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ЗАТОПЛЕНЕ ПРИДНІПРОВ’Я: ЗБЕРЕЖЕННЯ АРХІТЕКТУРНИХ ПАМ’ЯТОК  

У МУЗЕЯХ ПРОСТО НЕБА (1927–1980 РР.) 

У статті висловлено припущення, що не-

стача коштів не дозволила створити парк-музей 

колишнього Запоріжжя із зони затоплення Дніп-

рельстану. Натомість у м. Переяславі-Хмельни-

цькому паралельно із створенням Канівського во-

досховища (1964–1976 рр.) було сформовано пер-

ший в Україні скансен (1964–1971 рр.), у якому 

чверть пам’яток перевезена із зони затоплення. 

Також було збудовано експериментально-пока-

зове с. Циблі (1964–1972 рр.), яке разом із містом 

та його скансеном до 1980 р. входило до одного 

туристичного маршруту. 

Ключові слова: скансен, Переяслав-Хмельни-

цький, Канівське водосховище, Дніпрельстан. 

У ХХ ст. українську частину русла Дніпра 

було майже повністю зарегульовано каскадом із 

шести водосховищ: Дніпровське (1932 р.), Ка-

ховське (1952–1956 рр.), Кременчуцьке (1959–

1961 рр.), Дніпродзержинське (1964 р.), Київське 

(1964–1966 рр.), Канівське (1972–1978 рр.). Вони 
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спричинили затоплення біля 473 населених пун-

ктів (повністю або частково)1. Така кардинальна 

реконструкція великої кількості поселенських 

структур тісно пов’язувалася із проблемами збе-

реження архітектурних пам’яток.  

Історіографія питання включає широке коло 

літератури. Серед дослідників процесу створення 

дніпровських водосховищ слід назвати Ю. Бак-

шеева2, Б. Дем’яненка3 та багато інших. Загальна 

історія скансенів розглядалася З. Гудченко4, 

А. Данилюком5 та іншими авторами. Переяслав-

ський скансен вивчали Г. Козій6, О. Жам7 та ба-

гато інших. Також вони фрагментарно розгля-

дали проблему впливу на його формування вели-

кого гідротехнічного будівництва. Спроба спеці-

ального його розгляду представлена в О. Горбо-

вого8. Джерельна база: спогади (С. Верговський9, 

В. Воловик10, Г. Козій11, С. Сорокова12), архівні 

матеріали13, особистий архів Г. Козій14. У зв’язку 

із схваленням у 2016 р. «Програми розвитку гід-

роенергетики до 2026 р.» видається актуальним 



Студії 

19 

детальніше висвітлити зв’язок гідробудівництва 

та формування скансенів. 

У 1891 р. А. Газеліус заснував широко відо-

мий музей під відкритим небом – «Скансен» 

(нині на 30 га розміщується понад 150 будівель), 

який вважається родоначальником всіх наступ-

них музеїв такого типу. Поступово ідея мистець-

кої цінності пам’яток народного зодчества та не-

обхідності їх експозиції на відкритому повітрі ро-

звивалася і на українському Придніпров’ї. Уже 

на початку ХХ ст. М. Біляшівський просив до-

зволу створити парк-музей на нинішній вул. Гру-

шевського в Києві. Але, на жаль, цей задум не 

вдалося реалізувати. У 1910 р. у Катеринославі 

(нині – м. Дніпро) Д. Яворницький підготував 

для відвідувачів виставки типову садибу селя-

нина із Мішуриного Рогу15.  

На початку 1927 р. у зв’язку із будівництвом 

Дніпрельстану ВУАК (Всеукраїнський археоло-

гічний комітет) направив Комісії Дніпрельстану 

при ВУАН (Всеукраїнська Академія наук Укра-

їни) свої плани стосовно дослідницьких робіт на 

Дніпрельстані: «систематичні досліди, археоло-

гічні та мистецькі, розкопи, обміри, фотографу-

вання, замальовка, врятування окремих комплек-

сів пам’яток побуту, що їх треба буде перенести 

до Дніпропетровського, для утворення в ньому 

Музею Парку кол. Запоріжжя, нарешті прид-

бання речей старовини та побуту і видання опра-

цьованих і здобутих матеріялів – вимагають ве-

ликих сум, які за наблизним обрахунком ВУАКу 

складуть понад 200000 карб.»16. 

Саме на 1927 р. ВУАК потребував на археоло-

гічні досліди – 21990 крб. та на створення Му-

зею-парку кол. Запоріжжя – 26576 крб. Загалом 

Комісія Дніпрельстану розраховувала залучити 

на досліди 1927 р. біля 112 тис. крб.: більшість 

досліджень – від 1040 крб. (на історично-геогра-

фічні студії) до 5495 крб. (на досліди Інституту  
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водного господарства), за винятком планів ВУ-

АКу та геології (26788 крб.). Однак, у 1927–

1928 р. їй не виділили фінансування, а у 1929 р. – 

лише 1 тис. крб.17.  

Паралельно в 1927 р. Укрнаука Наркомпросу 

УРСР створила спеціальну історико-археологі-

чну та етнографічну експедицію під керівницт-

вом Д. Яворницького. Уряд профінансував її ро-

боту на суми, які до того археологам ніколи не 

виділялися: у 1927 р. – 3096 крб., 1928 р. – 

30 тис. крб., а 1929 р. – 13 тис. крб.18. Але їм та-

кож раніше ніколи не доводилося виконувати та-

кий великий обсяг робіт. Трудових, грошових, 

часових та інших ресурсів катастрофічно не ви-

стачало. Ймовірно, саме тому музей-парк так і не 

створили. Із фондів Дніпрельстану на наукові до-

слідження кошти не виділялися через бажання 

скоротити кошторис будівництва, який і так ча-

сто критикували через надто велику суму19.  

Тим не менше споруди із чаші водосховищ ін-

коли намагалися пристосувати для культурних 

потреб. Кічкаський дослідник Г. Мартенс «не 

хтів розлучатися зі своїм будиночком, який ним 

перетворено на музей пам’ятних місцевої при-

роди, археології та історії»20. Влітку 1930 р. було 

створено Музей Дніпровського будівництва, але 

через брак приміщень багато експонатів втрача-

лося21.  

У другій пол. ХХ ст. було створено ще 5 вели-

ких водосховищ на Дніпрі (у т.ч. найбільші – Ка-

ховське та Кременчуцьке). Паралельно відразу 

після Другої світової війни О. Довженко запро-

понував створити музей під відкритим небом у 

Києві, але безрезультатно. М. Рильський, К. Гус-

листий, Я. Прилипко, В. Василевська активно пі-

дтримували ідею створити музей просто неба в 

межах виставки передового досвіду в народному 

господарстві УРСР (почала діяти із 1958 р.). На 

жаль, цю ініціативу теж не вдалося реалізувати22.  



Краєзнавство Переяславщини. Вип. 1. 2019 

20 

Переяславський краєзнавець Є. Іщенко теж 

зацікавився ідеєю створення музею під відкри-

тим небом з 1954 р.23. У часи української револю-

ції (1917–1918 рр.) він служив у армії УНР та па-

ралельно навчався на підготовчих курсах при Ки-

ївському університеті Святого Володимира, щоб 

стати істориком (зокрема, слухав лекції М. Біля-

шівського)24. У 1960–1965 рр. він склав ескізний 

проект «Першого на Україні Переяслав-Хмель-

ницького етнопарку-музею просто неба» площею 

1950 га (у тексті неточність – «2050 га»)25.  

Тим часом у 1954 р. В. Заболотній та І. Гончар 

запропонували М. Сікорському створити на базі 

Михайлівської церкви відділ етнографії Серед-

ньої Наддніпрянщини. Цю ідею реалізували 

7 жовтня 1958 р. Спочатку відділ наповнювався 

лише пам’ятками народного побуту26. У січні 

1961 р., за пропозицією Є. Іщенка, до його експо-

зиції додали архітектурні об’єкти (млин та ко-

мора)27. Тоді ж він поділився своєю ідеєю про 

створення експозиції типового Наддніпрянсь-

кого села на Татарській горі (один із можливих 

варіантів) площею до 500 га. М. Жам згадував з 

цього приводу: «Ідея сподобалася і захопила 

М. Сікорського, як і посіяла сумніви щодо реаль-

ного втілення їх в життя…»28. А вже 5–17 червня 

1962 р. на Всесоюзній нараді етнографів у музеї-

скансені в Ризі М. Жам повідомив присутнім 

«про наміри створення музею під відкритим не-

бом на мальовничій околиці м. Переяслав-Хме-

льницького, на Татарській горі, і що питання про 

виділення земельної ділянки для створення му-

зею вже вирішуються. Наші плани знайшли розу-

міння і підтримку в учасників Всесоюзного фо-

руму»29.  

Переяславські активісти та музейники вирі-

шили пов’язати створення нового музею з відзна-

ченням ювілею 150-річчя від дня народження 
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Т. Шевченка (9 березня 1964 р.). Але виділення 

землі все одно проходило з великими трудно-

щами. Якщо в 1962 р. мова йшла про 25 га лише 

для першої черги будівництва (по закону більше 

не можна було), то в 1963 р. ледве виділили 5 га. 

Надзвичайно важливу допомогу в цьому процесі 

надав заступник голови Ради Міністрів УРСР 

П. Тронько, який у березні 1963 р. приїхав у 

складі комісії із К. Гуслистим та І. Гончарем до 

Переяслава. Також у травні 1963 р. ініціативу 

підтримав Голова Урядового Шевченківського 

Комітету УРСР М. Бажан. Після виділення землі 

проект музею розробила вчена Рада: кандидат ар-

хітектури Г. Борисевич, краєзнавець Є. Іщенко, 

етнограф М. Жам, історик М. Палагута, кандидат 

історичних наук Р. Юра, директор історичного 

музею М. Сікорський (голова)30. 

У 1965 р. Михайло Іванович писав: «Праців-

никами музею разом з активом музейної Ради ро-

зплановано майбутній етнографічний парк із вра-

хуванням класової диференціації пореформеного 

села. Будуть експонуватися селянські житла, гос-

подарські будівлі та громадські споруди, найти-

повіші для Середнього Подніпров’я середини 

ХІХ ст.»31.  

У 1965–1966 рр. для скансену виділили додат-

ково ще 5 га землі, а в 1970 р. – 13 га (загалом 

стало 23 га)32. У 1971 р. його офіційно відкрили 

для відвідувачів. На сьогодні в ньому зберіга-

ється близько 140 «будівельних об’єктів»33. Із 

них – 38 одиниць (близько ¼ від загалу) із зони 

затоплення Переяслав-Хмельницького району 

(сіл Андруші, В’юнище, Городище, Козинці та 

Циблі), а також Бориспільського району (с. Ру-

дяки, де проживали родичі Є.Ф. Іщенка34): 2 цер-

кви та 1 церковна сторожка, 10 хат, 2 громадські 

будівлі та 23 присадибні споруди – погреби, са-

жки, комори, клуні та повітки35. 
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У 1963 р. архітектор «Діпросільгогспу» С. Ве-

рговський (сам був родом із поліського села) зай-

мався будівництвом сільського громадського 

центру в с. Моринцях до 150-річчя від дня наро-

дження Т. Шевченка. Активна діяльність переяс-

лавців «як психологічний злам» надихнула його 

та ще кількох осіб (В. Мєшкова, Е. Васковський, 

І. Кулик) музеєфікувати місцеву стару хату, хоча 

це було нелегко зробити, оскільки її не було в 

офіційно погодженій програмі урочистостей. Ус-

пішно реалізувавши свій задум, десь через місяць 

після ювілею (квітень 1964 р.) С. Верговський та 

Ю. Панько подали до ЦК України лист-пропози-

цію про створення національного скансену в Ки-

єві. Гострота такої проблеми обґрунтовувалася 

масовим виселенням сіл із зони затоплення Київ-

ського водосховища, на якій почали підготовчі 

роботи ще в 1960 р. Але їм відмовили, а нато-

мість С. Верговський познайомився із М. Сікор-

ським, який відразу поцікавився у нього про мо-

жливість фінансування музеєфікації будівель із 

коштів для переселення. На жаль, цю думку не 

вдалося реалізувати. Але між ними склалося ак-

тивне співробітництво по створенню переяслав-

ського скансену36. 

26 лютого 1969 р. уряд УРСР прийняв рі-

шення про створення Державного музею народ-

ної архітектури та побуту України, а 17 липня 

1976 р. для відвідувачів відкрили його першу 

чергу37. У 1970 р. П. Тронько запропонував 

М. Сікорському очолити створення скансену в 

Києві, але він відмовився, оскільки хотів завер-

шити свою роботу в Переяславі. Натомість, між 

обома колективами склалася тісна співпраця38.  

Тим часом у 1964 р. почали створювати Канів-

ську ГЕС, води якої мали затопити кілька сіл Пе-

реяслав-Хмельницького району Київської обла-

сті. З 1964 р. у с. Циблі (Старі) почала працювати 

бригада плановиків Укрдніпросільбуду (зокрема, 

Ю. Панько), які наносили на карту та в натуру ву-

лиці експериментально-показового с. Циблі 

(Нові). Вони розміщувалися неподалік старого 

населеного пункту на його колгоспних землях. 

                                                           
36 Верговський С. В. Його не можна… С. 270–278. 
37 Маньковська Р. Внесок академіка НАН України П. Т. Тронька в теорію і практику музейної справи України. Історія Укра-

їни: маловідомі імена, події, факти. 2010. Вип. 36. С. 53. 
38 Жам О. М. М. І. Сікорський… С. 113. 
39 Дем’яненко Б. Заходи республіканського компартійного… С. 179–181. 
40 Інтерв’ю з Сороковою С. Ф. Особистий архів Горбового О. А. Хв. 226.55–235.00. 
41 Гудченко З. С. Музеї народної архітектури …. С. 74. 
42 Жам О. М. М. І. Сікорський... С. 114. 

Сюди мали переселити жителів затоплюваних сіл 

Циблі (Старі), В’юнище, Городище, Козинці, Ко-

марівка, Зарубенці. Його спорудили в 1967–

1972 рр., а в 1976 р. було остаточно затоплена 

чаша Канівського водосховища39.  

Жителька с. Циблі (переселенка із затопле-

ного с. Зарубенці) С. Сорокова згадувала, що 

спочатку с. Циблі (Нові) в якості експеримента-

льного села входили до туристичного маршруту 

разом із Переяславом-Хмельницьким (історичне, 

музейне місто). До них приїжджали різні закор-

донні делегації (болгари кубинці тощо), але лише 

приблизно до 1980 р., а потім їх виключили із ма-

ршруту. Коли приїхала делегація кубинців, то з 

Переяслава вони спочатку заїхали в Музей під ві-

дкритим небом, а потім уже до с. Циблі40.  

З. Гудченко при описі Переяслав-Хмельниць-

кого скансену наводить цікаву деталь: «Інтер’єри 

більшості архітектурних об’єктів обладнані від-

повідно до первинного призначення будівель. 

Але вони мають подвійне призначення: суто ар-

хітектурну експозицію та виставочних примі-

щень. У будинку колишньої парафіяльної школи 

виставка старовинних рушників та інших виши-

ваних виробів, у панському будинку з Іванкова – 

твори народного мистецтва нашого часу»41. У 

Музеї під відкритим небом така практика перет-

ворення частини архітектурних пам’яток на сво-

єрідні «музеї у музеях» була започаткована в кі-

нці 1970-их рр.42.  

Згідно з нею, екстер’єром музейної композиції 

була архітектурна пам’ятка дерев’яного зодчес-

тва. А інтер’єром – експозиції по окремих темах, 

які за своїм змістом могли бути досить далекими 

від призначення самого приміщення, у якому 

вони розміщувалися. Наприклад, Музей історії 

бджільництва Середньої Наддніпрянщини в бу-

динку із с. Помоклі, але Музей М. Бенардоса (ви-

нахідника електричного дугового зварювання) в 

будинку поміщика із с. Вороньків, Музей кос-

мосу в церкві святої Параскеви із затопленого 

с. В’юнище тощо. Взагалі із 4 церков, які експо-
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нуються у переяславському скансені, в одній зна-

ходиться Музей космосу, в іншій правлять слу-

жбу, а ще дві входять до комплексу Музею історії 

української православної церкви. Таким чином, 

значно збагачувався музейний тематичний ряд, 

відвідувачі отримали змогу ознайомитися з коле-

кціями, які в іншому разі через брак приміщень 

не змогли би виставити для огляду. Врешті-решт 

у реальному житті будівлі дуже часто використо-

вуються у різних цілях, не дивлячись на їх архі-

тектурні особливості.  

Загроза затоплення суттєво здешевлювала 

споруди, які треба було обов’язково знести. Але 

часу для їх перевезення було зовсім небагато, що 

значно ускладнювало їх врятування музейни-

ками43. 

Отже, ініціатива стосовно створення скансену 

(музею-парку) висувалася ще в зв’язку із будів-

ництвом Дніпрельстану, але через недостатність 

фінансування вона не була реалізована. Нато-

мість, перший в Україні музей під відкритим не-

бом було створено у Переяславі-Хмельницькому 

(1964–1971 рр.) під час будівництва Канівського 

водосховища (1964–1976 рр.), неподалік його 

зони затоплення. Еволюція становлення такого 

музейного закладу ішла кількома окремими 

шляхами, які, перетнувшись, дали потрібний ре-

зультат. Зокрема, громадська первинна ініціатива 

переяславця Є. Іщенка, етнографічна активність 

музейних працівників Переяслава, підтримка ки-

ївськими культурними діячами (П. Тронько, 

М. Рильський та ін.) ідеї будівництва скансену 

загалом та конкретно переяславського, діяль-

ність архітекторів Діпросільбуду (С. Верговсь-

кий, Ю. Панько та інші), які поряд із будівницт-

вом нових сільських жител намагалися зберегти 

пам’ять і про старі оселі. Створення Київського 

та Канівського водосховищ підсилило дані ініці-

ативи та забезпечило їх експонатами. А саме: із 

зони затоплення Канівської ГЕС до музею просто 

неба перевезли 38 архітектурних пам’яток (1/4 

від загалу). У кінці 1970-их рр. частину з них ви-

користали як резервне приміщення для експози-

цій нових музеїв. На Переяславщині у зв’язку із 

Канівським водосховищем також було спору-

джено с. Циблі (Нові). До 1980 р. воно входило 

до туристичного маршруту Переяслав – Музей 

народної архітектури та побуту Середньої Над-

дніпрянщини – експериментально-показове 

с. Циблі, який демонстрував відвідувачам старе 

та нове обличчя села.  
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