
МАНДРІВКА НА 
БАТЬКІВЩИНУ 

ГЕНІЯ



Тарас Шевченко народився 9 березня
1814 року в селі Моринці Пединівської

волості Звенигородського повіту
Київської губернії. 

1816 року сім'я Шевченків переїхала до 
села Кирилівка Звенигородського

повіту. Дитячі роки Тараса пройшли в 
цьому селі.



Перша згадка про Керелівку з’являється у польських історичних джерелах
1618 року. На карті України, датованій 1648 роком, яка складена

французьким інженером Бопланом, позначена місцевість під назвою
Керелів ліс, пізніше це Керелівка. За Гетьманщини село – козацький

зимівник. Лише з початку ХІХ століття село називається Кирилівкою, а у 
1929 році перейменоване у Шевченкове.



До наших днів дійшло кілька
переказів про засновника села.
Одна з легенд розповідає, що був

козак Кирило, який першим 
оселився на узліссі біля річки. 

Місце було зручне, з усіх сторін
захищене лісами і пагорбами. 

Поруч почали селитися інші люди, 
так утворилося поселення.



За адміністративним поділом 16 
століття село входило до 

Брацлавського повіту. На початку 
18 століття більшість земель 
Смілянського повіту, до якого

належала Кирилівка, була
власністю польських магнатів
Яблоновських. З 1741 року тут 
уже налічувалося 130 дворів та 
понад 900 жителів. Деякий час 
селом володіли польські князі

Любомирські.



Після возз’єднання Правобережної України з Лівобережною в складі
Російської імперії, Керелівка дісталася генерал губернаторові псковському і 
смоленському В.В.Енгельгардту, з 1828 р. — його сину Павлу, у якого Тарас 
Шевченка служив козачком. В селі народився дід поета — Іван Андрійович та 
батько — Григорій Іванович. Дід прожив довге життя, був свідком Коліївщини, 
про що часто розповідав онукові. Помер він на 88 році життя у 1849 р.Після
одруження та переїзду в селі жила й мати поета Катерина Якимівна, тут 
народилися сестри Тараса Шевченка Катерина, Ярина й Марія, брат Йосип.



Відвідавши Кирилівку у 1843 році, Тарас Шевченко намалював в альбомі
олівцем хату, в якій пройшло його дитинство, та портрет діда Івана. Тарас 
Григорович неодноразово згадував Кирилівку в автобіографії, листах, 
поетичних і прозових творах. Пам’ять про поета завжди жила в серцях
односельців.



У 1908 році на місці батьківської
хати було встановлене млинове

колесо з написом: «Тут була хата 
Т.Г. Шевченка». Незважаючи на 
заборону з боку царизму, в селі

широко відзначався
Шевченківський ювілей у березні
1914 року. Тоді ж на гроші, зібрані

діячами культури Києва і 
студентською молоддю, викупили
садибу батьків Шевченка. З того 
часу вона стала доступною для 

багатьох відвідувачів, що вже тоді
прибували сюди із різних місць.



Рідне село завжди залишалося рідним і бажаним для Шевченка. „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”, – писав у листі до брата Микити.



Пам’ятним у житті села був
Шевченківський ювілей 1929 року 

— 115- річниця від дня 
народження поета. Саме тоді на 

урочистих зборах село було
перейменовано на Шевченкове.

1 червня 1930 року в центрі села 
відкрито пам’ятник Кобзарю 

(скульптор Каленик Терещенко). У 
1935 році розпочалося

будівництво музею на батьківській
садибі Шевченка, а вже 1939-го 
відбулося урочисте відкриття.



Останнє впорядкування пам’ятних місць
села, що пов’язані з Т.Г. Шевченком, 
відбулося у 1989 році, під час урочистого
святкування 175 - річчя з дня народження
поета. На садибі батьків було відтворено
за малюнком поета 1843 р. хату, в який
виріс Тарас Шевченко, упорядковано
могили батька та матері поета та інші
шевченківські місця. 
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