараса і його малюнки.

Вигляд до реконструкції

Реконструкція садиби
Енгельгардтів, с. Будище, 2014 рік

Така природна розкіш оточувала садибу Енгельгардта. Як
правило, Павло Васильович навідувався сюди влітку. Особливо
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приваблювала місцевість
дружину його Софію.
Сам будинок – одноповерховий палац у класичному стилі, оточений
красивим парком, що
можна назвати перлиною
садово-паркового
мистецтва XVIII століття.
Каскади ставків, дубові і
каштанові алеї, альтанки
та арки – все це було з часом занедбано, саме тому

С

ело! И вот стоит передо
мною наша бедная, старая белая хата, с потемневшею
соломенною крышею и черным
дымарем, а около хаты на прычилку яблуня с краснобокими
яблоками, а вокруг яблуни цветник, любимец моей незабвенной
сестры, моей терпеливой, моей
нежной няньки!
(Тарас Шевченко, «Княгиня»).

Могила Катерини Красицької

Зеленою Дібровою село названо, як каже народна пам’ять, Рогуцьким, що перше володів цією
місциною. Кажуть також, що назва походить від особливості самої
місцевості. Тут була дубова діброва із річкою, що її перетинала, у
затишку лісу зупинялися чумаки,
які їхали в Крим по сіль. Звідси й
назва.
В офіційних джерелах перша
згадка про Зелену Діброву – археологічна карта Київської губернії,
на якій зазначалося, що в північній
частині села розташовано сто курганів.

До 1830 року Зелена Діброва належала Енгельгардту.
Тут у 1823 році після одруження оселилася із своїм чоловіком
Антоном Красицьким Катерина,
в дівоцтві Шевченко, – старша
сестра і улюблена няня малого
Тараса. З Катериною він ходив на
прощу до Мотронинського монастиря. Нерідко тікав до неї, шукаючи прихистку. В новій родині
сестри до нього добре ставилися.
Шевченко тричі відвідував своїх
родичів у 1845, 1847 і після смерті
Катерини у 1859 році.
Тут, у Зеленій Діброві, Катерина Красицька була і похована.
Пішла із життя на сорок четвертому році від епідемії холери разом
із своєю донькою Тетяною, того ж
року помер і її чоловік. Земляки
в знак пошани до сестри Кобзаря
зберегли її останній притулок.
А в 2006 році на могилі поставили пам’ятник черкаського скульптора Владислава Димйона. Митець
вклав у свою роботу філософський зміст. Жінка, що розплітає косу, як
символ закінчення життя,
але так ж коса може бути
і символом його продовження у нащадках. Кетяги калини – любов, а гілка – дерево життя.
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С

тоїть в селі Суботові
На горі високій
Домовина України,
Широка, глибока.
Ото церков Богданова.
Там-то він молився,
Щоб москаль добром і лихом
З козаком ділився.
(Тарас Шевченко, «Великий
льох»).
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С

уботів отримав свою назву
чи то від слова «суботка»
– ритуальне вогнище із дубових
дров, що запалювали на честь Перуна, чи то від слова «суводь» –
місце, де одна ріка впадає в іншу
(у цьому випадку ріки Тясмин і
Суба).
Тарас Шевченко, «Богданові руїни
в Суботові», акварель, 1845 р.

Тарас Шевченко, «Чигрин з Суботівського шляху», акварель, 1845 р.

Богдан будує тут новий укріплений маєток. Сьогодні ми можемо
бачити лише руїни однієї із башт
фортеці, вкриті скляною захисною спорудою.
За планом поряд має з’явитися
реконструйований гетьманський
будинок, хати козацької старшини, а в самому замчищі організують музейну експозицію із тогочасним побутом.

Люди селилися на цій території
ще в прадавні часи, але офіційно
в документах поселення на Субі
згадується як власність Хмельницьких. Наділ придбав або отримав
у подарунок батько славетного
гетьмана Богдана Михайло Хмельницький. Перші згадки про маєток
Хмельницьких у Суботові датовані 1616 роком.
Це була невеличка фортеця, яка
в купі із дерев’яними укріплення- Захисна споруда над замчищем Хмельницького
ми, комплексом ровів і перекопів
Шевченко,
відвідавта вигідним розташуванням на
ши
ці
місця
у
липні
1843
пагорбі у болотистій місцині із заплавами була серйозною перешко- року, а потім у вересні
1845, написав знамениті
дою на шляху ворогів.
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малюнки «Богданові руїни в Суботові» та «Богданова церква в
Суботові».

Тарас Шевченко, «Кам’яні хрести в
Суботові», сепія, 1845 р.

Іллінська церква, с. Суботів

Богданова або Іллінська церква
була збудована в 1653-му році
коштом та за проектом гетьмана.
Храм поєднує в собі ренесансні
та барокові елементи та має оборонне значення.
Товщина стін доходить до двох
метрів, із заходу – чотири бійниці, пристосовані для
гармат, нижче – три для
рушничного вогню, а
вікна розташовані таким
чином, щоб до них не міг
дістатися вершник.

Церква стала і родовою усипальницею. Першим тут ховають
Тимоша Хмельницього в тому ж
1653-му році, а потім Богдана,
який помер у Чигирині в 1657 році.
21 жовтня 1845 року, перебуваючи в с. Мар’їнському на Полтавщині, Тарас під враженням
від Богданових місць пише вірш
«Стоїть в селі Суботові».

Кам’яні хрести, с. Суботів
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Тарас Шевченко, «Богданова церква у Суботові», акварель, 1845 р.
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Г
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етьмани, гетьмани,
якби-то ви встали,
Встали, подивились на
той Чигирин,
Що ви будували, де ви
панували!
Заплакали б тяжко, бо ви
б не пізнали
Козацької слави убогих
руїн.
(Тарас Шевченко,
«Гайдамаки»).

«Ч

игирин» походить від
тюркського
«шлях»,
«дорога» або «вихід». У більш поетичній версії згадується чудодійна чигир-трава (теж з тюркської).
Вона має магічні властивості: у ворогів силу відбирає, а якщо козака
її відваром напоїти, то рани загоює і силу дарує. Існує іще історія
романтична. Жив у сиву давнину
юнак на ім’я Чигир і закохався
він у половчанку. Рідні були проти
шлюбу, тому хлопець, викупивши
кохану з неволі, поселився із нею
на Тясмині під горою, відтоді поселення стало носити назву Чигирин.
Перша офіційна згадка про місто, що згодом стане козацькою
столицею, з’являється у 1582 році,
коли Чигирину було надано Магдебурзьке право. 1589 року за наказом польського короля Сігізмунда
ІІІ тут будується замок. У 30–40-х
роках XVII століття місто активно
розбудовується, а в 1648 році стає
столицею Гетьманщини, резиденцією Богдана Хмельницького.

Чигиринська фортеця

Чигирин був спустошений у часи
Руїни, турки взяли фортецю після
тривалої облоги і зруйнували її.
Відновлений у середині XVIII ст.,
замок вже не відіграє важливої
стратегічної ролі, як і саме місто.

Чигиринська фортеця. реконструкція

Тому цілком зрозумілий поетів
смуток від побаченого:
Ніхто й слова не промовить,
Ніхто й не покаже,
Де ти стояв? Чого стояв?
І на сміх не скаже!!
( Тарас Шевченко,
«Чигрине, Чигрине...»).
Тарас був у Чигирині
у 1843 і 1845 роках. Відомостей про цей період
його життя небагато, але
його творча спадщина
вказує нам на те, що працював він у той час багато. «Розрита могила»,
«Чигрине, Чигрине», «У
неділеньку святую»,
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«Хустина», «Великий льох»,
«Заступила чорна хмара», «Холодний Яр», поеми «Княжна» та
«Гайдамаки», «За що ми любимо
Богдана», п’єси «Назар Стодоля»
та «Никита Гайдай» – усі ці твори
натхненні подорожжю козацькими місцями.

ли, в альбомі 1839–1843 років їх
немає.

Тарас Шевченко, «Мотрин
монастир», акварель, 1845 р.

Тарас Шевченко, «Чигиринський
дівочий монастир»», сепія, 1845 р.

Тут він не тільки пише, а й малює. Під враженням від Чигирина народжуються офорт «Дари
в Чигирині», малюнки «Смерть
Богдана Хмельницького»,
«Чигирин із Суботівського шляху», «Чигиринський дівочий монастир».
Відомо, що 1844 року в
проспекті до «Живописної України» Шевченко
анонсував вихід серії малюнків із видами Чигирина та Суботова.
Малюнки, виконані під
час першого візиту Тараса
Шевченка до Чигирина у
1843 році, до нас не дійш-
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Мистецтвознавці та історики
припускають існування іще одного альбому виключно із малюнками, виконаними ним під час перебування в Чигирині і Суботові.
У 1845 році, під час другого
візиту Шевченка до Чигирина,
з’являється серія малюнків історичного характеру.

Замкова гора, Чигирин

У вересні 1845 року він зробив
для Археографічної комісії чимало замальовок краю. Роботи Т.Г.
Шевченка стали єдиним взірцем
для реставрації Свято-Троїцької
церкви (акварель «Мотрин мона-

стир»), контури Іллінської церкви
на акварелі «Богданові руїни в
Суботові» дали змогу археологам
визначити точне місце розташування однієї із оборонних споруд,
укріплень маєтку Богдана Хмельницького.
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Я

кось у Цибульських
Тараса

запитали,

чи подобається йому місто. Той відповів: «Місто дуже гарне Дніпром.
Дніпро – моя мрія. Недобре, що в Черкасах багато бідноти, скрізь жебраки».
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«Ч

еркаси», швидше за все,
тюркського походження.
Існує декілька версій щодо походження назви. Найпопулярніше пояснення пов’язано із «черкесами»
– одним із адигських етносів, що
першими поселилися на південній
території Київської Русі. В перекладі з давньотюркської «черкаси»
– це «воїни аси» (так в Київській
Русі називали племена булгар).
Потім на межі XVI–XVII століть
черкеси отримали назву «козаки». Саме в той час степи України починають заселятися втікачами з Підляшшя. Вони поступово
асимілюються із місцевими етносами, що призводить до того, що
із козаками-черкесами починають
ототожнювати український народ.
Місто стало фортецею, осередком формування козацтва як класу.
Тюркська назва залишилася завдяки кримським татарам, що продовжували називати козаків черкесами, а місто – Черкасами. Перша
задокументована згадка про поселення датується 1245 роком і належить італійському послу Джованні
Да Плано Карпіні.

Тарас Шевченко, «В Черкасах»,
олівець, туш, перо, пензель, 1859 р.

Тричі бував Шевченко в Черкасах.
Восени 1843 року під час своєї
першої подорожі Україною він
зупинявся в місті на шляху до козацьких місць. Вдруге побував у
Черкасах у 1845–1846 роках після
закінчення Академії мистецтв.
Тоді він більш детально зупинився на вивченні історії місця,
його зв’язку із добою козаччини.
Втретє приїхав Тарас Григорович у Черкаси 1859 року, його
доправили до міста під вартою до
земського справника Табачникова. Друзі письменника, брати Цибульські, звернулися до справника
з клопотанням віддати Шевченка
їм на поруки. З 18 по 22 липня
1859 року жив він у гостинній родині купців. Тут же сьогодні знаходиться музей «Кобзаря».

Пам’ятник Т. Шевченку біля
драматичного театру

Музей однієї книги –
«Кобзаря» Т.Г. Шевченка
– було відкрито 19 травня
1989 р. на честь 175-річчя
від дня народження пое-

–26–

та. Будівлю було реконструйовано на початку ХХ ст. У 1989 р.
встановлено меморіальну дошку
і вісім бронзових вставок за мотивами творів з «Кобзаря» (автор
– художник А.Кущ).

Музей «Кобзаря» Т.Г. Шевченка

го драматичного театру в Черкасах розпочинається від робітничо-колгоспного театру, заснованого вихідцями з мистецького
об’єднання «Березіль». Навесні
1932 року актори показали дебютну виставу «Родина щіткарів»
(автор – Мирослав Ірчан) у місті
Малині на Житомирщині. Театр
недовго залишався пересувним,
уже 1933 року він переїжджає до
Черкас.
1939 року на честь 125-річчя від
дня народження Тараса Шевченка театру присвоєно ім’я Кобзаря.
До цієї дати театр показав виставу
«Назар Стодоля».

Перебуваючи під арештом,
поет розмірковував про життя
простого люду, кріпаків, його
невтішні думи вилилися у вірш,
присвячений молодшій сестрі
Ярині, та в «Колись дурною головою». Окрім Андрія і Юхима
Цибульських, зустрічався Шевченко з Василем Черкаський академічний обласний
і Якимом Слюсарями, український музично-драматичний
театр імені Т. Г. Шевченка
Юхимом Боковнею, Степаном Хоменком. Після
відвідин друзів зробив він
У репертуарі театру завжди було
і малюнок однієї з чер- місце для Шевченкових героїв та
каських хат. Зустрічався для самого Кобзаря. Ось список
поет і з відомим усьому усіх (від заснування театру) помісту попом, який зрікся становок Шевченкенківської тесвого сану. Його так і зва- матики: «Назар Стодоля» Тараса
ли – «Яків-розстрига».
Шевченка (1939, 1951, 1960, 1980),
Історія постійно діючо- «Мати-наймичка» Івана Тобілеви-
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ча за мотивами твору Тараса Шевченка (1961), «Дума про Кобзаря»
М. Негоди (1961), «Марина» Миколи Зарудного за мотивами твору
Тараса Шевченка (1964), «Катерина» В. Лемеля (1966), «Тарас Шевченко» Андрія Малишка (1970),
«Титарівна» Марка Кропивницького за мотивами твору Тараса
Шевченка (1978), «Стіна» Юрія
Щербака (1984), «Гайдамаки» Тараса Шевченка (1989), «Великий
льох» О. Дзекуна за твором Тараса
Шевченка (2003).
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М

инаючи убогі
села
Понаддніпрянські
невеселі,
Я думав: «Де ж я
прихилюсь?
І де подінуся на
світі»…
(Тарас Шевченко,
«Сестрі»).
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М

ошни. Таку назву село
могло отримати з двох
причин. Перша версія пов’язана із
характером місцевості, лісистим
і болотистим, і говорить нам, що
слово, від якого село отримало назву – «мошка». Друга версія тяжіє
до староруського «мошна», що означало гаманець, в ширшому розумінні гроші, статок. Можливо,
село отримало свою назву через
те, що тут жили заможні люди,
яких прозивали «мошни», багатії.
В історичних джерелах Мошни
вперше згадуються 1494 року у
дарчій грамоті Александра Яґеллончика, великого князя литовського. Село вже існувало до того,
бо в документі згадуються попередні його власники. Мешканці
села мали нести сторожову службу
і подавати сигнал у разі наближення небезпеки. Говорять навіть, що
в Мошногір’ї була козацька сторожова вежа, вогні якої було видно
навіть на лівому березі Дніпра.

Музей Т. Г. Шевченка, с. Мошни

У часи Шевченка Мошни були
досить багатим містечком, що
мало чим поступалося Черкасам.

Вони були не тільки центром
волості, а й місцем, де вперше
на території Російської імперії
з’явився пароплав. Тут знаходився палац Воронцова із великою
бібліотекою та колекцією художніх полотен і «англійський парк»
роботи Торрічеллі.
Сьогодні в селі відкрито хатумузей. Унікальність її у тому, ще
це не реконструкція чи копія, а автентична будівля ХІХ століття, де
у липні 1859 року перебував Шевченко після арешту в Прохорівці.

Експозиція музею

Мошни були на перетині шляхів між Києвом,
Черкасами та Каневом.
Музейний будинок свого
часу був частиною заїжджого двору Нагановських, де переїжджі зупинялися для відпочинку.
Експозиція музею багата на етнографічний
матеріал: посуд, вишиті
рушники, ткані вироби,
предмети побуту, ікони.
Завдяки місцевому жите-
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лю й краєзнавцю Сергію Гречусі
в музеї з’явилося ліжко середини
XIX століття, представлений також буфет сім’ї Маринковських,
малюнок Черкас, намальований
Шевченком якраз у ті часи, автографи віршів, написаних поетом у Черкасах. На фотографіях
можна побачити інтер’єр палацу
Воронцових та інших місць перебування Шевченка в Мошнах.

Ліжко середини ХІХ ст., експозиція музею

На думку дослідників-шевченкознавців, Тарас Шевченко вперше побував у Мошнах під час
своєї подорожі 1843–1847
років. Про це свідчить
запис у його «Щоденнику» у відповідь на статтю
польського письменника
Михайла
Грабовського
«Парк князя М.С. Воронцова Киевской губернии»
в журналі «Современник»
(1853, №4 ). Шевченко
залишає їдкий коментар
щодо «міфів» про відповідність місцевих топонімів історичним фак-

там: «Не міг я дізнатися, на який
народний переказ посилався покійний граф Воронцов, коли назвав у своїх Мошнах гору звичайну Святославою горою… Я думаю,
що це просто фантазія сіятельної
макітри, і нічего більше. […] А
Михайло Грабовський ледве документально не довів істинність
народного переказу про Святославову гору».
Іще одна згадка села спливає
в повісті «Близнецы», також написаній на засланні в Казахстані:
Шевченко описує Вознесенський
монастир біля Мошногір’я. В музеї є репродукція французького
художника Домініка П’єра Де ля
Фліза, на якій зображено монастир.
Третє підтвердження теорії знаходимо в альбомі поета за 1843
рік. На зеленій обкладинці Шевченко написав: «Мошны. Когда
смелое предприятие оказывается
удачным, то перестает уже быть не
возможным». Факсиміле надпису
знаходиться в музеї, поряд в експозиції – автопортрет Шевченка
1845 року.
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Факсиміле з альбому, експозиція музею

1859 року Шевченко перебував
у Мошнах з 13 по 18 липня, коли
його привезли сюди після арешту в
Прохорівці, а також з 21 по 27 липня, коли його доставили з Черкас
і готували до етапування в Київ.
Перебування в Мошнах Тарасові
Григоровичу допомогли полегшити друзі: троюрідний брат Варфоломей Шевченко, меценат Платон
Симиренко та Олексій Хропаль,
найближчий помічний підприємця. Після їхніх клопотань Шевченко зміг вільно пересуватися селом.
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Я

к умру, то поховайте
Мене на могилі
Серед степу широкого
На Вкраїні милій.
(Тарас Шевченко,
«Заповіт»).
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«К

анів» – слово татарського походження, що означає «ханський перевіз» або «місце
крові» – так пояснює походження
назви одна із гіпотез. Деякі сучасні дослідники говорять про грецьке походження назви, доказом того
виступають сліди грецької колонії
поблизу Канева. Із грецької «канос» – очерет, отже, Канів – місце очерету. Народна етимологія
пов’язує Канів із назвою птаха-канюка.
Перша літописна згадка про
Канів датована 1144 роком. Це
пов’язано із заснуванням князем
Всеволодом церкви св. Георгія, що
зараз називається Успенським Собором. Канів відомий як офіційне
місце переговорів руських князів з
половецькими послами. З середини ХV століття історія міста тісно
пов’язана з козацтвом.
Цьому місту на Дніпрових кручах випало стати і останнім прихистком Кобзаря. 22 травня 1861
року Тараса Шевченка перепоховали на Чернечій горі, яка відтоді
стала називатися Тарасовою. Сьогодні вона – частина історикокультурного та природного заповідника загальною площею 45 га.
Уже влітку 1884 року народним
коштом тут було зведено перший
музей Кобзаря – Тарасову світлицю, впорядковано могилу поета і
встановлено пам’ятник-хрест за

проектом академіка архітектури
В.Сичугова. Сучасного вигляду
Шевченківський меморіал набув
влітку 1939 року із встановленням
бронзового пам’ятника (скульптор
М. Манізер, архітектор
Є. Левінсон) та спорудженням літературно-меморіального музею
(архітектори В. Кричевський і П.
Костирко).

Могила Івана Ядловського

При вході до заповідної зони
– могила Івана Олексійовича Ядловського, котрий півстоліття наглядав за могилою Шевченка. Жив
він в одній половині Тарасової світлиці. Спершу
хата стояла на самій Тарасовій горі. Її будівництво
завершилось одночасно із
упорядкуванням могили
Тараса Григоровича.
У 1888 році Ілля Рєпін
на замовлення старогромадівців виконав портрет
Тараса Шевченка. Того
ж року народний музей
збагатився подарунком
канівського нотаріуса
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Захарія Краковецького – іконою
Нерукотворного Спаса з дарчим
написом. На початку ХХ століття експозиція поповнилася полотном невідомого художника
«Ікона святого Тарасія», на якій
зображено Тараса Шевченка в
образі святого. Сьогодні в хаті –
копії картин.
У 30-х роках минулого століття почалося будівництво сучасного музею.

Тарасова свтлиця
Тарасову світлицю розібрали.
Поставити хату на тому ж місці було вже неможливо,
тому її перенесли ближче
до могили Івана Ядловського. Інтер’єр хати-музею
відтворено лише частково.
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Тарасова світлиця, експозиція

Канівський музей Тараса
Шевченка

23 серпня 2010 р. у День державного прапора України після
тривалої реконструкції було відкрито літературно-меморіальний
музей із оновленою експозицією.
За основу структури нової виставки було взято триптих «Муза,
Доля, Слава», який Шевченко написав 1858 року в Нижньому Новгороді.
Перший розділ під назвою
«Муза» розповідає про Шевченкахудожника. Тут можна побачити
оригінали Шевченкових офортів із
серії «Живописна Україна» (1844)
– найцінніші експонати і гордість
музею.
Про дитинство, його творчий
шлях і становлення як письменника можна дізнатися в експозиційному розділі «Доля».
«Слава» розповідає історію самого Шевченківського меморіалу
від започаткування до сьогодення.
Основна ідея цієї частини музею –
поділитися із відвідувачем баченням монументу, тим, як його

сприймали митці різних поколінь
і шкіл (ХХ ст. — перша декада
ХХІ ст.). Тут представлено 60 художніх оригінальних робіт.

Канівський музей Тараса
Шевченка, експозиція
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К

орисні посилання:

Національний
заповідник «Тарасова
Батьківщина»
пропонує екскурсії,
інформацію щодо
роботи музейного комплексу та
коротку історичну довідку про
Моринці, Шевченкове і Будище.
www.batjkivshhyna-tarasa.com.ua

Сайт села
Моринці.
Тут можна
знайти екскурсійну
програму по Шевченкових місцях та інформацію, де зупинитися під
час подорожі.
www.moryntsi.com.ua
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Офіційний
сайт
Черкас може стати
у нагоді гостям, що
схочуть зупинитися
в місті або відвідати
інші пам’ятки.
www.rada.cherkassy.ua

Офіційний
сайт
Черкаського
краєзнавчого
музею. Тут можна
дізнатися актуальну інформацію про
роботу самого музею та всіх його
філіалів (в тому числі музею «Кобзаря»).
ckoblmuz.ck.ua

Офіційний
сайт
Черкаського академічного обласного
українського музично-драматичного театру ім. Тараса Шевченка. Інформація про репертуар театру.
www.theatre-shevchenko.ck.ua

Музей
Шевченка
у Мошнах працює
щодня з 10.00 до
18.00, вихідні: понеділок, вівторок.
Ш е вч е н к і в с ь к и й
національний заповідник у Каневі. Актуальна інформація
про експозицію та
роботу музею Тараса Шевченка,
музею «Народне декоративне мистецтво Канівщини» та музею «Літературна Канівщина».
shevchenko-museum.com.ua
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