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In this article the author aims to explore the impact of engineering on the Dnieper on the social sphere of 
Pereyaslav: fi nd out the changes in the settlement structure of the region, to reveal the peculiarities of settlement 
of settlers, the attitude to preservation of cultural and historical monuments of the region, to examine both the 
process engineering refl ected in the consciousness of the inhabitants of the riparian villages and representatives of 
the intelligentsia.
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Серед великого кола проблем, пов’язаних із становленням першого в Україні музею-
сканесена – Музею народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини в м. Переяслав-
Хмельницький Київської обл., одним із найважливіших було питання виділення землі, адже від 
його позитивного розв’язання великою мірою залежало вирішення наступних етапів організаційних 
робіт. Зрозуміло, що успіх задуманої справи великою мірою залежав від розміру земельної ділянки 
під будівництво Музею і термінів її виділення.

Частково питання виділення землі для створення Музею народної архітектури та побуту 
Середньої Наддніпрянщини в контексті історії становлення Національного історико-етнографічного 
заповідника «Переяслав» вже піднімалися в публікаціях В.М. Ткаченка [11].

До питання виділення земельної ділянки для створення Музею звернемося трохи пізніше. 
Зараз звернемо увагу на те, як зароджувалася і розвивалася ідея зі створення першого в Україні 
комплексу пам’яток народної архітектури під відкритим небом.

Задум цього широкомасштабного проекту зародився в директора Переяслав-Хмельницького 
історичного музею М. І. Сікорського і його колег-однодумців наприкінці 60-х років ХХ ст., коли 
у 1958 р. у складі Історичного музею, на території двору Михайлівської церкви, було створено 
відділ етнографії (наказ № 30 по Переяслав-Хмельницькому історичного музею від 7.10.1958 р.) 
[8]. Освоєння території Михайлівської церкви відбулося в короткі терміни. В частині трапезної 
був створений прообраз інтер’єру селянського житла ХІХ ст., представлено знаряддя праці, 
пристрої, заготовки, готові вироби різних ремесел і промислів. У другій частині трапезної 
експонувалася продукція місцевої фабрики художніх виробів, швейної фабрики, вироби майстра-
різьбяря з Бориспільщини П. Верна. На території двору експонувався вітряний млин кін. ХІХ ст. 
із с. Ковалин Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл., комора для зберігання зерна 1-ї чверті 
ХХ ст. із с. Трубайлівка Переяслав-Хмельницького р-ну, велика кількість сільськогосподарських 
машин і реманенту. 

Зрозуміло, що можливості закритих приміщень Михайлівської церкви та невеличкого 
подвір’я для показу пам’яток народної архітектури та створення інтер’єрів були вкрай обмежені. 
Музейні працівники розуміли, що для висвітлення теми потрібні оригінальні типові споруди з 
природним оточенням. Проте, бачення проекту музею-скансена було ще на етапі формування…

На початку 1961 р. М. І. Сікорський отримав запрошення взяти участь у Всесоюзній нараді 
етнографів, яка проходила на базі Рижського музею під відкритим небом 5-17 червня (наказ № 16 
від 4.06.1962 р.: «Жаму М. І. виїхати у м. Ригу для участі в роботі об’єднаної сесії вчених Ради 
інституту етнографії АН СРСР науково-дослідного інституту музеєзнавства з питань етнографії з 
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5 по 17 червня 1962 р.) [8]. М. І. Жам ознайомив присутніх з історією створення етнографічної 
експозиції на базі Михайлівської церкви в Переяславі-Хмельницькому, зазначив, що можливості 
закритих приміщень церкви та невеличкого подвір’я для показу пам’яток народної архітектури та 
створення інтер’єрів вкрай обмежені, і в зв’язку з цим окреслив найближчі плани: «Я проінформував 
присутніх на нараді етнографів про наміри створення музею під відкритим небом на мальовничій 
околиці м. Переяслава-Хмельницького, на Татарській горі, і що питання про виділення земельної 
ділянки для створення музею вже вирішуються. Наші плани знайшли розуміння і підтримку в 
учасників Всесоюзного форуму» [5, с. 1]. 

Коли М. І. Жам, виступаючи на Всесоюзному форумі етнографів говорив «що питання 
про виділення земельної ділянки для створення музею вже вирішуються», він видавав бажане за 
дійсне. Насправді пошук відповідної території для створення Музею та переговори із органами 
місцевої влади про її виділення були проблемними питаннями, одними із найскладніших. М. І. Жам 
пригадував: «У місцевих органів влади нам не завжди вдавалось знаходити розуміння важливості 
розпочатого задуму. Так, на звернення до завідуючого відділом агітації і пропаганди райкому партії 
М. К. Шляхіна про допомогу у вирішенні питання про виділення земельної ділянки для музею 
отримали відповідь: «А нельзя ли изобразить село на картине? Кто вам даст разбазаривать орные 
земли под экспозицию?» [5, с. 3]. Натомість голова виконкому Переяслав-Хмельницької міської 
ради М. Н. Єрмольєв підтримав і зрозумів ініціативу М. І. Сікорського і сприяв виділенню землі 
для створення Музею. Міська влада запропонувала на вибір дві земельні ділянки на вибір під 
експозицію майбутнього музею: міський заповідник між річками Трубіж і Попівкою або ж ділянку 
на території мікрорайону Лагері між очисними спорудами та звірогосподарством. Після уважного 
обстеження відповідних територій та роздумів, М. І. Сікорський з колегами дійшли висновку, що 
означені ділянки не відповідають задуму [5, с. 4].

Великою вдачею для музею у пошуку необхідної території стала співпраця з кваліфікованим 
гідромеліоратором, жителем м. Переяслава-Хмельницького Є. Ф. Іщенком. Єфрем Федотович 
понад 30 років пропрацював по спеціальності в селах Бориспільського р-ну Київської обл. і як 
досвідчений спеціаліст добре розумів, що у зв’язку із проектуванням та побудовою на Дніпрі 
Канівського водосховища назавжди зникнуть старі хати, церкви, громадські будівлі, вітряки, водяні 
млини, господарські споруди, розміщені на території, що підлягатиме затопленню [5, с. 4]. 

На початку 1961 р. Є.Ф. Іщенко під час зустрічі з М. І. Сікорським та М. І. Жамом як 
один із можливих варіантів запропонував територію, відому під назвою урочище Татарська гора. 
У спогадах М. І. Жама знаходимо: «Ідея сподобалася і захопила М. І. Сікорського, як і посіяла 
сумніви щодо реального втілення їх в життя, оскільки згідно із задумом Є. Ф. Іщенка для створення 
експозиції типового Наддніпрянського села потрібно було виділення земельної ділянки до 500 га, 
де мала бути відтворена і збережена флора і фауна регіону» [5, с. 4]. 

Після нетривалих роздумів, музейні працівники зосередилися на пропозиції Є. Ф. Іщенка – 
урочищі Гора. Ця територія розміщена на околиці Переяслава-Хмельницького, на відстані 1 км від 
міста. Вона відповідала планам створення музею. Вибір для музею саме цієї ділянки обумовлений 
вигідною топографією місцевості, близьким розташуванням міста Переяслава-Хмельницького, 
наявністю археологічних об’єктів. Рельєф мальовничого степового плато над долинами рік Дніпро, 
Трубіж, Попівка відповідав ландшафту Наддніпрянського села. Тут здавна селилися люди. Тут 
знаходяться залишки курганів епохи бронзи, могильник і поселення черняхівської культури, 
давньоруське селище і поселення ХVІІ–ХVІІІ століть. Відсутність зелених насаджень давала 
можливість насадити їх за власним задумом, а підвищеність над рівнем Дніпра і Трубежа (16 м) – 
ідеальні умови для будівництва та збереження пам’яток дерев’яної архітектури.

В умовах, коли у вітчизняній музейній практиці ще не сформувалися принципи структурної 
побудови музеїв просто неба, зокрема, вибір місця для музею, у нагоді стало вивчення закордонного 
досвіду. Європейська практика підказала, що майже всі музеї просто неба розташовані в приміській 
зоні, поруч із водою (ріка, озеро, ставок), тобто в місцях, де буває багато відпочиваючих і де зручно 
розмістити архітектурну експозицію. Лише в таких умовах музей є життєздатний і відвідуваний. 
Важливу роль відіграють різноманітний рельєф, водоймища, лісопосадки, вигони, чагарники. Вони 
створюють сприятливі умови для того, щоб кожну пам’ятку розташувати в місцевості, наближеній 
до тої, де будівля знаходилася раніше.

Серйозні й відповідальні переговори про виділення земельної ділянки в ур. Гора лягла на 
плечі М. І. Сікорського та його однодумців – М. І. Жама та Є. Ф. Іщенка (Рис. 6). Розпочалася 
кропітка рутинна робота, пов’язана із підготовкою чисельних звернень до органів влади всіх рівнів, 
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тривалі складні переговори з великою кількістю чиновників, партійних структур, органів місцевого 
самоврядування, урядового керівництва УРСР.

У нагоді стала ювілейна дата – 9 березня 1964 р. Громадськість України готувалася 
відзначати 150-річчя з дня народження Т. Г. Шевченка. Видатний український письменник, поет, 
художник мав безпосереднє відношення до землі Переяславської, тому не розумно було б не 
використати цю подію для втілення задуманого на практиці. 

27 червня 1962 р. М. І. Сікорський звернувся з листом до Виконавчого комітету 
Переяслав-Хмельницької міської ради депутатів трудящих: «В зв’язку з тим, що наближається 
славна ювілейна дата 150-річчя з дня народження Т. Г. Шевченка, і вшановуючи пам’ять про 
його перебування і творчу діяльність в Переяславі в 1845 і 1859 рр., а також враховуючи 
перспективи розвитку міста, дирекція Переяслав-Хмельницького Історичного музею просить 
виконком міської ради депутатів трудящих підняти клопотання перед обласним виконавчим 
комітетом депутатів трудящих про виділення в районі Татарської гори земельного масиву в 
розмірі 25 (двадцять п’ять) га, де буде посаджено лісопарк, композиційно пов’язаний з творчістю 
Т. Г. Шевченка, і відтворено стародавнє українське село, яке стане чудовою ілюстрацією побуту 
українського народу ХVІІІ–ХІХ століть і розкриє зміст невмирущих шевченківських творів. 
Всі роботи по створенню лісопарку і українського села ХVІІІ–ХІХ століть буде проведено силами 
громадськості району» (Рис. 1) [4].

У відповідь на звернення виконком Переяслав-Хмельницької міської Ради депутатів 
трудящих Київської області УРСР виніс рішення за № 88 від 26 червня 1962 року «Про створення 
лісопарку в межах міста Переяслав-Хмельницького на честь 150-річчя з дня народження 
Т. Г. Шевченка». Вважаємо за доцільне навести текст: цього рішення повністю: «В зв’язку з тим, 
що наближається славна ювілейна дата 150-річчя з дня народження Тараса Григоровича Шевченка 
і вшановуючи пам’ять про його перебування та творчу діяльність у Переяславі в 1845–1859 роках, 
а також враховуючи майбутні перспективи розвитку міста Переяслав-Хмельницького, виконком 
міської Ради депутатів трудящих Ухвалює: 1. На увіковічування ювілейної дати 150-річчя з дня 
народження Т. Г. Шевченка та враховуючи майбутні перспективи розвитку міста бажано створити 
лісопарк на околиці міста (на Татарській горі) площею 25 гектарів. Для посадки парку залучити 
громадськість міста. 2. Зобов’язати директора Історичного музею тов. Сікорського розробити 
відповідні розрахунки і плани посадки лісопарку. 3. Просити виконком районної Ради депутатів 
трудящих підняти клопотання перед виконкомом обласної Ради депутатів трудящих про виділення 
із земель радгоспу «Переяслав» площу під лісопарк в кількості 25 га на Татарській горі». Рішення 
підписали: в. о. Голови виконкому міської Ради депутатів трудящих О. Яблуновський та секретар 
виконкому Я. Дуда (Рис. 2) [4].

У нашому розпорядженні є цікаве креслення: «Викопіровка із схематичного плану території 
потрібної для організації музею під відкритим небом біля міста Переяслава-Хмельницького 
Київської обл.», виготовлене Є. Ф. Іщенком (Рис. 4). Ймовірно, що це креслення подавалося до 
міської Ради разом із листом М.І. Сікорського, адже в документації архівного відділу Переяслав-
Хмельницької міської ради ці документи підшиті разом. «Викопіровка…» свідчить про плани 
значно масштабніші, ніж були заявлені М. І. Сікорським у листі-зверненні. Так, згідно креслень 
Є. Ф. Іщенка, для створення «села» (тобто музею) за перспективним планом необхідна територія 
площею 71 га, з яких 68 га із земель радгоспу «Переяслав» і 3 га із земель міськомунгоспу. Для 
першочергового освоєння потрібна територія площею 25 га, на схемі вона позначена надписом 
«етно-парк». Окрім зони етно-парку планувалося Є. Ф. Іщенком освоєння території площею ще 
25 га під створення «старого і нового Українського села», з яких: по 3 га під садиби зони полісся і 
лісостепу, 2 га під садиби зони степу, 2 га під садиби ремісників, 8 га під забудову «нового села» і 
7 га під майдани, вулиці села та громадські будівлі. Цікавою є примітка до згаданої «Викопіровки»: 
«Площі садиб, майданів та вулиць озеленяються відповідно до історичного періоду кожної частини 
села. в цілому село матиме не лише етнографічне значення, а і як етнічний парк придатний для 
відпочинку трудящих» [1]. Питання наукового проектування музею ще будуть підняті в інших 
наших дослідженнях, а зараз повернемось до проблеми виділення землі для створення парку 
(в окремих документах лісопарку) ім. Т. Г. Шевченка та етнографічного музею у його складі.

Пригадуємо, що своїм рішенням № 88 від 26 червня 1962 р. Переяслав-Хмельницька міська 
Рада депутатів трудящих постановила просити виконком районної Ради депутатів трудящих підняти 
клопотання перед виконкомом обласної Ради депутатів трудящих про виділення із земель радгоспу 
«Переяслав» площу під лісопарк в кількості 25 га на Татарській горі.
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Знову чергова хвиля листів, звернень, запитів лягла на плечі М. І. Сікорського та його 
найближчого оточення. В особистому архіві О. М. Жам збереглися проекти звернень по цьому 
питанню до правління радгоспу «Переяслав», районної та обласної адміністрації, підготовлені 
М. І. Жамом. Вони становлять інтерес в зв’язку з тим, що оригінали цих документів поки що 
не виявлені. Наведемо деякі з них. Проект листа директору Радгоспу «Переяслав» тов. Левченко 
від 10 березня 1963 р.: «В зв’язку із створенням першого на Україні етнографічного музею під 
відкритим небом у м. Переяслав-Хмельницькому, де буде створено експозицію українського села 
часів Т.Г. Шевченка, а також парку ім. Т. Г. Шевченка, який буде закладено на відзнаку ювілейної 
дати 150-річчя з дня народження великого Кобзаря і вшанування пам’яті про його перебування 
та творчу діяльність на Переяславщині в 1845, 1859 роках, Переяслав-Хмельницький державний 
Історичний музей просить Вас підтримати клопотання міської Ради депутатів трудящих перед 
Радою Міністрів УРСР про виділення для цих цілей 20 га малопридатної для обробітку землі 
(косогори, яри), що знаходиться в районі Татарської гори. Директор музею М. Сікорський» [9]. 
Маємо також проект листа Голові Переяслав-Хмельницької Районної Ради депутатів трудящих 
тов. В. П. Гавриленку, на жаль не датований (з інших джерел випливає, що цей лист було 
відправлено 26 березня 1963 р., вихідний № 17): «В зв’язку із створенням першого на Україні 
етнографічного музею під відкритим небом в м. Переяслав-Хмельницький, де буде створено 
експозицію українського села часів Т. Г. Шевченка, а також пожовтневого села, та який буде 
закладено на відзнаку ювілейної дати 150-річчя з дня народження великого Кобзаря і вшанування 
пам’яті про його перебування та творчу діяльність на Переяславщині в 1845 і 1859 рр., Переяслав-
Хмельницький державний історичний Музей просить виконком районної Ради депутатів трудящих 
прийняти рішення про порушення клопотання перед Київською Обласною (сільською) Радою 
депутатів трудящих про виділення Переяслав-Хмельницькому історичному музею для цих цілей 
20 га для І-ї черги парку і села епохи Т. Г. Шевченка і 15 га малопридатної для обробітку землі 
(косогори, яри), що знаходиться в районі Татарської гори і належить Радгоспу «Переяслав» 
[10; 7]. У відповідь на звернення М. І. Сікорського голова виконкому райради депутатів 
трудящих В. Гавриленко відписав: «За постановою Ради міністрів Української РСР від 20 березня 
1963 року № 335 клопотання про відведення земель для державних, громадських та інших потреб 
розглядаються сільськими облвиконкомами, в зв’язку з цим з клопотанням про відвод потрібної 
Вам площі землі необхідно звернутись до Київського сільського Облвиконкому» (лист № 165 від 
1 квітня 1963 р.) [7].

Привертає увагу той факт, що на початку 1963 р. адміністрація музею мала наміри просити 
виділити 20 га землі, хоча перед цим у зверненні до виконкому міської Ради М. І. Сікорський 
просив 25 га землі під створення лісопарку і етнографічного музею. Невдовзі ситуація змінилася 
ще кардинальніше. 26 березня 1963 р. виконком Переяслав-Хмельницької міської Ради депутатів 
трудящих переглянув своє рішення за № 88 від 26 червня 1862 р. і прийняв нове за № 60 від 
26 березня 1963 р. під назвою: «Про створення лісопарку та першого на Україні етнографічного 
музею під відкритим небом в межах міста Переяслав-Хмельницького на честь 150-річчя з дня 
народження Т.Г. Шевченка» (Рис. 3). Вважаємо за доцільне навести повний текст цього рішення 
виконкому: «В зв’язку з тим, що наближається ювілейна дата 150-річчя з дня народження Тараса 
Григоровича Шевченка і вшановуючи пам›ять про його перебування та творчу діяльність на 
Переяславщині в 1845 і 1869 роках, а також враховуючи майбутні перспективи розвитку міста 
Переяслав-Хмельницького виконком міської Ради депутатів трудящих Ухвалює: 1. На увіковічування 
ювілейної дати 150-річчя з дня народження Т.Г. Шевченка та враховуючи майбутні перспективи 
розвитку міста бажано на околиці міста (на Татарській горі) створити лісопарк ім. Т.Г. Шевченка 
та перший на Україні етнографічний музей під відкритим небом. 2. Зобов’язати директора 
державного Історичного музею тов. Сікорського розробити відповідні розрахунки і плани посадки 
лісопарку. 3. Просити виконком Київської Обласної (промислової) Ради депутатів трудящих 
порушити клопотання перед Київською обласною (сільською) Радою депутатів трудящих про 
виділення із земель радгоспу «Переяслав» площу під лісопарк та етнографічний музей в кількості 
5 гектарів на Татарській горі, яка малопридатна для використовування (яри, косогори)». Рішення 
підписали: Голова виконкому міської Ради депутатів трудящих М. Єрмольев та секретар Я. Дуда 
[3]. Ми свідомо навели повні тексти обох рішень. Їх зміст практично ідентичний. Відрізняється 
лише кількість землі, яку планується виділити під створення лісопарку-музею: у рішенні 1862 р. – 
25 га, а в рішенні 1963 р. – лише 5 га.

Проте неправильно буде думати, що зменшення розмірів земельної ділянки було пов’язане 
із небажанням міської влади бачити на території міста специфічний історико-культурний заклад. 
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Міська влада підтримувала ініціативу М. І. Сікорського та не завжди мала можливість прийняти 
відповідне рішення, оскільки керувалась Постановами Ради Міністрів УРСР № 922 від 6.07.1954 р. 
«Про порядок розгляду питань про відведення земель для державних, громадських та інших 
потреб» і № 982 від 31.08.1962 р. «Про заходи по виконанню постанови Ради Міністрів СРСР 
від 12 липня 1962 року № 730 «Про поліпшення державного обліку земель і використання їх 
у сільськогосподарському виробництві [14, арк. 17-20; 15, арк. 57-64]. Згідно цих постанов 
дозволялося провадити відведення землі для державних, громадських та інших потреб із земель 
колгоспів і радгоспів площею не більше 25 га.

Отримавши 26 березня 1963 р. рішення Виконкому міської Ради, і 1 квітня 1963 р. – 
відповідь голови виконкому райради депутатів трудящих В. Гавриленка, М. І. Сікорський рухав 
справу далі. Вже 1-го квітня 1963 р., М. І. Сікорський звернувся з листом до Голови Київської 
обласної (сільської) Ради депутатів трудящих тов. І. П. Лисена: «Відповідно рішення Переяслав-
Хмельницької міської Ради депутатів трудящих № 60 від 26 березня 1963 року «Про створення 
лісопарку та першого на Україні етнографічного музею під відкритим небом в межах міста Переяслав-
Хмельницького на честь 150-річчя з дня народження Т. Г. Шевченка», Переяслав-Хмельницький 
державний Історичний музей просить Вас прийняти рішення про виділення музею для цих цілей 5 
гектарів малопридатної для використовування землі (косогори, яри) в районі Татарської гори міста 
Переяслав-Хмельницького, що належить радгоспу «Переяслав» [7]. Одночасно готується звернення 
до Голови Київської обласної (промислової) Ради депутатів трудящих тов. Г.Ф. Яремчука майже 
з ідентичним текстом: «На відзнаку ювілейної дати 150-річчя з дня народження Т. Г. Шевченка 
і вшанування пам’яті про його перебування та творчу діяльність на Переяславщині в 1845 і 
1859 рр., а також враховуючи перспективи розвитку м. Переяслава-Хмельницького, Переяслав-
Хмельницький державний історичний музей просить Київську Обласну (промислову) Раду 
депутатів трудящих порушити клопотання перед Київською Обласною (сільською) Радою депутатів 
трудящих про виділення музею 5 гектарів малопридатної для використовування землі (косогори, 
яри) в районі Татарської гори м. Переяслава-Хмельницького, що належить радгоспу «Переяслав», 
для створення лісопарку ім. Т. Г. Шевченка та першого на Україні етнографічного музею під 
відкритим небом» [6]. У травні 1963 р. на підтримку ініціативи М. І. Сікорського виступив Голова 
Урядового Шевченківського Комітету УРСР Микола Бажан. 28.05.1963 р. він звернувся з листом 
до Голови виконкому Київської обласної (сільської) Ради депутатів трудящих Лисенка І. П.: 
«Вельмишановний Іване Петровичу! До Урядового Шевченківського Комітету УРСР надходять 
пропозиції про те, щоб на непридатних землях біля міста Переяслава-Хмельницького закласти 
лісопарк імені Т. Г. Шевченка, який з часом буде перетворено в етнографічний музей. Мені відомо, 
що до цих пропозицій у Раді Міністрів Української РСР поставились прихильно. Звертаюся до Вас 
з проханням, щоб і ви, з свого боку, всіляко сприяли починанням громадськості міста Переяслава-
Хмельницького і зробили все можливе, щоб виділити площу під лісопарк. Про Ваше рішення 
прошу сповістити мене. З пошаною М. Бажан» [7]. 

Коли М. Бажан писав про те, що йому відомо, що в Раді Міністрів Української РСР до 
ідеї створення на околиці Переяслава-Хмельницького лісопарку-музею поставились прихильно, 
він не був голослівним. Одним з перших хто позитивно сприйняв будівництво музею, був 
П. Т. Тронько, в той час заступник голови Ради Міністрів УРСР. Петро Тимофійович зробив, 
на той час, мабуть, найголовніше: допоміг у питанні виділення земельної ділянки. Пізніше 
писав: «… не так просто було вирішити питання щодо виділення великої ділянки землі на 
горі за Трубежем і перевезення туди культових споруд, усяких старожитностей» [13, с. 256]. 
М. І. Сікорський пригадував, як 3 березня 1963 р. до Переяслава приїхала комісія, у складі 
П. Тронька, К. Гуслистого та І. Гончара. Спершу оглянули територію Михайлівської церкви, 
пригадував Михайло Іванович, де розміщувалася на той час експозиція етнографічного відділу і 
поїхали на Татарську гору, де планувалося розмістити музей під відкритим небом. Членам делегації 
М. І. Сікорський розповів, що тут планується насадити дендропарк, створити експозицію типового 
села Середньої Наддніпрянщини XIX ст. [12].

Восени 1963 р., 21 вересня, Виконавчий комітет Київської обласної (сільської) Ради депутатів 
трудящих виніс рішення за № 567 «Про відвод земельної ділянки Переяслав-Хмельницькому 
державному Історичному музею під створення лісопарку в м. Переяслав-Хмельницький» і направив 
його Переяслав-Хмельницькому виробничому управлінню. Ось його текст: «Виконком обласної 
Ради депутатів трудящих Ухвалює: 1. Затвердити обласним управлінням виробництва і заготівель 
сільськогосподарських продуктів проект виділення земельної ділянки Переяслав-Хмельницькому 
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державному історичному музею під створення лісопарку-етнографічного музею площею 5,0 га за 
рахунок землекористування радгоспу «Переяславський», в тому числі орної 4,0 га, непридатних – 
1,0 га. 2. Відвод провести в постійне користування без земельної компенсації. 3. Зобов’язати 
Переяслав-Хмельницьке виробниче управління проект відводу здійснити в натурі та внести зміни 
в земельні документи» (підписано: голова виконкому обласної (сільської) Ради депутатів трудящих 
І. Лисенко та секретар Б. Гріненко (вхідний № 1643 від 26.09.1963 р.) [7].

Прийняттю цього рішення в свою чергу передувала переписка між Виконавчим комітетом 
Київської обласної (сільської) Ради депутатів трудящих, правлінням Радгоспу «Переяслав» і 
Переяслав-Хмельницьким виробничим колгоспно-радгоспним управлінням. У липні 1963 р. 
начальник облуправління виробництва і заготівель сільгосппродуктів М. Момотенко звернувся 
до начальника Переяслав-Хмельницького виробничого управління тов. Я. Т. Панасюка (копія 
направлена директору Переяслав-Хмельницького Історичного музею М. І. Сікорському) з листом 
№ 4-1523 такого змісту: «… При цьому надсилаємо клопотання дирекції Переяслав-Хмельницького 
державного Історичного музею про відведення йому земельної ділянки площею 5,0 га за рахунок 
землекористування радгоспу «Переяславський» під створення лісопарку та етнографічного музею 
на відзначення 150-річчя з дня народження Т. Г. Шевченка на підготовку справи у відповідності 
до постанови Ради Міністрів УРСР від 6 липня 1954 року № 922 та від 31.08.1962 року № 982. 
Підготовку справи оформите за участю спеціалістів м. Переяслав-Хмельницький та радгоспу 
«Переяславський». Підготовлені матеріали подати на висновок обласному управлінню виробництва 
і заготівель сільськогосподарських продуктів до 1.08.1963 р. Попереджуємо, що підготовка 
матеріалів до відводу ділянки не дає права на її освоєння, аж до одержання розпорядження на 
виділення ділянки в натурі [7].

Привертає увагу різне ставлення до ідеї створення лісопарку-музею з боку керівництва 
Переяслав-Хмельницького виробничого колгоспно-радгоспного управління на чолі з Я. Панасюком і 
правління Радгоспу «Переяслав» на чолі з Ю. Шавро. Обласному начальству начальник Переяслав-
Хмельницького виробничого колгоспно-радгоспного управління Я. Панасюк подав 19.08.1963 р. 
довідку за № 922 наступного змісту: «Довідка видана про те, що вільних земель держземфонду 
придатних під створення лісопарку та етнографічного музею в місті Переяслав-Хмельницький 
немає». Натомість директор радгоспу «Переяслав» Ю. Шавро надав напередодні Переяслав-
Хмельницькому виробничому колгоспно-радгоспному управлінню довідку за № 754 іншого змісту: 
«Дирекція радгоспу «Переяслав» не заперечує проти виділення 4 га орних та 1,0 га крутосхилу 
Переяслав-Хмельницькому Історичному музею під створення лісопарку та етнографічного музею. 
Капітальних невикористаних затрат, які б потребували компенсації на цій ділянці немає (підписано: 
директор і головний агроном радгоспу)» [7]. На разі наведемо ще один документ, що характеризує 
землеволодіння радгоспу «Переяславський». Це довідка про економічно-господарський стан 
радгоспу «Переяславський» станом на 1 січня 1963 р., складена директором радгоспу Ю. Шавро і 
головним бухгалтером Писаренко. Пункт № 2 дає оцінку складу землі радгоспу за вгіддями: Всього 
радгоспу належало землі – 8922,5 га.: орної та городньої – 4746,2; сіножаті – 1490,6; вигонів і 
пасовиськ 532,4; садів і виноградників 123,4; лісів 385,8 [7]. Таким чином, музей отримав усього 
0,5% від загального землеволодіння радгоспу «Переяслав».

До практичного користування відведеною ділянкою згідно документів музей приступив 
1-го жовтня 1963 р., про що свідчить Акт, укладений старшим землерозпорядником виробничого 
колгоспно-радгоспного управління Київської області Г. Ф. Невечерею від 1 жовтня 1963 р.: «Мною, 
старшим землеустроителем Переяслав-Хмельницкого производственного колхозно-совхозного 
управления Киевской области Невечерей Анной Федоровной, в присутствии представителя совхоза 
«Переяславский» села Переяслав-Хмельницкий тов. Стрихи Григория Яковича и представителя 
государственного исторического музея тов. Палагуты Николая Петровича на основании 
распоряжения Совета Министров Союза ССР (тест цього документу написаний на стандартному 
бланку, тому замість УРСР вжито СРСР) и решения облисполкома от 21 сентября 1963 г. № 567 
перенесен в натуру проект отвода земельного участка государственному историческому музею 
площадью 5,0 га, из них: пашни 4,0 га, сенокоса – 1 га. Границы участка закреплены межевыми 
столбами установленного образца в количестве 4 шт. и заинтересованным сторонам указаны. 
К использованию отведенным участком государственный исторический музей приступает с 1 октября 
1963 г. Акт составлен в 4-х экземплярах, из которых один для государственного исторического 
музея, второй для совхоза «Переяславский», третий для производственного управления и четвертый 
для отдела землеустройства. К акту прилагается схема отведенного участка (Рис. 5) [7].
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Проте є документ, згідно якого освоєння землі під лісопарк розпочалося раніше. В архівному 
відділі Переяслав-Хмельницької міської ради зберігається протокол третьої сесії Переяслав-
Хмельницької міської ради депутатів трудящих 9-го скликання від 4 червня 1963 р. Другим 
питанням, яке заслухали на сесії, було питання «Про організацію культурного відпочинку трудящих 
міста влітку». Завідуючий відділом культури (на громадських засадах) тов. Сікорський М. І. 
доповів: «Силами громадськості міста ми почали будувати парк імені Т. Г. Шевченка. Земельна 
ділянка площею 5 га виділена (згідно документів земельна ділянка ще не виділена, нагадаємо 
рішення про виділення землі було прийняте 21.09.1963 р.). Добре працюють учні міських шкіл, 
студенти педучилища, робітники фабрики художніх виробів» [2]. 

Після визначення території розпочалася робота по розробленню проекту парку музею. З цією 
метою була створена вчена Рада, в склад якої увійшли: кандидат архітектури Г. В. Борисевич, 
гідромеліоратор, краєзнавець Є. Ф. Іщенко, етнограф М. І. Жам, історик М. П. Палагута, кандидат 
історичних наук, археолог Р. О. Юра. Головою вченої Ради був обраний директор історичного 
музею М. І. Сікорський.

Забудова виділеної території розпочалася на початку 1964 р., коли було перевезено першу 
будівлю – громадську споруду сільського сходу кін. ХІХ ст. – гамазей (с. Пристроми Переяслав-
Хмельницького р-ну). У 1965 р. було перевезено перше житло – хату середняка – пам’ятку 
народного будівництва сер. ХІХ ст. 

Вже з перших кроків стало зрозуміло, що згідно задуму розбудови музею, територія 
замала. Поступово у музейні працівники переконувались: першочергова цифра 25 га під музей 
була оптимальною для реалізації їхніх задумів. Тому, закономірно, визріла думка про необхідність 
розширення меж музею. Про наступні етапи виділення землі для розширення музейної території 
йтиметься в подальших наших дослідженнях.

Стосовно ж виділення перших 5 га землі можна констатувати, що процес цей виявився 
складним, тривалим, поетапним. Каталізатором, який прискорив розв’язання земельного питання, 
стало проектування Канівського водосховища і святкування 150-річчя з дня народження 
Т. Г. Шевченка. Значну роль у досягненні мети відіграла самовіддана робота музейних ентузіастів і 
особливо їхнього керівника М. І. Сікорського, а також допомога громадськості.
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Рис. 1. Звернення М. І. Сікорського до Виконавчого комітету Переяслав-Хмельницької міської ради 
депутатів трудящих від 27 червня 1962 р. про виділення в районі татарської гори земельного масиву 

в розмірі 25 га для посадки лісопарку на честь 150-річчя з дня народження Т. Г. Шевченка 
і відтворення українського села ХVІІІ-ХІХ ст.
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Рис. 2. Рішення № 88 Виконкому Переяслав-Хмельницької міської ради 
депутатів трудящих Київської області УРСР від 26 червня 1962 р. 
«Про створення лісопарку в межах міста Переяслав-Хмельницького 

на честь 150-річчя з дня народження Т. Г. Шевченка»
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Рис. 3. Рішення № 60 Виконкому Переяслав-Хмельницької міської ради 
депутатів трудящих Київської області УРСР від 26 березня 1963 р. 

«Про створення лісопарку на першого на Україні етнографічного музею під відкритим небом 
в межах міста Переяслав-Хмельницького на честь 150-річчя з дня народження Т. Г. Шевченка»
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Рис. 4. Викопіровка із схематичного плану території, потрібної для організації музею під відкритим небом 
біля міста Переяслава-Хмельницького Київської обл. Автор Є. Ф. Іщенко, 1962 р.

Рис. 5. Викопіровка з плану землекористування радгоспу «Переяславський» з територією, 
запроектованою до відводу Переяслав-Хмельницькому історичному музею. 1963 р.
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Рис. 6. М. І. Сікорський та Є. Ф. Іщенко (другий та третій зліва) оглядають земельну ділянку 
для посадки лісопарку на честь 150-річчя з дня народження Т. Г. Шевченка 
і відтворення українського села ХVІІІ–ХІХ ст. Урочище «Луг», 1963 р.

УДК 94:069(477)(092) «1850/1900» 
Тетяна Ткаченко

(Переяслав-Хмельницький)

ВНЕСОК Г. П. ГАЛАГАНА У РОЗВИТОК МУЗЕЙНОЇ СПРАВИ 
УКРАЇНИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТ.

У статті аналізується діяльність видатного діяча української історії Г. П. Галагана у справі 
збереження культурної спадщини України др. пол. ХІХ ст. 

Ключові слова: Г.П. Галаган, родинна колекція Галаганів, художнє зібрання, Сокиринці.

Ім’ям визначної історичної постаті Г. П. Галагана в Україні названий Чернігівський 
обласний художній музей. Видатний діяч української історії др. пол. ХІХ ст. відомий не лише 
своєю активною громадсько-політичною та благодійною діяльністю. Зусиллями Г. П. Галагана була 
збережена та примножена одна з найдавніших приватних мистецьких колекцій, що є живописною 
ілюстрацією не тільки історії родини Галаганів, а й української історії ХVІІІ–ХІХ століть.

Родина Галаганів в останні роки все більше привертає увагу дослідників української історії 
та культури. Життя та діяльність відомих представників родини стала об’єктом дослідження 
багатьох науковців, серед яких варто відзначити наукові публікації В. Ковалинского, О. Крупенко, 
А. Матвєєва, М. Слабошпицького, Ю. Хорунжого, В. Шапоренко [6; 7; 12; 25; 26; 28]. У своїх 
дослідженнях науковці зосереджують найбільшу увагу головним чином на благодійницькій 
діяльності Г.П. Галагана та його ролі у створенні Колегії Павла Галагана.

Метою статті є висвітлення висвітлення процесу створення родинної колекції Галаганів та 
визначенні ролі Г. П. Галагана у справі збереження культурної спадщини України др. пол. ХІХ ст.

Родинна колекція Галаганів, яку збирали кілька поколінь знаного козацько-старшинського 
роду впродовж XVІII–XIX століть і яка зберігалась у родовому маєтку Сокиринці Прилуцького 


