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У публікації висвітлено історію хати священника кінця ХІХ ст. з села Рудяків 

Переяславського повіту Полтавської губернії, її архітектурні особливості. Розкриті 

особливості експонування та збереження пам’ятки архітектури у Музеї народної 

архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини кінця ХІХ – початку ХХ ст. 
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За свою багатовікову історію український народ створив велику кількість пам’яток 

культурної спадщини. Одними із найцінніших є пам’ятки дерев’яної архітектури, які нажаль 

недовговічні. З плином часу, під дією кліматичних і стихійних впливів, військових дій та 

інших чинників споруди руйнуються. Багато цінних зразків дерев’яної архітектури вже 

залишилося лише в малюнках та на фотографіях, тому на сьогоднішній день особливо гостро 

постає питання збереження народного надбання. Однією з найоптимальніших форм 

збереження пам’яток дерев’яної архітектури, як свідчить світовий досвід, є музеї народної 

архітектури та побуту. 

У Музеї народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини Національного 

історико-етнографічного заповідника «Переяслав» відтворене українське село кінця ХІХ – 

початку ХХ ст. де, відповідно до наукової концепції, поряд з церковним двором (церквою, 

дзвіницею, церковною сторожкою), церковнопарафіяльною школою, експонується хата 

священника кінця ХІХ ст., перевезена з с. Рудяків Бориспільського р-ну Київської обл. Цей 

об’єкт культурної спадщини має індивідуальні особливості, що відображають його історико-

культурний потенціал і є джерелом інформації не лише щодо особливостей архітектури, 

художніх та естетичних уподобань господаря, а й історії розвитку культурного та духовного 

життя. 

Аналізуючи історію пошуку, реставрації та експонування хати священника, автор 

акцентує увагу на важливості і необхідності збереження пам’яток архітектури. 

Окремі аспекти теми нашого дослідження висвітлювались у наукових працях 

С. М.Авраменко [1, с. 157–165], Г. І. Козій [7, с. 11–16], О. М. Жам, Г. І. Козій [5, с. 92–98], у 

яких особлива увага приділяється питанням історії створення Музею народної архітектури та 

побуту Середньої Наддніпрянщини, комплектуванню фондової колекції, збереженню 

пам’яток. Питання нашого дослідження ще не було об’єктом наукових розвідок. 

Мета і завдання даної публікації:  

 дослідити історію хати священника кінця ХІХ ст. з с. Рудяків Бориспільського р-ну 

Київської обл. та її архітектурні особливості; 

 висвітлити специфіку пошуку, демонтажу, перевезення, реставрації і використання 

пам’ятки на території Музею народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини 

НІЕЗ «Переяслав».  

Село Рудяків, на думку історика А. В. Стороженка, отримало назву від прізвища першого 

поселенця, ймовірно Рудяка. За часів козаччини село (тоді називалось Рудяки) та прилеглі села 

входили до Вороньківської сотні Переяславського полку. Деякий час воно знаходилось у володінні 

Вороньківського сотника Кирила Бройка (? червень – 1672 р.). Під час правління гетьмана 

Івана Мазепи с. Рудяків перейшло у власність генерального писаря, згодом генерального судді 

Війська Запорозького Василя Леонтійовичя Кочубея (1687−1708 рр.). У 1710 р. царською 
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грамотою село передане у вічне спадкове володіння нащадкам В. Л. Кочубея [6]. За описом 

Переяславського повіту Київського намісництва в 1787 р. у с. Рудяків проживало 257 душ [14]  

Після ліквідації Київського намісництва село, як і весь Переяславський повіт, було 

передано до Київської губернії, а з 1802 р. – Полтавської губернії. У 1859 р. відповідно до 

«Списку населених міст Полтавської губернії» в с. Рудяків нараховувалось 103 двори, в яких 

проживало 945 осіб [16, с. 26]. 

За матеріалами «Клірової книги Полтавської єпархії за 1902 р.» в селі в 1848 р. зведено 

Свято-Миколаївську церкву, кам’яну, холодну з надбудованою дзвіницею, коштом місцевого 

поміщика Миколи Шиянова [11, с. 440]. За даними «Першого загального перепису Російської 

імперії» в 1897 р. при церкві нараховувалось 885 парафіян [9, с. 176]. 

Вперше документальні свідчення про хату священника зустрічаємо в «Кліровій книзі 

Полтавської єпархії за 1902 р.», де зазначено, що в с. Рудяків настоятелем Свято-Миколаївської 

церкви був Іоан Данилович Дяковенко (в сан священника рукопокладений у 1886 р.), паламарем при 

церкві служив Анатолій Іванович Списовський, парафія налічувала 1748 осіб. Церкві належало 

35 десятин землі (включаючи 2 десятини присадибної ділянки) і 2 споруди для 

церковнослужителів [11, с. 440]. Це дає можливість припускати, що Іоан Данилович Дяковенко був 

першим власником експонованої в музеї хати священника. 

Вдруге про житло священника згадується в «Кліровій книзі Полтавської єпархії за 1912 р.», 

де зазначено, що житло священника складалося з 3 кімнат «350 куб. арш.», а паламаря – з 2 кімнат 

«150 куб. арш.». Церкві належало 33 десятини землі, парафія охоплювала 1770 осіб. На той час 

священником при Свято-Миколаївській церкві служив Осьмоловський Павло Миколайович, 

паламарем був Леонтій Іоанович Петренко [12, с. 192].  

Після збройного перевороту 1917 р. нова атеїстична влада проголосила релігійні організації 

небезпечною контрреволюційною силою, яка має вплив на народ. Відтоді розпочалася кампанія 

масового закриття і розграбування храмів. Православні святині, які зводилася роками і десятиліттями 

плекалися стараннями парафіян, знищувалися. 

З початком процесу колективізації кінця 1920-их – 1930-их рр. на селі, в умовах неймовірно 

скрутного становища селян, коли на господарства накладали надзвичайно великий план здачі хліба 

державі, а вразі невиконання звинувачували в антирадянській діяльності, церква була для них чи не 

єдиним джерелом світла. Цілком ймовірно саме тому трагічна доля не оминула і Свято-Миколаївську 

церкву. У 1940 р. вона була зруйнована: зняті надбанні хрести, розтрощені маківки, напіврозібрані 

стіни. Згодом залишки церкви були перебудовані на стайню. 

Разом з процесом нищення храмів набрав обертів маховик сталінських репресій. Користуючись 

абсолютною безкарністю, комуністи чинили повне свавілля щодо місцевих священників. Старожили 

згадують, що життя священника П. М. Осьмоловського мало чим відрізнялися від селян: мешкаючи 

в парафіяльному будинку і власноруч обробляючи городи, він не володів великими статками, проте 

потрапив в більшовицький перелік «слуг буржуазії» і був позбавлений всіх громадських прав. Уся 

його власність була конфіскована і передана в колгосп: худоба, реманент, будівлі. Цей процес 

супроводжувався погрозами розправи.  

Із спогадів старожилів, священник, рятуючись від переслідувань більшовицької влади, деякий 

час ховався на околицях села в хатах парафіян, а згодом разом з родиною втік за межі України. Довгий 

час про його долю ніхто нічого не знав, лише другій половині ХХ ст. селом поширилися чутки, 

що він поневіряючись далеко від дому жив в Росії [14].  

Певний час будинок священника стояв без господаря, а коли був створений колгосп, його 

використовували під молочарку, потім під амбулаторію.  

Село Рудяків розміщувалось вздовж лівого берега Дніпра, місцевість була горбиста, поросла 

лісами. Територія села складалася з 5 хуторів (Бір, Литвиновка, Шиляга, Село, Чумаківщина). 

В автентичному середовищі церква і хата священника знаходились між хуторами Литвиновка і 

Шиляга, поряд з озером Рудяки.  

У 1923 р с. Рудяків увійшло в склад Рогозівського р-ну, а з 1927 р. село передано до 

Ржищівського р-ну Київської обл. За даними «Господарської книги Рудяківської сільської ради 

Ржищівського р-ну за 1944–1946 рр.» ця хата збудована в 1890 р.. У 1944–1946 рр. у ній проживали 
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Федот Родіонович Щербина (1878 р. н.), Федора Кирилівна Щербина (1898 р. н.) та їх діти: Ольга 

Федотівна Щербина (1921 р. н.), Петро Федотович Щербина (1930 р. н.), Ганна Федотівна Щербина 

(1935 р. н.), Марія Федотівна Щербина (1939 р. н.), Борис Федотович Щербина (1941 р. н.) [3]. 

Із спогадів Анатолія Петровича Щербини (внука Федота Родіоновича Щербини) відомо, що на 

початку 30-их рр. у діда померла перша дружина (ймовірно під час штучно створеного голоду 1932–

1933 рр.). Він, маючи від першого шлюбу 2-ох дітей (Ольгу і Петра), одружився вдруге з Федорою 

Кирилівною, молодшою від нього на 20 років. У них народилося троє дітей: Ганна, Марія і Борис [13]. 

Точно сказати як і в якому році власниками цієї хати стала родина Щербин наразі сказати неможливо, 

але вірогідно це відбулося в середині 30-их рр. ХХ ст.  

У 1958 р с. Рудяків увійшло до складу Бориспільського р-ну Київської обл., де і перебувало 

до 1971 р. До того часу, коли вище керівництво державної влади не наказало виселити села 

Бориспільського і Переяслав-Хмельницького р-нів, які лежали на лівому березі Дніпра, 

оскільки вони підлягали затопленню Канівським водосховищем. Людям наказали розібрати 

хати і вивезти будівельні матеріали. На той час, за даними Господарської книги №2 Рудяківської 

сільської ради за 1967−1970 рр., у цій хаті мешкала Щербина Федора Кирилівна і були приписані 

доньки (Ганна і Марія) [4, арк. 183–184]. 

Зазначимо, що у той час уже тривало становлення Музею народної архітектури та побуту 

Середньої Наддніпрянщини, на околиці Переяслава-Хмельницького Київської обл., ці 

обставини сприяли пошуку пам’яток дерев’яної архітектури. Його створення було підкріплене 

певними історичними реаліями: під водами штучного Канівського водосховища мали 

опинитися десятки сіл Київської та Черкаської областей. Музейниками були обстежені села 

Переяслав-Хмельницького, Баришівського, Бориспільського, Яготинського, Іванківського р-

нів Київської обл., села Шрамківського, Золотоніського р-нів Черкаської обл., Полтавщина і 

Чернігівщина [7, с. 13]. 

Під час експедицій важливе місце було відведене збору етнографічних матеріалів та 

виявленню типових народних будівель. Фіксувалися житла, внутрішнє їх планування, 

господарські та громадські споруди їх конструктивні особливості, адміністративні дані та час 

будівництва будівель [2, с. 112].  

На той час у музеї вже працював Петро Федотович Щербина. Із спогадів сина Анатолія 

Петровича: «батько, прийшовши з армії у кінці 40-их рр., зустрів матір, Ольгу Степанівну, 

невдовзі вони побралися. Батьки переїхали та оселилися в с. Старому, там і народилися я і брат 

Степан». У зв’язку з спорудженням Канівського водосховища їхнє село підлягало виселенню, 

тому в 1964 р. на запрошення Є. Ф. Іщенка (члена вченої ради Музею, дядька дружини Петра 

Федотовича, Ольги Степанівни), наша сім’я переїхала в Переяслав» [13]. 

Восени того ж року Петро Федотович був зарахований в музей на посаду реставратора. Родині 

було дозволено тимчасово оселитись в хаті селянина-середняка, перевезеній із с. Циблі 

Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл. Там вони проживали деякий час, допоки 

спорудили власний будинок. У 1969 р. Петро Федотович переведений на посаду завідувача 

відділом етнографічного музею під відкритим небом по реконструкціям конструктивних деталей 

народних споруд, а з 1971 р. перебував на посаді заступника директора по господарській частині [8].  

Згідно з науковою концепцією, в етнографічному музеї, поруч із житловими, 

господарськими і виробничими спорудами, планувалося створити церковний двір і 

представити хату священника. Ймовірно, саме Петро Федотович посприяв виявленню і 

перевезенню цієї хати до музею.   

У 10.08.1971 р. комісією в складі: М. І. Сікорського, П. Ф. Щербини та М. І. Жама  складено 

акт про техніко-конструктивний стан будівлі [17]. Упродовж 1971–1972 рр. хата була перевезена 

і встановлена праворуч від тракту, поряд із церквою, церковнопарафіяльною школою та озером.  

Пам’ятка в плані забудови прямокутної форми, чотиридільного типу: 

кухня+сіни+світлиця+кімната (хрестильня). Стіни зрубної конструкції із тесаних соснових 

плах, покладені в пів-дерева без лишку, помазані глиною і побілені, навколо стін ззовні по 

низу облаштована дощана глинобитна призьба. Споруда освітлюється 8 вікнами на 4 шибками. 

Підлога в трьох кімнатах дощана на дубових лагах, а в кухні – глинобитна долівка. Стеля 
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дощана «в розбіжку» покладена на верхній вінець зрубу та три поперечні сволоки. У сінях лаз 

на горище, закритий лядою. Дах чотирисхилий, покритий червоною черепицею, перед 

вхідними дверима облаштований напіввідкритий ганок на стовпцях [10]. 

Господарські споруди: комора, повітка, саж на територію двору перевезені з с. Циблі 

Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл., встановлені впродовж 1972–1973 рр. 

На початку 70-их рр. ХХ ст. фонди музею налічували значну кількість експонатів, які 

дозволяли відтворити інтер’єр хати священника. Відтак, постало питання про розроблення 

тематико-експозиційного плану. Цю роботу М. І. Сікорський доручив завідувачу фондами 

Є. С. Нестеровській та науковому працівнику фондів О. І. Юзвіковій. У 1973 р. експозиція 

хати священника була відкрита для відвідувачів. Відповідно до тематико-експозиційного 

плану в пам’ятці відтворені інтер’єри: кухні, сіней, світлиці, кімнати хрестильні. 

Інтер’єр кухні типовий для української хати, в якому простежується кілька зон: побутова, 

робоча, обрядова. Праворуч від вхідних дверей піч, яка займає внутрішній кут хати, на 

грубочці – гасова лампа, на припічку – праска на вугіллі, на привалку – глечики і горщики. 

Уздовж тильної стіни, між піччю і причілковою стіною, облаштований піл, поруч окраса 

хати – мальована скриня, над нею, на стіні – годинник. На покуті, на оздоблених різьбою 

божницях, ікони перед ликами святих – фаянсова лампадка у формі голуба. На образах 

«кролевецькі» ткані рушники з геометричним орнаментом, На покуті вздовж бічної стіни – 

стіл, застелений вишитою скатертиною. Ліворуч від вхідних дверей у миснику представлено 

мальований посуд місцевих гончарних осередків. 

В експозиції сіней: праворуч від в дверей – лише судник з глиняним посудом. 

В експозиції кімнати хрестильні, зліва на стіні, висить домотканий вовняний килим, 

поряд знаходиться крісло-диван. На кутовому столику, який виконує функцію аналоя, 

експонуються церковні предмети, необхідні для обряду хрещення, поруч кована купіль для 

хрещення, на стінах – ікони. Праворуч від дверей – мистецьки оздоблена різьбленням шафа.  

В експозиції світлиці інтер’єр нагадує міський побут. Ліворуч від вхідних дверей – 

піаніно, поруч стільці з спинкою, оздоблені різьбленням, в кутку полиця з книжками. Під 

стіною буфет з фарфоровим, фаянсовим та скляним посудом, поряд на стіні розміщений 

годинник. Вздовж тильної стіни великий диван, над ним тканий килим, над яким 

експонуються декоративні тарілки з розписом. У кутку маленький столик з церковною 

книгою, поруч розміщені ікони. Вздовж чільної стіни невеликий диван, над ним висить 

дзеркало в різьбленій дерев’яній оправі. У центральній частині кімнати стоїть стіл, засланий 

добротною скатертиною. Експозиція хати священника завжди викликає значний інтерес у 

відвідувачів музею. 

Багато праці вкладено в цю пам’ятку архітектури доглядачами двору священника. 

Першою доглядачкою з 20 липня 1973 р. працювала М. М. Дзень, на зміну їй з 27 серпня 

1976 р. прийшла М. Ф. Костенко, з 9 грудня 1978 р. була прийнята доглядачем 

Г. Д. Пруднікова, наступною на цьому об’єкті з 8 серпня 1996 р. працювала Т. А. Литвинова, 

а з 9 квітня 2019 р. на цій посаді – І. М. Кондратенко.  

Слід зазначити, що постійно проводяться моніторинги стану збереженості нерухомої 

пам’ятки культурної спадщини. У 2022 р. здійснювалися заходи реставраційного порядку: 

була замінена водостічна система будівлі, а також проводився локальний ремонт покрівлі, 

була реставрована дощана глинобитна призьба. 

Отже, хата священника кінця ХІХ ст. з с. Рудяків Переяславського повіту Полтавської 

губернії є джерелом інформації не лише щодо особливостей дерев’яної архітектури, художніх 

та естетичних уподобань господаря, а й історії розвитку культурного та духовного життя. 

Можна впевнено стверджувати, що найоптимальнішою формою збереження та способом 

використання пам’ятки є її експонування на території Музею народної архітектури та побуту 

Середньої Наддніпрянщини. 
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Svitlana Avramenko 

(Pereiaslav) 

THE PRIEST’S HOUSE OF THE END OF 19TH CENTURY FROM RUDIAKIV VILLAGE 

OF PEREIASLAV COUNTY OF POLTAVA PROVINCE – EXPOSITION BUILDING IN 

THE MUSEUM OF FOLK ARCHITECTURE AND FOLKWAYS OF THE MIDDLE 

DNIPRO RIVER REGION OF THE NATIONAL HISTORICAL RESERVE 

«PEREIASLAV» 

The article highlights the history of the priest’s house of the end of the 19th century from 

Rudiakiv village of Pereiaslav county of Poltava province, its architectural feature. The specifics of 

the search, dismantling, transportation, and restoration of the monument are described. The features 

of exposure and reservation of the architectural monument of the end of the 19th century –the 

beginning of the 20th century in the Museum of Folk Architecture and Folkways of the Middle Dnipro 

River Region of the National Historical and Ethnographic Reserve «Pereiaslav» were revealed. 

Key words: the priest’s house, history, museum, monument, restoration, exposure. 

 

 

Рис 1. Хата священика з с. Рудяків 

Бориспільського р-ну Київської обл. на території 

Музею народної архітектури та побуту 

Середньої Наддніпрянщини  

НІЕЗ «Переяслав» 

Рис. 2. Експозиція кухні хати священика 

Рис. 3. Експозиція світлиці хати священика 


