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УДК 930.1(477.41-21)"1950/90":069 

Наталія Ревега  

м. Переяслав 

ВИДАННЯ 50-90 РР. XX СТ. ЯК ДЖЕРЕЛО ДОСЛІДЖЕННЯ  

РОЗВИТКУ МУЗЕЙНОЇ СПРАВИ НА ПЕРЕЯСЛАВЩИНІ 

У статті досліджено видання 50-90 рр. 

ХХ ст., у яких згадуються музеї м. Переяслава-

Хмельницького.  

Ключові слова: музей, видання, книга, світ-

лина, Переяслав-Хмельницький. 

У Національному історико-етнографічному 

заповіднику «Переяслав» лише за 2018 р. видано 

значну кількість друкованої продукції, через яку 

можна познайомитись з музеями та їх експозиці-

ями. Майже кожного року Заповідник видає бук-

лети та збірники наукових праць. Такі видання 

завжди користувалась попитом серед відвідува-

чів музею. Метою дослідження є представлення 

літератури 50–90-их рр. XX ст., що стосується 

музеїв м. Переяслава-Хмельницького. Ця публі-

кація є першою спробою автора систематизувати 

та охарактеризувати такі видання.  

У 1946 р. було засновано «Переяслав-Хмель-

ницький краєзнавчий музей». У 1951 р. його очо-

лив М. І. Сікорський: «основну частину доброт-

ного будинку лікаря А. О. Козачковського, який 

був близько знайомий з Т. Г. Шевченком, займав 

дитячий будинок, а відкритому в 1946 р. музею 

належало лише три кімнати. Розробленої експо-

зиції, музейних експонатів практично не було. 

Штат музею складався з чотирьох працівників, у 

їх розпорядженні було лише 32 експонати»1. «За-

вдяки наполегливій праці М. І. Сікорського та 

його співробітників-однодумців в Переяславі-

Хмельницькому було створено історичний му-

зей. Його було урочисто відкрито 13 квітня 

1954 р. напередодні святкування 300-річчя Пере-

яславської ради. Рішенням Ради Міністрів СРСР 

йому було присвоєно ІІІ-ю категорію і названо 

«Переяслав-Хмельницький історичний музей»2. 

До міста почали приїжджати відвідувачі та екс-

курсійні групи.  

                                                           
1 Мінгазутдінов А. Ф., Латиш Ю. В. Михайло Іванович Сікорський. К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський універ-

ситет», 2013. С. 15. 
2 Там само. С. 23. 
3 Переяслав-Хмельницький державний історичний музей (короткий довідник) / За редакцією М. І. Сікорського. Переяслав-

Хмельницький: Переяслав-Хмельницька райдрукарня, 1958. С. 5. 
4 Мельник В. Музей Шевченкового Заповіту. Пам'ять століть. К.: Фенікс, 2008. № 1–2. С. 218. 

У другій половині 1950-их рр. активізувалася 

науково-видавнича робота.  

У 1958 р. виходить друковане видання «Пере-

яслав-Хмельницький державний історичний му-

зей (короткий довідник)». Довідник склали нау-

кові співробітники музею (імена в довіднику не 

вказані) за редакцією М. І. Сікорського. Це одне 

з перших видань історичного музею. Наклад 

2500 примірників було надруковано в Переяслав-

Хмельницькій районній друкарні. Видання мало 

м’яку палітурку та 69 сторінок, без змісту. У 

вступі коротко розповідається про історію ство-

рення історичного музею та подається перелік 

експозиційних відділів. У кінці вступу зазначено: 

«Видання цього путівника музей має на меті 

ознайомити екскурсантів з тими численними 

пам’ятками з історії Переяслава, які є в музеї»3. 

Довідник дає змогу ознайомитися з експозицією 

історичного музею. У ньому подано опис кож-

ного залу та розміщено 36 чорно-білих фотогра-

фій. Його вартість – 75 коп.  

У 2004 р.4 історичний музей було закрито на 

реекспозицію, а 18 квітня 2008 р. у цьому примі-

щенні відкрив свої двері вже Музей «Заповіту» 

Т. Г. Шевченка.  

Того ж 1958 р. Київське обласне видавництво 

надрукувало книгу «Пам’ятні місця Київської об-

ласті (короткий путівник)». Автори: Бату-

шан О. Д., Мінц С. Й., Сікорський М. І., відпові-

дальний редактор Чепурний І. Ф. Наклад – 

15000 примірників, тверда палітурка, 237 сторі-

нок. Вартість – 7 крб. 95 коп. Путівник знайо-

мить читачів з найважливішими історичними мі-

сцями, архітектурою та археологічними пам’ят-

ками на території Київської області. Інформація 

про місто Переяслав-Хмельницький розміщена з 

22 по 58 сторінки. Також у путівнику подано ві-
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домості про Переяслав-Хмельницький держав-

ний історичний музей, його експозиційні відділи, 

представлено три світлини, на яких зображено 

музейні предмети. У путівнику зазначено: «Му-

зей працює щодня з 10 години ранку до 7 години 

вечора, крім середи. Музей організовує екскурсії 

по пам’ятних місцях Переяслав-Хмельниць-

кого»5. 

У 1959 р. вийшов перший номер збірника 

«Наукові записки Переяслав-Хмельницького 

державного історичного музею. Випуск 1». Від-

повідальний за випуск – М. І. Сікорський. У 

ньому розміщено вісім публікації на 36-ти сторі-

нках: 

- М. І. Сікорський. Селянське повстання в 

Пологах. 

- М. І. Романенко. Перебування Г. С. Ско-

вороди на Переяславщині. 

- М. І. Сікорський. Боротьба трудящих за 

встановлення радянської влади на Переяслав-

щині. 

- В. П. Шкулета. Партизанський рух на Пе-

реяславщині в роки Великої Вітчизняної війни. 

- В. П. Шкулета. Вони форсували Дніпро. 

- М. І. Сікорський. Археологічні розкопки 

в м. Переяслав-Хмельницькому. 

- М. І. Сікорський. М. І. Одинець. 

- Д. Косарик. О. М. Горький в Переяславі. 

У передмові збірника зазначено, що «Стаття 

М. І. Романенко «Перебування Г. С. Сковороди 

на Переяславщині» є першою спробою висвіт-

лення питання про перебування видатного укра-

їнського філософа Г. С. Сковороди в м. Переяс-

лаві 1753 р.»6. 

У 1960 р. вийшов другий збірник: «Наукові за-

писки Переяслав-Хмельницького державного іс-

торичного музею. Вип. 2». Відповідальний за ви-

пуск – М. І. Сікорський. У збірнику розміщено 

чотири публікації на 91-ій сторінці: 

- М. І. Сікорський, Є. С. Нестеровська, 

В. А. Юзвікова, М. І. Романенко. Святкування 

300-річчя возз’єднання України з Росією в м. Пе-

реяслав-Хмельницькому. 

                                                           
5 Пам’ятні місця Київської області (короткий путівник) / О. Д. Батушан, С. Й. Мінц, М. І. Сікорський; відповід. ред. І. Ф. Че-

пурний. К.: Київське обласне видавництво, 1958. С. 48. 
6 Наукові записки Переяслав-Хмельницького державного історичного музею. Випуск 1. Переяслав-Хмельницький, 1959 р. 

С. 3. 
7 Сікорський М. І., Швидкий Д. Т. На землі Переяславській. К.: «Наукова думка», 1971. 208 с. 
8 Жам М. І., Сікорський М. І. Переяслав-Хмельницький історичний музей і його філіали. К.: «Мистецтво», 1972. С. 3. 

- М. І. Сікорський. Революційний рух чи-

гиринських селян 1875–1879 рр. 

- П. Яровий, М. І. Сікорський. Історія села 

Студеники. 

- Д. Р. Юра, М. І. Сікорський, Ю. Асєєв. 

Археологічні розкопки в Переяслав-Хмельниць-

кому. 

Збірник був надрукований у місті Переяславі-

Хмельницькому, друковане замовлення №1495-

200.28.10.60. Вартість збірника 50 коп. 

У 1971 р. у видавництві «Наукова думка» ви-

йшло перше ґрунтовне видання про історію Пе-

реяслава «На землі Переяславській». Автори: 

М. І. Сікорський, Д. Т. Швидкий. Наклад – 

21 000 примірників, м’яка палітурка, 207 сторі-

нок. У книзі подано 31 світлину із зображенням 

предметів та об’єктів Переяслав-Хмельницького 

державного історичного музею та Музею народ-

ної архітектури та побуту7. 

У 1972 р. з’явилося кольорове видання «Пере-

яслав-Хмельницький історичний музей і його фі-

ліали». Автори: М. І. Жам, М. І. Сікорський. Бук-

лет було надруковано в м. Києві, у видавництві 

«Мистецтво». Наклад –12 250 примірників, вар-

тість одного – 19 коп. 

Збірник написаний українською та англійсь-

кою мовами, містить 22 світлини, серед яких 

8 кольорових. На них зображено: вхід до Переяс-

лав-Хмельницького історичного музею, інтер’єр 

кімнати великого Кобзаря, археологічний відділ 

історичного музею, який міститься в павільйоні, 

що збудований над руїнами Спаської церкви, по-

ліська хата Музею народної архітектури та по-

буту, в’їзд на подвір’я чинбаря, інтер’єр хати се-

редняка та заможного селянина, інтер’єр робо-

чого кабінету В. Заболотного та інші. З тексту 

стає відомо, що в історичному музеї: «у двадцяти 

залах розміщено понад 2000 експонатів»8. Також 

розповідається про Музей народної архітектури 

та побуту, розділи, наявні на той час об’єкти, та 

вказано, що цей музей налічував 6500 експонатів. 

У 1976 р., у Києві, у видавництві політичної 

літератури України, вийшов короткий путівник 



Краєзнавство Переяславщини. Вип. 1. 2019 

68 

«Київщина». Автори: М. І. Сікорський, О. Д. Ба-

тушан та В. П. Діденко. Наклад – 17 000 примір-

ників, 206 сторінок. Ціна – 1 крб. 04 коп. Інфор-

мація про місто Переяслав-Хмельницький та 

район розміщена з 135 по 148 сторінку. У тексті 

зазначається: «У 1972 р. в Переяславському коле-

гіумі відкрито меморіальний музей Г. С. Сково-

роди. <…> У будинку міського лікаря А. Й. Ко-

зачковського, де зупинявся Т. Г. Шевченко, те-

пер міститься історичний музей»9. Також вка-

зано, що в місті є меморіальний музей видатного 

архітектора академіка В. Г. Заболотного, музей 

українського одягу, музей-діорама, а на площі 

30 гектарів розташовано музей народної архітек-

тури та побуту. У путівнику розміщено шість сві-

тлин, на яких зображено музеї міста. 

У 1978 р. у Києві, у видавництві «Мистецтво» 

вийшов фотоальбом «Переяслав-Хмельницький» 

українською та російською мовами. Автор тексту 

Я. Г. Олейниченко. Наклад – 50 000 примірників, 

вартість – 40 коп. У ньому вміщено 57 світлин, 

серед яких 11 кольорових, 26 – стосуються му-

зеїв Переяслава. На світлинах фотоальбому мо-

жна побачити: фрагмент діорами «Штурм Дніпра 

в районі Переяслава-Хмельницького і створення 

Букринського плацдарму», вічний вогонь у час-

тині підземного ходу Вознесенського собору, де 

розміщений музей-діорама, розкопки Спаської 

церкви XI ст. з Археологічного музею, частину 

експозиції кімнати з Меморіального музею ака-

деміка В. Г. Заболотного, вхід до історичного му-

зею та Меморіального музею Г. С. Сковороди, ві-

тряки, Козацьку церкву XVIII ст. та хату столяра 

Музею народної архітектури та побуту, експози-

цію музею прикладного мистецтва та Меморіаль-

ного музею Шолом-Алейхема, інтер’єр Музею 

етнографії. Також привертає увагу підпис до од-

нієї з світлин: «Серед багатьох цінних експонатів 

музею космонавтики особливу увагу привертає 

діючий «Лунохід»10. На світлині зображено час-

тину експозиції Музею космонавтики, а саме мі-

сяцехід та одяг космонавта. У фотоальбомі зазна-

чено: «Протягом дня навряд чи можна обійти всі 

                                                           
9 Сікорський М. І., Батушан О. Д., Діденко В. П. Короткий путівник «Київщина». К.: Видавництво політичної літератури Ук-

раїни, 1976. С. 140–141. 
10 Олейниченко Я. Г. Переяслав-Хмельницький фотоальбом. К.: «Мистецтво», 1978. С. 41. 
11 Там само. С. 4. 
12 До серця кожного: нариси про правофлангових культурно-освітньої роботи Української РСР / Упорядник М. А. Москале-

нко. Вип. 2. К.: Мистецтво, 1979. С. 4–5. 

музеї Переяслава-Хмельницького: у місті їх де-

сять. Найпопулярніший серед туристів – перший 

на Україні музей народної архітектури та по-

буту»11. 

У 1979 р. у Києві, у видавництві «Мистецтво» 

вийшла книга «До серця кожного: нариси про 

правофлангових культурно-освітньої роботи Ук-

раїнської РСР». Упорядник М. А. Москаленко. 

Наклад – 9000 примірників, вартість – 55 коп. У 

книзі 219 сторінок. Ілюстрацій три – вхід до істо-

ричного музею, краєвид Державного музею на-

родної архітектури та побуту Середнього При-

дніпров’я та стіна Державного меморіального 

музею Г. С. Сковороди. На третій сторінці книги 

світлина, на якій зображений М. І. Сікорський. 

У розділі «Сяйво духовного спалаху» (автор 

Іван Чумак) зазначається: «Михайло Іванович Сі-

корський призначається на посаду директора іс-

торичного музею міста Переяслава-Хмельниць-

кого. <…> На землю цього міста Михайло Івано-

вич ступив уперше. Зупинив одного, другого зу-

стрічного: «Скажіть, будь ласка, де у вас тут істо-

ричний музей?» Відповідь була приголомшли-

вою: «А хіба у нас такий є?» <…> …музей являв 

собою дві невеличкі кімнати, на стендах вистав-

лено близько чотирьох десятків експонатів… 

<…> Наступного дня він зібрав на коротку виро-

бничу нараду працівників музею. Виступ Ми-

хайла Івановича був коротким… <…> Експонати 

добуватимемо власними силами…»12. З 4 по 

22 сторінку йде мова про самовіддану працю 

М. І. Сікорського, створені ним нові музеї та екс-

позиції.  

Наступний видавничий етап вирізняється лі-

тературою, яка стосується окремих музеїв Пере-

яслава. Так, у 1980 р., у Києві, у видавництві «Ре-

клама», на замовлення Переяслав-Хмельниць-

кого державного історико-культурного заповід-

ника виходить брошура «Археологічний відділ» 

українською та російською мовами. Відповідаль-

ний за випуск Г. М. Бузян (музейний працівник), 

наклад – 100 000 примірників, вартість – 30 коп. 

У ньому міститься 24 кольорові світлин, на яких 
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зображено музейні предмети археологічного від-

ділу: скляні шашки IV ст. з розкопок Переяслав-

Хмельницького могильника ранніх слов’ян, бро-

нзовий свічник та хорос-люстра з розкопок цер-

кви-усипальні XI ст. та інші. У виданні розпові-

дається про археологічний відділ Переяслав-

Хмельницького історичного музею та його екс-

понати. 

Цього ж року виходить два буклети – «Істори-

чний музей» та «Меморіальний музей Г. С. Ско-

вороди». Буклет «Історичний музей» (укладач 

Віра Петрівна Ісак) надрукований українською та 

російською мовами на замовлення Переяслав-

Хмельницького державного історико-культур-

ного заповідника видавництвом «Реклама» в Ки-

єві. Наклад – 100 000 примірників, вартість – 

35 коп. Текст подано на десяти сторінках, додат-

ково вміщено 23 кольорових світлини. На восьми 

із них зображено експозиції кімнат історичного 

музею, а на інших – музейні предмети, зокрема, 

особиста шабля Богдана Хмельницького, портрет 

Богдана Хмельницького XVII ст. та інші. З тексту 

дізнаємося, що «За останні роки музей перетво-

рився у великий науково-дослідний і культурно-

освітній заклад, який знайомить з історією і куль-

турою краю...»13.  

Буклет «Меморіальний музей Г. С. Сково-

роди» (укладач В. М. Дем’янчук), надрукований 

українською та російською мовами на замов-

лення Переяслав-Хмельницького державного іс-

торико-культурного заповідника в Києві видав-

ництвом «Реклама». Наклад – 100 000 примірни-

ків, вартість – 20 коп. Текст подано на десяти сто-

рінках, додатково вміщено 14 кольорових світ-

лин. На шести з них зображено експозиції кімнат, 

а на інших – музейні предмети: книги XVIIІ ст., 

Євангеліє 1731 р. та інші. У тексті буклету по-

дано короткий огляд музею та його експозицій. 

У 1981 р. вийшов кольоровий фотоальбом 

«Музей народної архітектури і побуту в Переяс-

лаві-Хмельницькому» українською та англійсь-

кою мовами у видавництві «Мистецтво». Автор 

тексту – Анна Іванівна Слюсар. Наклад – 

25 000 примірників, вартість – 55 коп. У ньому 

                                                           
13 Історичний музей / Уклад. В. П. Ісак. К.: «Реклама», 1980. С. 5. 
14 Музей народної архітектури і побуту в Переяслав-Хмельницькому: фотоальбом / Автор тексту Г. І. Слюсар, упорядкування 

О. П. Полянського, фото С. С. Крячка. К.: «Мистецтво», 1980. С. 11. 
15 Дем’янчук В. М. Літературно-меморіальний музей Г. С. Сковороди в Переяславі-Хмельницькому: путівник. К.: «Мистец-

тво», 1981. С. 10–11. 
16 Дем’янчук В. М. Літературно-меморіальний музей… С. 7. 

вміщено 66 світлин, з них – 11 кольорових. Сто-

рінки у фотоальбомі не пронумеровані (64 сторі-

нки). Текст українською мовою розміщений на 

чотирьох сторінках, англомовний переклад теж 

має чотири сторінки. У тексті увага зосереджена 

на об’єктах, які розміщені на території музею. 

Основним у фотоальбомі є світлини, на яких зо-

бражено хати, двори, церкви, вітряки та інтер’єри 

осель Музею народної архітектури і побуду. Зок-

рема, в альбомі зазначено, що «Музей народної 

архітектури і побуду став справжньою скарбни-

цею народного мистецтва, визначним пам’ятни-

ком творчому генію українського народу, який, 

долаючи соціальний і національний гніт, полі-

тичне безправ’я, творив шедеври, прикрашав 

свою землю»14. 

Також у 1981 р. вийшов путівник «Літерату-

рно-меморіальний музей Г. С. Сковороди в Пере-

яславі-Хмельницькому» у видавництві «Мистец-

тво». Автор тексту Венера Мокіївна Дем’янчук. 

Наклад – 28 000 примірників, вартість – 40 коп. 

Путівник написаний українською, російською, 

англійською та німецькою мовами, містить 

32 світлин, з них – 4 кольорові. Сторінки в путів-

нику не пронумеровані (64 сторінки). Текст укра-

їнською мовою розміщений на чотирьох сторін-

ках, його переклад на інші мови займає по чотири 

сторінки. У путівнику подано коротку інформа-

цію про експозицію музею: «Співробітники му-

зею відтворили майже у первісному вигляді об-

становку келії, в якій жив Г. С. Сковорода, ін-

тер’єр навчального закладу того часу»15, зокрема, 

згадується в тексті, що «Створений на честь 250-

річчя з дня народження, він висвітлює життя і 

творчість письменника, його перебування на Пе-

реяславщині. Експозиція музею розміщена в ко-

лишньому колегіумі, де 1753 р. Григорій Савич 

читав лекції з поетики»16. 

Також, у 1981 р., у видавництві «Будівель-

ник», вийшла книга «Музеї народної архітектури 

України». Автор З. С. Гудченко. Наклад – 11 000, 

обсяг – 120 с. У книзі розглядаються музеї Києва, 

Львова, Ужгорода, Закарпаття та Переяслава-
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Хмельницького. Інформацію про музеї Переяс-

лав-Хмельницького розміщено з 73 по 89 сторі-

нку. У цьому розділі зазначається: «Задум про 

створення у Переяслав-Хмельницькому музею 

просто неба виник у 1964 р. <…> Початок фор-

мування експозиції припадає на 1965-1966 рр., 

коли встановлено перші споруди. Протягом на-

ступних років на Татарській горі виросло «село», 

в якому налічується 140 будівельних об’єктів»17. 

У книзі представлено 13 чорно-білих світлини із 

зображенням експозицій музеїв та садиб. Окрім 

цього, подано 8 схематичних планів садиб та ін-

тер’єрів. На початку розділу про музеї Переяс-

лав-Хмельницького розміщений схематичний 

план скансену. 

У 1983 р. перевидано книгу «На землі Переяс-

лавській». Автори: М. І. Сікорський, Д. Т. Швид-

кий, видавництво «Наукова думка». Наклад – 

8 000 примірників. У книзі 252 сторінки, подано 

близько 60 світлин, на яких зображено предмети 

та об’єкти Переяслав-Хмельницького держав-

ного історичного музею та Музею народної архі-

тектури та побуту. У книзі зазначено: «Для її на-

писання використано відому спеціальну літера-

туру, а також неопубліковані матеріали, зокрема 

рукописні (здебільшого спогади учасників по-

дій), що зберігаються в Переяслав-Хмельниць-

кому історичному музеї, археологічні знахідки 

тощо»18. 

У цьому ж році у видавництві «Наукова ду-

мка» вийшла книга «Музеи под открытым не-

бом». Автор В. Г. Шмелев. Наклад – 1 600 екзем-

плярів. Інформація про музей розміщена на 66–

67 сторінках. З тексту дізнаємося, що «В начале 

60-х гг. в Переяславе-Хмельницком был заложен 

первый в республике музей такого типа»19. Та-

кож у книзі є світлина із краєвидом музею під ві-

дкритим небом. 

У 1989 р. у видавництві ЦК ЛКСМУ «Мо-

лодь» вийшла книга «Переяславський скарб». 

Автор Микола Махінчук. Наклад – 15 000 примі-

рників. На 196 сторінках розповідається про фу-

ндатора переяславських музеїв Михайла Івано-

вича Сікорського та його колег. У книзі є кольо-

рові вставки (світлини), на яких зображено екс-

позиції та краєвиди музеїв, а також працівників. 

На останній сторінці книги зазначено: «Поки ця 

книга готувалась до друку, невгомонний Сікор-

ський зі своїм працьовитим колективом створив 

ще три музеї…»20. 

Отже, упродовж 50–90-их рр. ХХ ст. з’яви-

лися друком видання, присвячені музеям Переяс-

лав-Хмельницького. Як правило, доповнені світ-

линами, що демонструють розвиток музейної 

справи на Переяславщині. Їх наявність засвідчує 

науково-видавничу роботу працівників музеїв. 

Зауважимо, що перелік проаналізованих видань 

не є вичерпним. 

 

 

                                                           
17 Гудченко З. С. Музеї народної архітектури України. К.: «Будівельник», 1981. С. 74. 
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