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УДК 721/728:719(1-89):069.4/5:908(477.41-21) 

Світлана Тетеря, Наталія Костюк 

(Переяслав) 

 

БУДІВЛЯ КРАМНИЦІ 1904 Р. У ПЕРЕЯСЛАВІ 

 

У статті розглянуто історію будівлі крамниці, зведеної в 1904 р., в якій нині розміщено 

експозицію Музею кобзарства НІЕЗ «Переяслав». Авторами проаналізовано постать 

переяславського купця Архипа Марченка, на замовлення якого було зведено дану споруду, та 

окремих членів його родини. 

Ключові слова: будинок, крамниця, купець, експозиція, Архип Марченко. 

 

Переяслав – це унікальне місто, що має багатовікову історію, яка є невід’ємною від 

державотворчих процесів в Україні. Однією з її складових є архітектурна спадщина минулого, 

вивченню та збереженню якої сьогодні приділяється значна увага з боку науковців, 

краєзнавців та широкої громадськості. При цьому особливий акцент робиться на тому, щоб 

Рис. 4. Матеріали до виставки 

«Дослідниця Трипілля – 

Т. С. Пассек» (до 110-річниці з 

дня народження):  

1 – афіша;  

2 – світлина з учасниками 

Молдавської експедиції 1955 р. 

(Т. С. Пассек крайня ліворуч);  

3 – світлина Т. Г. Пассек на 

розкопках Вихватинського 

могильника 
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повернути імена тих, хто будував або ж був ініціатором чи меценатом давніх споруд, що 

збереглися до сьогодні. 

Метою даної публікації є детальний розгляд  однієї з маловивчених архітектурних 

пам’яток Переяслава поч. ХХ ст., а саме крамниці 1904 р. побудови, в якій нині розміщується 

експозиція Музею кобзарства НІЕЗ «Переяслав», та на цьому фоні проаналізувати родину 

переяславського купця Архипа Мусійовича Марченка (рис. 1), за ініціативи якого її й було 

споруджено. 

Переяслав має унікальні архітектурні пам’ятки, частина з яких на сьогодні музеєфіковані 

або використовуються під музейні приміщення. Саме це дало можливість зберегти їх для 

співвітчизників та світової спільноти. Ось лише деякі з них: 

 Рештки фундаментів Михайлівського собору ХІ ст. (Музей архітектури Переяслава 

давньоруського часу); 

 Підмурівки церкви-усипальні кінця ХІ ст. (Археологічний музей); 

 Вознесенський собор (1695–1700 рр.), збудований на кошти гетьмана Івана Мазепи 
(Музей-діорама «Битва за Дніпро в районі Переяслава і створення Букринського плацдарму 

восени 1943 р.»); 

 Приміщення навчального корпусу Переяславської семінарії (1753 р.), що входить до 

комплексу Вознесенського монастиря (Меморіальний музей Г. С. Сковороди);  

 Садиба переяславського лікаря А. О. Козачковського (ХІХ ст.) (Музей Заповіту 
Т. Г. Шевченка); 

 Будинок брата композитора П. І. Сениці (ХІХ ст.) (Музей трипільської культури, 
Музей козацької слави. Роботи В. Завгороднього); 

 Споруди чоловічої та жіночої гімназій (ХІХ – поч. ХХ ст.), які нині використовуються 

як середні навчальні заклади. 

Слід зауважити, що все, що залишилося в місті після радянської доби, вдалося зберегти 
переважно завдяки цілеспрямованій діяльності будівничого переяславських музеїв, 

поціновувача давньої архітектури історичного Переяслава Михайла Івановича Сікорського. 

Протягом усього свого подвижницького життя музейний зодчий разом із колегами докладали 

чимало зусиль, аби переконати владні структури зберегти, реставрувати та презентувати будь-

які пам’ятки матеріальної та духовної національної спадщини. 

Серед них і приміщення, де нині розташований Музей кобзарства НІЕЗ «Переяслав». Це 

будівля колишньої крамниці, спорудженої 1904 р. на кошти купця А. М. Марченка. 

Використовувалася вона як крамниця для продажу продовольчих товарів. Споруда, що 

розміщувалася на одній із центральних вулиць Переяслава, майже весь час використовувалася 

за призначенням (рис. 2). У 1930-их рр. у будівлі розміщувалася крамниця мануфактури. Під 

час нацистської окупації міста будівлю використовували як сховище солі. Після Другої 

світової війни тут був магазин тканин, риби, «Кулінарія». Будівля належала районному 

споживчому товариству, яке 1988 р. передало її Переяслав-Хмельницькому державному 

історико-культурному заповіднику. Працівники заповідника відремонтували будівлю, 

замінили стелю і дах, добудували фронтони. Споруда має цегляний фундамент і стіни 

товщиною 0,6 м, карниз із значним виносом, декорований фігурними кронштейнами. З 

чільного фасаду розташовані двоє дверей та шість вікон, які певний час були обведені 

дерев’яними декоративними лиштвами у вигляді рушників. Кути будівлі оздоблені пілястрами 

з нішами, фасади потиньковані, побілені вапном. Чільний фасад по центру розділений 

пілястром, його цоколь обличкований полірованими гранітними плитками довільної форми. 

При реконструкції крамниці у 1988–1989 рр. під Музей кобзарства, з метою надання їй образу 

громадської культосвітньої установи, в будівлю були внесені нові архітектурні мотиви, 

зокрема, на фронтоні виконано барельєфне ліплення музики з кобзою, на бічному східному 

фасаді – барельєфне ліпленням музики з бубном, а на протилежному – музики з дудою (рис. 3). 

Барельєфи були виконані художником Іваном Нестеренком. З обох боків кожного фронтону 

містяться невеликі цегляні башточки. Ці форми і обриси стилізовані під фронтони 

переяславських пам’яток архітектури ХVІІІ ст. і не порушують первісної структури об’єкту та 
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не вносять дисонансу в навколишню історичну забудову. Поверхню фасаду вкриває панно із 

керамічної глазурованої плитки. На панно містяться зображення історичних персонажів, 

пов’язаних із Переяславом: перший переяславський князь Всеволод Ярославич, відомі князі 

Володимир Мономах, Володимир Глібович, Юрій Долгорукий, єпископи переяславські Єфрем 

і Сильвестр та Янка Всеволодівна. Поряд із бічним західним фасадом будівлі музею на 

гранітному постаменті встановлено скульптуру давньоруського співця Бояна з гуслами на 

колінах. Скульптура виготовлена з міді 1989 р., автор твору – відомий переяславський 

скульптор Степан Куций [2]. 

Музейну експозицію відкрито у березні 1989 р. у дні святкування 175-ої річниці від дня 

народження геніального українського поета, художника, громадського діяча Т. Г. Шевченка. 

Ініціатором створення Музею кобзарства став Георгій Кирилович Ткаченко – архітектор, 

художник, бандурист, а втілили його задум працівники Заповідника під керівництвом 

М. І. Сікорського [7, с. 53]. 

Спогадами про цю будівлю поділилвся Воловик Володимир Федорович 1950 р. н., 

житель м. Переяслава: «Я ще з дитинства пам’ятаю цю будівлю. Тут раніше була крамниця, 

потім кулінарія. Спогади з дитинства ще й такі є, що коли помер Сталін, то у вікнах цієї 

крамниці були виставлені його портрети із траурною стрічкою. В 50-их рр. ХХ ст. тут певний 

час був кінотеатр, а його основне приміщення було на реконструкції» [6]. 

Розглянута пам’ятка архітектури Переяслава поч. ХХ ст. дає можливість більш детально 

проаналізувати одну із відомих переяславських родин того часу, до якої належав фундатор 

приміщення крамниці А. М. Марченко. 

Архип Марченко був поважною постаттю тогочасної переяславської громади, 

свідченням чого є той факт, що у 1882–1889 рр. його обирали міським головою Переяслава. 

Він був власником кількох переяславських магазинів і цегельного заводу. Перед тим як стати 

купцем він займався чумацьким промислом [2]. Мав родину – двох синів. Один з яких – Іван 

Архипович – також очолював місто: «Иван Архипович Марченко, купец, городской голова 

г. Переяслава. Переяславским городским головой Иван Архипович первый служил с 25 апреля 

1897 г. по 30 июня 1898 г. и затем был избран вторично на текущее четырехлетие 25 апреля 

1902 г. В настоящее время он состоит кроме того гласным Городской Думы с 1894 г., 

председателем Городского Попечительства о призрении бедных и попечителем 

Переяславской земской богадельни. Помимо того он состоял в продолжении одного 

четырехлетия, с 1889 г. Директором городского общественного банка. В бытность его 

головою в городе построено двухэтажное здание женской прогимназии. 

По уполномочию Городской Думы Иван Архипович в качестве представителя от города, 

участвовал в 1897 г. Комисии Министерства Путей Сообщения по вопросу о проведении 

Киево-Полтавской ж. дороги через Переяслав» (рис. 4) [5]. 

Іще один син – Олексій Архипович – був військовим лікарем. Його дружина працювала 

викладачем математики в одному з навчальних закладів Переяслава. У цієї родини були діти 

– Іван, Марія, Михайло [1, с. 118]. Відомо, що у 1943 р., коли українців вивозили до Німеччини 

в табори праці, виїхали з Переяслава і Богдан та Ніна Марченки (скоріше за все це були внуки 

Івана Архиповича), спадкоємці яких сьогодні проживають у Великій Британії (рис. 5). 

Прізвище Марченків є досить розповсюдженим, як у Переяславі зокрема, так і в Україні 

в цілому. В самому Переяславі співробітниками НДС «Музей кобзарства» була проведена 

активна експедиційно-пошукова робота, спрямована на те, щоб знайти бодай якісь родинні 

зв’язки та свідчення про рід А. М. Марченка. Тож у ході цієї наукової розвідки, проведеної у 

2020–2021 рр., було опитано велику кількість респондентів, що носять прізвище Марченко, на 

предмет їх можливих родинних зв’язків із А. М. Марченком. Проте всі вони заперечували 

будь-яку причетність до цієї шляхетної родини. Але авторам вдалося знайти людей, які можуть 

поділитися хоч якимись спогадами. Респондент Савчук Олена 1967 р. н розповідає: «Мій 

прадід Тарапон Афанасій Микитович (1827–1918) був у дружніх відносинах із Марченком 

Архипом Мусійовичем. По переказах Архип Марченко навіть запропонував Афанасію 
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Тарапону, щоб його поховали у сімейному склепі Марченків на Заальтицькому кладовищі, на 

що йому Афанасій Микитович відповів, що не хоче «гнить» у склепі. 

У прадіда було багато землі, і вона межувала із Марченковим лугом». Такі ж спогади 

переказує іще одна жителька м. Переяслава Філоненко Надія, яка є родичкою Савчук Олени 

[4, 5]. А на південно-східній околиці міста є ур. Марченкові луки, яке, вірогідно, належало 

комусь із представників родини Марченків. 

Також була здійснена експедиція співробітників НДС «Музей кобзарства» на 

Заальтицьке кладовище м. Переяслава. Саме тут є родинний склеп Марченків, над яким 

споруджено капличку (рис. 6). Споруджена вона із жовтої цегли та покрита бляхою, що дуже 

добре збереглась. Її надземна частина нині використовується як сторожка, де розміщені різні 

атрибути для поховання (рис. 7). У ній також є іконостас, тому що споруда використовувалася 

як капличка. До речі, більшість містян називають споруду родинного склепу Марченків саме 

капличкою. На думку авторів, у цьому є сенс, адже споруда родинного склепу могла 

використовуватися як капличка для духовних споминів про померлих родичів Марченків. 

За свідченнями доглядача цього цвинтаря Головко Віри Марківни (1936 р. н.), яка 

працює тут більше 20-ти років, а до неї тут довгий час працював її чоловік, ляда на підлозі – 

це вхід до склепу (рис. 8), але точна кількість поховань у ньому невідома [3]. Вона стверджує, 

що люди, які спускалися до склепу, говорять одні про 5, а інші – про 7 домовин, які там 

розміщені. Але це лише непідтверджені спогади. 

Із підвального приміщення назовні виходять душники для вентилювання підземної 

споруди (рис. 9). Склеп Марченків було розміщено поряд із дерев’яною церквою, яку спалили 

у 1935 р. На місці церковища збереглися лише великі камені пісковику, які були її 

фундаментами (рис. 10). 

За традицією, перейнятою від М. І. Сікорського, сьогодні колектив НІЕЗ «Переяслав» 

докладає усіх зусиль для збереження пам’яток культурної спадщини. На жаль, залишилися 

крихітні перлини будівельного зодчества минувшини, які підсилюють у Переяславі ті 

неповторні унікальні риси його історичної привабливості (рис. 11). Збережені ці пам’ятки й 

завдяки тому, що в них розміщені музейні експозиції. Так і столітня будівля переяславського 

купця Архипа Марченка є яскравим прикладом збереження давньої архітектури, що складає 

історичну привабливість міста. 
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Svitlana Teteria, Nataliia Kostiuk 

SHOP BUILDING OF 1904 IN PEREIASLAV 

 

The article considers the history of the store building, erected in 1904, and now it is exposition 

place of Kobza Playing Museum of National historical and ethnographic reserve «Pereiaslav». 

Authors analyzed the figure of the Pereiaslav merchant Arkhyp Marchenko, who ordered to erected 

this building and individual members of his family. 

Key words: house, shop, merchant, exposition, Arkhyp Marchenko. 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

Рис. 1 Архип Мусійович 

Марченко. Фото 

початку ХХ ст. 

Рис. 2. Приміщення (1904 р.) Музею кобзарства НІЕЗ 

«Переяслав». Автор фото С. Тетеря, 2015 р. 

Рис. 3. Музей кобзарства: фронтон із барельєфним ліпленням, художник 

І. І. Нестеренко. Автор фото С. Тетеря, 2015 р. 

Рис. 4. Іван Архипович Марченко.  Рис. 5. Родина військового лікаря 

Олексія Марченка.  

Фото початку ХХ ст. 
Фото початку ХХ ст. 
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Рис. 6. Родинний цегляний склеп Марченків. Ліворуч 

церква Святого Миколая (1864 р.), яку було спалено у 

1935 р. Фото 20–30-их рр. ХХ ст. 

Рис. 7. Сучасний вигляд 

родинного склепу Марченків. 

Автор фото С. Тетеря. 2020 р. 

Рис. 8. Вхід до склепу. Автор фото 

С. Тетеря. 2020 р. 

Рис. 9. Душники підземної частини 
родинного склепу Марченків. Автор фото 

С. Тетеря. 2020 р. 

Рис. 10.Підвалини церкви Святого 

Миколая. Автор фото С. Тетеря. 

2020 р. 

Рис. 11. Вулиця, на якій розміщено 

крамницю. Фото початку ХХ ст. 
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