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У статті розглядаються публікації з газети 

«Вісник Переяславщини», присвячені історії 

створення та діяльності Музею народної архі-
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Суттєвим доповненням джерельної бази у ви-

вченні становлення й розвитку Музею народної 

архітектури та побуту Середньої Наддніпрян-

щини Національного історико-етнографічного 

заповідника «Переяслав» є періодична преса. В 

основному це публікації Переяслав-Хмельниць-

кої міськрайонної газети «Комуністична праця» 

(з 1991 р. «Вісник Переяславщини»). Основна 

увага в них звернена на висвітлення новин у дія-

льності Заповідника, здобутки в розбудові пере-

яславського скансену, музеєфікацію пам’яток, 

створення нових музейних експозицій, звіти про 

етнографічні експедиції й поповнення колекцій, 

популяризацію музейних масових заходів і відо-

мих осіб. Цінність цих джерел для вивчення зая-

вленої проблематики беззаперечна. Газетні пуб-

лікації мають вагоме значення для нашого дослі-

дження, адже носять конкретний характер і напи-

сані на основі значного фактичного матеріалу, 

що робить їх інформаційно наповненими. 

Основна кількість публікацій оприлюднена в 

рамках рубрики «Люби і знай свій рідний край», 

яку започаткував у 1975 р. місцевий краєзнавець 

Микола Петрович Палагута (1932–2012 рр.). Цій 

рубриці щомісяця присвячувалася одна сторінка 

розвороту газети. Три роки поспіль рубрика на 

городжувалася дипломом І-го ступеня на респуб 
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ліканському конкурсі по збереженню і пропага-

нді пам’яток культурної спадщини. Потім, чо-

тири роки поспіль, – отримувала диплом ІІ-го 

ступеню. За період існування рубрики, з 1975 р. 

по 2001 р., було опубліковано десятки статей, за-

міток, нарисів, повідомлень з історії створення та 

діяльності скансену. Активними дописувачами 

були наукові працівники Переяслав-Хмельниць-

кого державного історико-культурного заповід-

ника, які переважно були членами Українського 

товариства охорони пам’яток, зокрема, історич-

ної та археологічної секцій1. 

Рубрика «Люби і знай свій рідний край» вклю-

чала кілька підрубрик: «Наші земляки», «Люди 

землі Переяславської», «Відомі імена Переяс-

лава», «Музейні будні», «Музеї Переяслава», «Іс-

торія сіл району», «Цікаві знахідки», «Нові екс-

понати», «Розповідають експонати», «Гості мі-

ста», «З історії міста», «Цікаві події», «Краєзна-

вча робота», «З літопису всенародного подвигу» 

та ін. Більшість цих підрубрик містили публікації 

про переяславський скансен.  

Найчисельнішу групу складають статті, замі-

тки, повідомлення, нариси, які інформують чита-

чів про пам’ятки музею народної архітектури та 

побуту, музейні експедиції, нові експозиції, ці-

каві експонати. Так, 11.02.1967 р. у газеті «Кому-

ністична праця» була опублікована стаття 

М. Жама «Хата-штаб Котовського» про історію 

музеєфікації житлової споруди з с. Вабля Боро-

дянського району Київської області. Перевезли 

хату до Переяслава та відновили на території Му-

зею народної архітектури та побуту Середньої 

Наддніпрянщини в стислі терміни: листопад 

1965 р. – квітень 1966 р.2. Цій пам’ятці в 1974 р. 



Краєзнавство Переяславщини. Вип. 1. 2019 

34 

присвятила свою статтю Л. Годліна «І оживає ле-

генда…»3. В липні 1974 р. М. Палагута (псевдо-

нім Чалий) в статті «Нова експозиція» розповів 

про перевезення та встановлення в 1971–1972 рр. 

хати з с. В’юнище Переяслав-Хмельницького 

району та створення в ній експозиції житла май-

стра-столяра. Хата була придбана в жительки 

цього села Г. Буряк. Вона збудована наприкінці 

ХІХ ст. місцевими майстрами на замовлення її 

батьків4. Впродовж 1975 р. на шпальтах газети 

були опубліковані статті М. Жама: «Унікальна 

знахідка» (про реконструкцію житлової та госпо-

дарської споруд Х ст. з Подолу) та «Чудовий ви-

твір народу» (про колекцію вітряних млинів 

скансену)5. Згодом, у 1993 р., М. Михняк продо-

вжив висвітлення теми пам’яток млинарства в 

статті «Колись млинів було вдосталь. А тепер хоч 

купуй у Сікорського»6. У жовтні 1975 р. М. Пала-

гута опублікував статтю «Цікаві знахідки», в якій 

висвітлив історію перевезення до музею комори 

1875 р. з Подолу і хати мірошника з с. Сомкова 

Долина Переяслав-Хмельницького району7. На-

прикінці 1975 р. Н. Манжула підготувала статтю 

«Чудове творіння» про церкву Св. Георгія, пере-

везену до музею в 1969–1970 рр. з с. Андруші Пе-

реяслав-Хмельницького району8. На початку 

1976 р. була оприлюднена стаття М. Жама «Ви-

твір народних умільців», у якій автор описав при-

строї для виготовлення олії з музейної колекції, а 

також згадав про повітку-олійницю з с. Рудяків 

Бориспільського району на території двору селя-

нина-промисловця9. Після тривалої перерви, в 

травні 1984 р., В. Воронецька підготувала замі-

тку «Комунари», в якій стисло висвітлила істо-

рію музеєфікації хати комунарів, що знаходилася 

                                                           
3 Годліна Л. О. І оживає легенда… [Про хату Г. Котовського]. Комуністична праця. 1974. 11 квітня. 
4 Чалий [Палагута М. П.] Нова експозиція [Про садибу столяра]. Комуністична праця. 1974. 4 липня. 
5 Жам М. І. Чудовий витвір народу [Про вітряки]. Комуністична праця. 1975. 19 квітня; Жам М. І. Унікальна знахідка [Про 
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10 Воронецька В. Я. Комунари. Комуністична праця. 1984. 29 травня. 
11 Мельник О. М. Під новий музей [Про церкву з с. Сухий Яр Ставищанського р-ну Київської обл.]. Комуністична праця. 

1985. 20 листопада. 
12 Палагута М. П. Перший об’єкт музею [Про гамазей з с. Пристроми Переяслав-Хм. р-ну Київської обл.]. Вісник Переяслав-

щини. 2004. 10 лютого. 
13 Палагута М. П. Наукова експедиція. Комуністична праця. 1966. 28 липня. 
14 Жам М. І. Поповнення експозиції [Про експедицію в Глобінський р-н Полтавської обл.]. Комуністична праця. 1975. 7 чер-

вня; Манжула Н. В. Цікаві знахідки [Про експедицію на Полтавщину з метою збору експонатів для скансена]. Комуністична 

праця. 1976. 27 листопада; Юзвікова О. І. Новини музею [Про експедицію в Чорнобаївський р-н Черкаської обл.]. Комуніс-

тична праця. 1976. 25 червня.  

на хуторі поблизу с. Стовпяги Переяслав-Хмель-

ницького району. Відомо, що комуна була орга-

нізована в 1925 р., а в 1929 р. збудований буди-

нок з трьох усуспільнених «куркульських» хат 

для спільного проживання 8 сімей. У серпні 

1965 р. пам’ятка перевезена на територію скан-

сену10. Музеєфікації церкви з с. Сухий Яр Стави-

щанського району Київської області приділив 

увагу О. Мельник в статті «Під новий музей», 

оприлюдненій в 1985 р. Церква збудована в 

1774 р., в 1985–1986 рр. перевезена на територію 

Музею народної архітектури та побуту Середньої 

Наддніпрянщини для експозиції Музею історії 

релігії та атеїзму11. Історію музеєфікації першої 

пам’ятки музею – гамазею з с. Пристроми Пере-

яслав-Хмельницького району – детально висвіт-

лив М. Палагута в 2004 р. у статті «Перший 

об’єкт музею». На територію скансену гамазей 

перевезений і встановлений у лютому-березні 

1964 р.12. 

Окремий блок публікацій складають статті-

звіти про музейні експедиції, організовані з ме-

тою виявлення і збору етнографічних матеріалів 

(предметів музейного значення, польових запи-

сів, фото- та відеофіксації) для експозицій пере-

яславського скансену. Першу статтю такого 

плану підготував у 1966 р. М. Палагута під на-

звою «Наукова експедиція»13. У 1975–1976 рр. 

були опубліковані статті М. Жама, Н. Манжули, 

О. Юзвікової про етнографічні експедиції на 

Полтавщину (Глобінський район) та Черкащину 

(Чорнобаївський район)14. 

Дуже цікавим видається сегмент публікацій, 

присвячених історії становлення й раннього пері-

оду діяльності Музею народної архітектури та 
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побуту Середньої Наддніпрянщини. Приверта-

ють увагу статті В. Юзвікова «Закладка парку ро-

зпочата» (1963 р.), М. Палагути «Тобі, Великий 

Кобзарю» (1963 р.) та А. Неліна «Вшанування 

пам’яті Тараса» (1964 р.), у яких висвітлена істо-

рія закладення парку на увіковічнення 150-річчя 

з дня народження Т. Шевченка і його перебу-

вання в Переяславі в 1845 і 1859 рр. Цей етно-

парк площею 5 га став першим на території Ук-

раїни музеєм під відкритим небом15. Потрібно ви-

окремити статтю В. Ісаченко «Зйомки майбут-

нього дна Канівського моря» (1966 р.), у якій 

оприлюднено результати обстеження території, 

що підлягала затопленню в результаті будівниц-

тва Канівського водосховища16. Окреслена про-

блематика важлива з огляду на те, що саме з цієї 

території було перевезено до музею більшість 

пам’яток. Впродовж 1966–1967 рр. на шпальтах 

газети «Комуністична праця» публікувалися по-

одинокі статті про поточний стан розвитку скан-

сену. Це статті В. Данилейка «Все творить на-

род» (1966 р.), М. Жама «Музей просто неба» 

(1967 р.), І. Величка «На Татарській горі» 

(1967 р.)17. Окрему публікацію переяславському 

кансену присвятив В. Чорновіл «Музей просто 

неба» (2003 р.)18. У ній наведена загальна інфор-

мація про музей та дана висока оцінка його твор-

цям. З-поміж газетних публікацій особливе заці-

кавлення викликає стаття агронома-садівника 

Я. Безноса «Зона відпочинку» (1976 р.), в якій ав-

тор розповів про дендропарк Музею народної ар-

хітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини, 

зокрема, зазначив, що на території скансену ви-

                                                           
15 Юзвіков В. Закладка парку розпочата. Комуністична праця. 1963. 21 листопада; Палагута М. Тобі, Великий Кобзарю. Ко-

муністична праця. 1963. 7 листопада.; Нелін А. Вшанування пам’яті Тараса. Комуністична праця. 1964. 10 березня. 
16 Ісаченко В. Зйомки майбутнього дна Канівського моря. Комуністична праця. 1966. 7 липня. 
17 Данилейко В. Все творить народ [Про Переяславський музей просто неба]. Комуністична праця. 1966. 13 жовтиня; Жам М. 

Музей просто неба. Комуністична праця. 1967. 11 травня; Величко І. На Татарській горі. Комуністична праця. 1967. 6 квітня. 
18 Чорновіл В. Музей просто неба. Вісник Переяславщини. 2003. 23 вересня. 
19 Безнос Я. Зона відпочинку [Про дендропарк]. Комуністична праця. 1976. 31 березня.  
20 Козій Г. Нетлінні скарби бережімо всім миром… Музею під відкритим небом – 35 років. Вісник Переяславщини. 1999. 3 ли-

пня; Козій Г. Музеї і училище: співпраця триває. Вісник Переяславщини. 2007. 15 травня; Козій Г. Музей просто неба в Пере-

яславі творили тисячі людей. Вісник Переяславщини. 2011. 17 травня. 
21 Якименко О. «Неначе писанка село…»: витоки: [до 100-річчя від дня народження Є. Ф. Іщенка]. Вісник Переяслав-

щини. 1999. 9 лютого; Якименко О. Неначе писанка село…: мрія втілюється в життя: [до 100-річчя від дня народження 

Є. Ф. Іщенка]. Вісник Переяславщини. 1999. 11 лютого; Якименко О. Неначе писанка село…: В статтях і книгах про музей 

його не згадують…: [до 100-річчя від дня народження Є. Ф. Іщенка]. Вісник Переяславщини. 1999. 16 лютого. 
22 Якименко О. Хто є першоавтором музею просто неба?: [до 100-річчя від дня народження Є. Ф. Іщенка]. Папірус. 1999. 

11 лютого. 
23 Козій Г. І. Найбільше в житті він любив Україну і українське село. До 110-річчя з дня народження Єфрема Іщенка. Вісник 

Переяславщини. 2009. 3 лютого. 
24 Коломієць О. Іщенки, або слово про щирого сина та незабутнього батька. Вісник Переяславщини. 2001. 12 вересня; Коломі-

єць О. Переяславці теж воювали в лавах Армії УНР. Вісник Переяславщини. 2018. 26 січня.  

саджено 140 видів дерев19. Досить цікавими та ін-

формативними видаються публікації Г. Козій про 

історію створення та діяльність переяславського 

скансену: «Нетлінні скарби бережімо всім ми-

ром… Музею під відкритим небом – 35 років» 

(1999 р.), «Музей і училище: співпраця триває» 

(2007 р.), «Музей просто неба в Переяславі тво-

рили тисячі людей» (2011 р.)20. 

Значну увагу автори газетних публікацій при-

ділили фундаторам переяславського скансену. 

Найкраще дослідники висвітлили внесок Є. Іще-

нка в його створення. До числа перших дослідни-

ків, хто взявся за висвітлення цієї теми, належить 

О. Якименко. У лютому 1999 р., з нагоди 100-

річчя Є. Іщенка, він оприлюднив серію публіка-

цій під загальною назвою «Неначе писанка 

село…», в яких ознайомив читачів із біографією 

ювіляра та його здобутками в музейній сфері21. 

Статтю аналогічного змісту О. Якименко опублі-

кував у місцевій газеті «Папірус» під назвою 

«Хто є першоавтором музею просто неба?»22. До 

110-річчя з дня народження Є. Іщенка підготу-

вала публікацію Г. Козій «Найбільше в житті він 

любив Україну і українське село» (2009 р.), в якій 

стисло охарактеризувала внесок Є. Іщенка у 

створення Музею народної архітектури та побуту 

Середньої Наддніпрянщини23. Продовжив висві-

тлення цієї теми О. Коломієць у публікаціях 

«Іщенки, або слово про щирого сина та незабут-

нього батька» (2001 р.) та «Переяславці теж вою-

вали в лавах Армії УНР» (2018 р.)24. О. Коломі-

єць насамперед звернув увагу на громадсько-по-

літичну діяльність Є. Іщенка. 
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Продовженням науково-популярної серії ста-

тей про фундаторів переяславського скансену 

стала публікація Г. Глушко «Михайло Жам зали-

шив свій слід в Переяславі» (2002 р.)25. У ній ав-

торка висвітлила основні віхи біографії 

М. Жама – першого завідувача Музею народної 

архітектури та побуту Середньої Наддніпрян-

щини, згадала цікаві випадки з його музейних бу-

днів. М. Шкіра, Л. Шкіра та Н. Ткаченко свої пу-

блікації присвятили реставратору Ф. Дарді: «Му-

зейних справ майстер: До 77-річчя Ф. Ф. Дарди» 

(2007 р.), «Федір Дарда врятував для нащадків 

багато пам’яток. Він був будівничим музею про-

сто неба» (2015 р.)26. Вирізняється інформативні-

стю стаття М. Палагути «Музеї і музейники: не-

відомі подробиці», опублікована в газеті «Вісник 

Переяславщини» в 2003 р.27. У ній автор описав 

шлях становлення скансену від «музею під відк-

ритим небом у мініатюрі на території Михайлів-

ської церкви» до повноцінної експозиції на Тата-

рській горі. Згадав експедиції з метою виявлення 

пам’яток і предметів музейного значення для 

скансену. Відзначив музейних подвижників 

В. Юзвікова, М. Жама, О. Юзвікову, М. Ша-

вейка.  

Слід зауважити, що на території Музею на-

родної архітектури та побуту Середньої Наддні-

прянщини діє 13 тематичних музеїв, історія де-

яких з них знайшла відображення на шпальтах 

газети «Вісник Переяславщини». Найбільше пу-

блікацій присвячено відкриттю Музею хліба в 

                                                           
25 Глушко Г. І. Михайло Жам залишив свій слід в Переяславі: [слово про колишнього колегу]. Вісник Переяславщини. 2002. 

6 липня. 
26 Шкіра М. В., Шкіра Л. М. Музейних справ майстер: До 77-річчя Ф. Ф. Дарди. Вісник Переяславщини. 2007. 13 листопада; 

Ткаченко Н. Г. Федір Дарда врятував для нащадків багато пам’яток. Він був будівничим музею просто неба. Вісник Переяс-

лавщини. 2015. 6 лютого. 
27 Палагута М. П. Музеї і музейники: невідомі подробиці. Вісник Переяславщини. 2003. 4 листопада. 
28 Жам М. І. Чотирнадцятий відчиняє двері. Комуністична праця. 1984. 13 жовтня; Набок Л. М. Всьому голова. Комуністична 

праця. 1984. 13 жовтня; Цивюк В. Чотирнадцятий музей міста. Комуністична праця. 1984. 29 травня; Грукач Н. Просили ба-

тько, мати. Комуністична праця. 1984. 20 листопада. 
29 Єрмольєв М. Наш доробок. Комуністична праця. 1977. 27 грудня; Палагута М. П. Новий музей. Комуністична праця. 1977. 

20 березня. 
30 Кириченко А. Шляхи сполучення. І вози, і брички. Трохи історії. Комуністична праця. 1990. 6 жовтня.  
31 Слюсар Г. Краса народного вбрання». Комуністична праця. 1975. 23 серпня; Ісак В. Краса народного вбрання [Про попов-

нення колекції музею одягу]. Комуністична праця. 1976. 22 жовтня; Годліна Л. Краса народного вбрання. Комуністична 

праця. 1977. 23 липня; Нестеровська Є. Чудовий витвір народу – рушник. Комуністична праця. 1974. 8 серпня; Слюсар Г. 

Народна вишивка. Комуністична праця. 1977. 26 лютого; Слюсар Г. Барви веселки [Про килими]. Комуністична праця. 1975. 

7 червня; Чередніченко Л. Нові експонати. Комуністична праця. 1985. 16 січня; Годліна Л. Самобутнє мистецтво [Про гонча-

рні вироби]. Комуністична праця. 1975. 30 січня; Дем’янчук В. Розповідають скульптури. Комуністична праця. 1979. 21 ли-

стопада; Набок Л. Народних рук творіння [Про зібрання дерев’яної скульптури в музеї народної архітектури та побуту в 

м. Переяславі-Хмельницькому]. Комуністична праця. 1980. 15 лютого; Юзвікова О. Цікава знахідка. Комуністична праця. 

1975. 23 серпня.  
32 Нестеровська Є. Народні скарби. Комуністична праця. 1976. 31 березня.; Нестеровська Є. Нові експонати. Комуністична 

праця. 1975. 27 листопада. 
33 Єрмолаєв М. З думою про завтра. Комуністична праця. 1976. 27 листопада. 

жовтні 1984 р. Цю подію висвітлили в своїх пуб-

лікаціях М. Жам, Л. Набок, В. Цивюк, Н. Гру-

кач28. М. Єрмольєв та М. Палагута представили 

історію створення Музею прикладного мистец-

тва радянського часу29. А. Кириченко звернув 

увагу на історію створення Музею народного су-

хопутного транспорту та його експонати30. 

На сторінках газети «Вісник Переяславщини» 

в рамках рубрики «Нові експонати» побачили 

світ публікації, у яких популяризуються музейні 

предмети (окремі й колекції) етнографічного 

профілю. Найбільше статей присвячено народ-

ному одягу, рушникам, килимам, гончарним ви-

робам, дерев’яній скульптурі31. Їх автори – му-

зейні працівники Г. Слюсар, В. Ісак, Л. Годліна, 

Є. Нестеровська, Л. Набок, В. Дем’янчук, 

О. Юзвікова та ін. Частим дописувачем рубрики 

«Нові експонати» була завідуюча фондами му-

зею Є. Нестеровська. Вона інформувала читачів 

про нові надходження до музейного фонду та дя-

кувала людям, які передавали предмети музей-

ного значення до музею32.  

Особлива увага в публікаціях приділена по-

всякденному життю переяславського скансену. 

Цій тематиці присвячена газетна рубрика «Му-

зейні будні». Серед цих матеріалів варта уваги 

стаття М. Єрмолаєва «З думою про завтра» 

(1976 р.), в якій автор – заступник директора За-

повідника з наукової роботи – окреслив перспек-

тивні плани розвитку скансену33. Такої тематики 

поза рубрикою «Музейні будні» торкалася голо-

вний редактор газети «Вісник Переяславщини» 
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Г. Карпенко. У статті «Іще люблю, іще наді-

юсь…» (1992 р.) вона оприлюднила розмову з го-

ловним хранителем Переяслав-Хмельницького 

державного історико-культурного заповідника 

Л. Годліною стосовно планів на поповнення ко-

лекцій, створення нових експозицій і вдоскона-

лення наявних34. Великою мірою ці плани стосу-

валися розвитку переяславського скансену. Та-

кож до цікавих і цінних публікацій слід зараху-

вати статтю Г. Козій про започаткування свята 

народних умільців у музеї просто неба в 2007 р.35. 

Здійснивши стислий аналіз публікацій газети 

«Вісник Переяславщини», присвячених історії 

створення та діяльності Музею народної архітек-

тури та побуту Середньої Наддніпрянщини в 

м. Переяслав-Хмельницький, приходимо до ви-

сновку, що більшість з них мають інформативний 

характер. Публікації розкривають зміст і харак-

тер наукової, експедиційної, експозиційної, ви-

ставкової діяльності скансену. Серед вартісних 

студій виділяються статті М. Палагути, О. Коло-

мійця, М. Жама, Г. Козій, Л. Годліною та інших 

музейників. Предметом пильного студіювання 

стали історія становлення й розвитку переяслав-

ського скансену, етнографічні експедиції, музеє-

фікація пам’яток, нові експозиції, цікаві експо-

нати, музейні будні. Комплексне вивчення й вве-

дення до наукового обігу вище згаданих публіка-

цій може стати суттєвим доповненням джерель-

ної бази у вивченні становлення й розвитку Му-

зею народної архітектури та побуту Середньої 

Наддніпрянщини Національного історико-етног-

рафічного заповідника «Переяслав». 

 

                                                           
34Карпенко Г. Іще люблю, іще надіюсь…: [бесіда з гол. хранит. Держ. істор.-культ. заповідника Ларисою Годліною]. Вісник 

Переяславщини. 1992. 1 січня. 
35Козій Г. І. Свято народних умільців вирувало в музеї просто неба. Вісник Переяславщини. 2007. 28 вересня. 


