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Вступ

П ереяслав — один із найдавніших центрів України,
історія якого налічує понад тисячу років, є ду-

ховним центром української нації, скарбницею історичних 
пам’яток, з величезною культурною, архітектурною та музей-
ною спадщиною. 

У 2018 році Переяслав відзначив 1111-у річницю з часу 
першої згадки у джерелах.

Introduction

P ereiaslav is one of the oldest centers of Ukraine, whose
history is more than a thousand years old, the spiritual 

center of the Ukrainian nation, a treasury of historical monuments, 
with a huge cultural, architectural and museum heritage. 

In 2018 Pereiaslav celebrated the 1111th anniversary since 
the first mention in the sources. 
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Філософія бренда

На перехресті любові та знання створений логотип
міста, в основу якого покладена концепція спіралі 

часу, модель всесвіту і світотворення, символ розвитку, 
руху і життя, пізнання Бога і свого коріння, своїх предків.

Центральна давньослов’янська «Азъ» — «Я» — основа 
буття — акцентує увагу на тому, що:

— Саме з Мене і починається Світ

— Саме з Мене і починається Всесвіт

— Саме з Мене і починається Переяслав

У кольоровому оформленні логотипа  використані чер-
воний та синьо-блакитний кольори, які є традиційними най-
давнішими кольорами Середньої Наддніпрянщини.

Philosophy of the brand

A  the crossroads of love and knowledge, the town 
logotype was created, based on the concept of time 

spiral, a model of the universe and world creation, a symbol 
of development, movement and life, knowledge of God and his 
roots, his ancestors.

 The central Old Slavic «Az» — «I»— the foundation of being 
— emphasizes the fact that: 

—  It is with Me the world begins

— It is with Me the Universe begins 

— It is with Me Pereiaslav begins

In the color decor of the logotype are used red and blue 
colors that are traditional the most ancient colors of the Middle 
Naddniprianshchyna. 
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Філософія і місія розвитку Переяслава

Тільки перебуваючи у місті, можна відчути,
що Переяслав — серце України, в якому зосе-

реджена не лише найбільша кількість музеїв на душу 
населення, але й тисячолітня духовна спадщина нації.

Саме в Переяславі майбутній Великий князь Київський 
Володимир Мономах писав лист до чернігівського князя 
Олега, єпископ Сильвестр вів літопис, Тарас Шевченко 
написав свій «Заповіт». Саме Переяславщина стала бать-
ківщиною знаменитого збірника «Сад божественних пісень» 
вільнодумця-філософа Григорія Сковороди. Тут народила-
ся знаменитий американський скульптор Луїза Невельсон 
(Лея Берлявська), творили класик єврейської літератури 
Шолом-Алейхем, геній архітектури Володимир Заболотний, 
патріарх музейної справи Михайло Сікорський і велика 
плеяда інших культурних та наукових діячів.

Місією розвитку Переяслава є створення сприятливо-
го клімату для внутрішніх і зовнішніх інвесторів, збільшен-
ня туристичного потоку, відродження гордості переяславців 
за своє неповторне, таке багате історією, духовними й ма-
теріальними перлинами місто. 

Доторкнись до тисячоліття — наше відчуття 
міста, пронизане гордістю та шаною.

Philosophy and development mission 
of Pereiaslav

O nly staying in the town, you can feel that Pereiaslav
is the heart of Ukraine, which focuses not only 

on the largest number of museums per capita, but also on the 
millennial spiritual heritage of the nation.

It was in Pereiaslav that the future Grand Duke of Kyiv, 
Volodymyr Monomakh, wrote a letter to Prince Oleg of 
Chernigov, Bishop Sylvestr wrote a chronicle, Taras Shevchenko 
wrote his «Testament». It is Pereiaslavshchyna that became the 
home of the famous collection «The Garden of Divine Songs» 
by freethinker-philosopher Hryhorii Skovoroda. Here was a 
famous American sculptor Louise Nevelson (Leah Berliavska) 
born, created a classic Jewish literature Sholom Aleikhem, the 
genius of architecture Volodymyr Zabolotnyi, the Patriarch of 
Museum Affairs Mykhailo Sikorskyi and a large constellation  of  
the other cultural and scientific figures. 

Development mission of Pereiaslav is the creation of a 
favorable climate for domestic and foreign investors, the increase 
of tourist flow, the revival of the citizens’ pride of their own 
unique, such a rich by its history, spiritual and material pearls 
town.

Touch the millennium is our feeling of the town, riddled 
with pride and honor. 
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Переяслав на шляху історії

Переяславська земля була заселена людьми 
ще в доісторичну епоху, за доби пізнього палеоліту 

(близько 11 тис. років тому). Кожен етап розвитку цивілізації 
залишав на цих теренах свій відбиток: це і перші неолітичні 
стоянки (кін.V тис. до н.е., урочище Загай), і залишки поселень 
трипільської культури (кін. IV — поч. ІІІ тис. до н.е., поселення 
Карань та Крутуха-Жолоб на околицях сучасного міста), і ве-
ликі насипи-кургани над похованнями доби бронзи та раннього 
залізного віку (сер. III тис. до н.е. — сер. І тис. до н.е.), і залиш-
ки поселень зарубинецької, черняхівської та київської культур 
— все це свідчить про унікальні природно-географічні умови 
розташування Переяслава.

Загадкові Змійові вали Переяславщини, загальною про-
тяжністю понад 60 км, які згадуються у літописах XI-XII ст., 
і сьогодні привертають до себе увагу завдяки масштабності 
й винахідливості людей, які їх спорудили для захисту своєї 
землі від постійних набігів кочівників.

Pereiaslav on the path of history 

P ereiaslav land was inhabited even in the prehistoric
era, in the late Paleolithic (about 11 thousand years 

a g o ) . Each stage of the development of civilization left 
in these areas its mark: these are the first Neolithic sites (the 
end of the Vth millennium B.C., the tract Zahai) and remains 
of Tripoli culture settlements (the end of the IVth — the 
beginning of the IIIrd millennium B.C., the settlements Karan’ 
and Krutukha-Zholob on the outskirts of the modern town), and 
the large mounds over the graves of the bronze age and early 
iron age (the middle of the 3rd millennium B.C. — the middle 
of the 1st millennium B.C.), and remains of the settlements of 
Zarubyntsi, Cherniakhiv and Kyiv cultures — all this testifies to 
the unique natural and geographical conditions of the location 
of Pereiaslav. 

The mysterious Serpentine shafts of Pereiaslav, the total 
length of which is over 60 km, that are mentioned in the annals 
of the XI-XIIth centuries today attract attention due to the scale 
and ingenuity of people who built them to protect their land 
from the constant raids of the nomads. 
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У «Повісті временних літ» під 992 роком наведений 
переказ про отрока-кожум’яку, який визвався допомогти 
Великому київському князеві Володимиру в боротьбі з пе-
ченігами у битві на р. Трубіж. Після перемоги кожум’яки над 
печенізьким богатирем, «Володимер же рад быв, заложи город 
на броді том і нарече Переяслав, зане перея славу отрок ть» 
(перейняв славу). Незважаючи на те, що перша згадка про мі-
сто у літописі розміщена в договорі 907 року між Візантією та 
Руссю, де Переяслав згадується як третє за значенням місто 
Русі після Києва та Чернігова, все ж найдавніші укріплення 
Переяслава збудовані саме у період 992-993 років Великим 
київським князем Володимиром Святославичем. Саме цим ча-
сом і датується поява міста, назва якого походить (перенесе-
на) від назви другої столиці Першого Болгарського царства 
— міста Великий Преслав (893–972 рр.).

In«The Tale of Bygone Years»under the year 992 there is 
a legend about the boy-Kozhemiako, who volunteered to help 
Kyiv Prince Volodymyr the Great in the fight against the 
Pechenihs in the battle on the river Trubizh. After the victory 
of Kozhemiako over the Pechenih’s hero,«Volodymyr was glad 
to make a town and named it Pereiaslav, the lad borrowed glory». 
Despite the fact that the first mention of the town in 
chronicles is placed in the agreement of the 907 year between 
Byzantium and Rus, where Pereiaslav is mentioned as the third 
by significance town of Rus after Kyiv and Chernihiv, yet the 
most ancient fortifications of Pereiaslav were built in the 
period of 992-993 years by the great Kyiv Prince Volodymyr 
Sviatoslavych. It is the time of appearance of the town, 
which name comes from the name of the second capital of the 
First Bulgarian Kingdom — the Great Preslav (893–972 years). 

Перемога Кожум’яКи над Печенігом (з радзивіллівсьКого літоПису)
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Найбільшого розквіту Переяслав зазнав у найдавніший 
період свого існування, з кінця X ст. (заснування міста) і до 
1239 року (розгром монголо-татарами),  особливо у період ХІ — 
першої половини ХІІ ст., коли переяславськими князями були 
Всеволод Ярославич, Володимир Всеволодович (Мономах), 
Ярополк та Андрій Володимировичі, Ізяслав Мстиславич. Пере-
яславський княжий стіл у ті часи мав особливе сакральне зна-
чення як обов’язковий етап княжої кар’єри перед отриманням 
київського великокняжого престолу. Тому за Переяславське 
князівство точилася жорстока боротьба. За весь час існуван-
ня Переяславського князівства його княжий стіл займали 24 
князі, діяльність яких у більшій чи в меншій мірі вплинула 
на розвиток міста. Перший переяславський князь Всеволод 
Ярославич (1030–1093 рр.) був високоосвіченою людиною, 
знав шість мов, і, певно, його внутрішня та зовнішня політика 
й заклала основи возвеличення роду Мономаховичів. Під час 
двадцятилітнього князювання Володимира Мономаха, діяль-
ність якого була спрямована на поглиблення сакрального 
статусу Переяслава, відбувалося поширення культу святих 
страстотерпців Бориса та Гліба, зміцнення обороноздатності 
Русі з метою її об’єднання.

Pereiaslav’s greatest prosperity was experienced in the 
most ancient period of its existence, from the end of the Xth 
century (the founding of the town) and up to 1239 (the defeat 
by the Monhol-Tatars), especially during the period of the XIth — 
the first half of the XII century, when the Pereiaslav princes were 
Vsevolod Yaroslavych, Volodymyr Vsevolodovych (Monomakh), 
Yaropolk and Andrii Volodymyrovychi, Iziaslav Mstyslavych. 
Pereiaslav princely table in those days had a special sacred 
significance as a mandatory stage of the princely career before 
receiving the Kyiv Grand Duke’s throne. Therefore, for the 
Pereiaslav principality there was a fierce struggle. During all 
the time of existence of the Pereiaslav principality, its princely 
table was occupied by 24 princes whose activity has, to a greater or 
lesser extent, influenced the development of the town. The first 
Pereiaslav prince Vsevolod Yaroslavych (1030–1093 years) was a 
highly educated man, he knew six languages, and, apparently, his 
internal and foreign policy laid the foundations for exaltation 
of the Monomakhs. During the twenty years reign of Volodymyr 
Monomakh, all of whose activities were aimed at deepening the 
sacred status of Pereiaslav, it was spread of the cult of saints 
passion-bearers Borys and Hlib, the strengthening of Rus’s defense 
capabilities in order to unite it. 
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Про важливий статус міста свідчить інтенсивне й мас-
штабне монументальне кам’яне будівництво. Так, вже у 
1008 році у Переяславі була закладена кам’яна церква Воз-
движення. У кінці ХІ ст. на території єпископського двору ди-
тинця єпископом (митрополитом) Єфремом розбудовано цілий 
комплекс кам’яних монументальних культових споруд: собор 
св. Архістратига Михаїла з прибудовами, церкву св. Андрія, 
Єпископські ворота дитинця з надбрамною церквою 
св. Феодора та кам’яною стіною єпископського двору, 
кам’яну лазню («строєньє баньно камено»). 

На межі ХІ — ХІІ ст. та у ХІІ ст. Володимиром Монома-
хом, його найзначнішими боярами та іншими переяславсь-
кими князями було збудовано церкву Успіння Богородиці 
на княжому дворі, Спаську церкву-усипальню, одноапсидну 
церкву на вул. Успенській, шестистовпний монастирський 
собор, а також зведено потужну лінію оборонних укріплень 
(вал та рів), після чого сформувався другий (після дитинця) 
укріплений район Переяслава — «Окольне місто».

The important status of the town is evidenced by 
intensive and large-scale monumental stone construction. Thus, 
in the year 1008, the stone church of the Exaltation was laid in 
Pereiaslav. At the end of the XIth century in the territory of the 
episcopal court of dytynets, a bishop (metropolitan) Ephraim 
built a whole complex of the stone monumental religious 
structures: St. Archangel Michael Cathedral with annexes, St. 
Andrew Church, the Bishop’s dytynets gate with the goblet 
St. Theodor Church and the stone wall of the episcopal court, 
a stone bath («Stroenie banno kameno»). 

At the turn of the XI-XIIth centuries and in the XIIth  
century Volodymyr Monomakh, his most notable boyars and 
other Pereiaslav princes built the Church of the God’s Mother 
Assumption in the princely court, Spassky Church of  Tombstone, 
the one-apsided church in the Uspenska Street, the six-column 
monastic  cathedral, as well as a powerful line of defense 
fortifications (a valley and a ditch) was built, after which the 
second (after dytynets) fortified district of Pereiaslav — «The 
Circular City» — was formed. 
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Карта (план) Загальний план Диких полів, простіше кажучи України 
(Delineatio Generalis Camporum Desertorum vulgo Ukraina) , 1648 рік, 
складена французьким інженером Гійомом де Бопланом
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Після захоплення у 1239 році міста монголо-татарами, 
розпочався тривалий період його занепаду. Переяславські 
козаки вперше згадуються у документах 40-х років ХVІ ст., 
коли вони здійснювали напади на татарські угіддя в пониззі 
Дніпра. У 1585 році польський король Стефан Баторій надав 
київському воєводі Василю-Костянтину Острозькому право на 
відновлення міста Переяслава на пустому городищі, з чого 
й почалося відродження міста. Місто отримало Магдебурзь-
ке право. Переяслав у ці часи — найбільший економічний і 
політичний центр Лівобережжя. Тут працюють цехи чин-
барів, кравців, ковалів, пекарів; заснована єзуїтська школа 
(колегіум). Зарубіжних подорожуючих  дивує високий рівень 
освіченості й грамотності серед простого люду.

З початком великих селянсько-козацьких повстань, у 
XVII ст., Переяслав, як і в давніші часи, — в епіцентрі подій, 
місто стає центром Переяславського полку. Під час Націо-
нально-визвольної революції середини ХVІІ ст. Переяслав — 
центр постачання зброєю і продуктами, головний центр 
артилерії, дипломатичний центр держави, куди приїжд-
жають посли з Московії, Речі Посполитої, Османської 
імперії. У січні 1654 року в Переяславі відбулася Пере-
яславська рада, після якої між Військом Запорозьким, 
очолюваним гетьманом Б. Хмельницьким, та Московською 
державою була підписана угода про військовий союз при пов-
ному збереженні автономії як у внутрішніх, так і в зовнішніх 
справах, збереженні республіканського ладу і особливого ко-
зацького устрою. Переяслав зберігав усі свої права і привілеї, 
в тому числі  й Магдебурзьке право.

After the capture of the town by Mongol-Tatars  in 1239, 
a long period of its decline began. Pereiaslav Cossacks were 
first mentioned in the documents of the 1940’s of the  ХVІ th 
century when they attacked Tatar lands in the lower reaches 
of the Dnipro. In 1585 the Polish king Stephan Batorii gave the 
Kyiv governor Vasyl-Kostiantyn Ostrozkyi the right to 
restore the town of  Pereiaslav on the empty hill, which 
begun the rebirth of the town. The town received the 
Magdeburg Law.  Pereiaslav in these times is the largest 
economic and political center of the Left Bank. There are 
shops of chinbars, tailors, blacksmiths, bakers; it is founded 
Jesuit school (collegium). Foreign travelers are surprised by 
the high level of education and literacy among ordinary 
people.  With the onset of large peasant-Cossack uprisings, in 
the XVIIth century, Pereiaslav, as in earlier times, was at 
the epicenter of events, the town became the center of 
the Pereiaslav regiment.  During the National Liberation 
Revolution of the mid-seventeenth century Pereiaslav is the 
center for supplying weapons and products, the main center of 
artillery, the diplomatic center of the state, where ambassadors 
come from Muscovy, Rech Pospolyta, Ottoman Empire. In 
January 1654 the Pereiaslav Council took place in Pereiaslav, 
after which the agreement on a military alliance was signed 
between the Zaporozhian Army under the leadership of Hetman 
B. Khmelnytskyi and the Moscow State with full preservation of 
autonomy both in internal and external affairs, preserving of the 
republican system and the special Cossack system. Pereiaslav 
retained all its rights and privileges, including Magdeburg Law.  
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У XVII-XVIII ст. Переяслав належав до міст із розвину-
тим ремеслом і торгівлею, однак під час чергового повстання 
переяславського козацтва у 1666-67 роках місто було майже 
повністю спалене. У роки Північної війни, в якій брало участь 
і українське козацтво, Петро І, готуючись до бойових дій на 
території України, наказав відбудувати Переяславську фор-
тецю. Після ліквідації полково-сотенного устрою, у 1782 р. 
місто стало повітовим центром Київського намісництва, а з 
початку XIX ст.– Полтавської губернії. 

Попри те, місто у XIX ст. розвивалось дуже повільно, про 
що свідчить порівняно невелика кількість населення (7 тис. 
— на початку, 14 тис. — у кінці XIX ст., третину з яких скла-
дали євреї). Наприкінці XIX століття у місті діяли 14 церков, 
духовне училище, міське училище, бібліотека, дві книгарні, 
церковно-парафіяльна школа. Відповідно до адміністратив-
ного статусу, на початку ХХ ст. у місті була земська управа, 
чоловіча і жіноча гімназії, суд.

Під час національно-визвольних змагань 1917-1920-х 
років влада у місті неодноразово переходила з рук у руки. 
Цей час був одним із найдраматичніших періодів у житті 
міста. Після утвердження радянської влади Переяславщина 
розвивалась за загальнодержавним сценарієм. Це і насиль-
ницька колективізація, і ліквідація безграмотності, і радіо-
фікація, і антирелігійна кампанія, і невеликий період україні-
зації, й індустріалізація. Жахливий відбиток залишили штучні 
голодомори 1921-1923 і 1932-1933 років.

In the XVII–XVIII th centuries Pereiaslav belonged to the 
cities with developed craft and trade, however, during the next 
uprising of the Pereiaslav Cossacks in 1666-67, the town was al-
most completely burnt down. In the years of the Northern War, 
in which Ukrainian Cossacks participated, Peter I, in preparation 
for hostilities on the territory of Ukraine, ordered to rebuild the 
Pereiaslav fortress. After the abolition of the regimental-cen-
tesimal system, in 1782 the town became the district center of 
the Kyiv Governorate, and from the beginning of the XIXth 
century — of the Poltava Governorate. 

Despite that the town in the XIX th century was develop-
ing very slowly, as evidenced by the relatively small number of 
population (7 thousand — in the beginning, 14 thousand — at 
the end of the XIX th century). At the end of the XIXth century, 
there were 14 churches in the town, a religious school, a town 
school, a library, two bookshops and church parish school. In 
accordance with the administrative status, in the beginning of 
the XXth century in the town there was a Zemstvo board, a male 
and female gymnasium, a court. 

During the national liberation events of 1917–1920, the 
power in the town repeatedly passed from hand to hand. This 
time was one of the most dramatic periods in the life of the 
town. After the establishment of Soviet power, Pereyaslavshchy-
na developed under the national scenario. This is the forcible 
collectivization, and the elimination of illiteracy, and installa-
tion of radio, and anti-religious campaign, and a small period 
of ukrainization, and industrialization. The horrible imprint left 
the manufactured famines of 1921–1923 and 1932–1933.
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Заболотний В. Г.

Сікорський М. І.

Центральна площа міста, проект Заболотного В. Г.

НІЕЗ «Переяслав»
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