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У 2009 р. музейна громадськість України відзначила 30-річчя створення 
Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав». Його було 
створено відповідно до Постанови Ради Міністрів УРСР від 13.03.1979 р. за № 123. 
Постановою Кабінету Міністрів України від 15.03.1999 р. за № 376 Державний 
історико-культурний заповідник «Переяслав» перейменовано на історико
етнографічний. Статус національного заповіднику надано Указом Президента 
України від 1.06.1999 р. за № 598/99 [3, с. 74].

Зрозуміло, що ця досить скромна дата (30 років) сама по собі не вичерпує як 
усієї історії цього заповідника, так і історії музейної справи на Переяславщині 
взагалі. Феномен Переяславського музею, який, на перший погляд, несподівано 
виділився серед значної кількості подібних районних музеїв України, очевидно, вже 
тепер потребує узагальнення та осмислення. Отже, існує нагальна потреба дослідити 
історію музейної справи на Переяславщині в контексті вітчизняної історії XX ст.

Першою спробою такого дослідження, на нашу думку, слід вважати статтю 
В.М. Ткаченка «НІЕЗ «Переяслав»: від історичного музею до національного 
заповідника», опубліковану в збірнику наукових праць «Могилянські читання 
2006 р.» [25]. У цій статті стисло розглянуто основні віхи історії заповідника. 
Автором абсолютно справедливо, на нашу думку, висунуто тезу про те, що історія 
заповідника, фактично, тягнеться ще з початку XX ст. [Там само, с. 308]. Цю ж 
думку проведено й у іншій праці цього автора [24].

Разом з тим, у одній, окремо взятій публікації неможливо охопити, чи хоча 
б поставити, увесь комплекс проблем, що потребують вивчення у процесі розробки 
історії музейної справи на Переяславщині. До таких проблем, очевидно, слід 
віднести значення підготовки до святкування 300-річчя «Переяславської Ради» 
у долі Переяслав-Хмельницького історичного музею, роль особистості Михайла 
Івановича Сікорського, а також проблему часу заснування Переяславського музею.

На сьогодні про Національний заповідник «Переяслав» написано загалом 
достатньо багато, але найвідомішою і найбільшою за об’ємом працею є художньо- 
документальна повість Миколи Махінчука «Переяславський скарб Михайла 
Сікорського», що вийшла друком у 2005 р. Цей твір є результатом багаторічної 
роботи автора над темою феномену Переяславського музею. Він є логічним 
продовженням попередніх книг цього ж автора про Переяславський музей - 
«Переяславський скарб» (1989 р.) та «Обереги нашої пам’яті» (1998 р.). Однак, на 
жаль, написані у стилі книги Івана Шаповала «В пошуках скарбів» про Дмитра 
Івановича Яворницького - ці цікаві і захоплюючі книги не дають об’єктивного 
уявлення про історію заповідника, до певної міри міфологізуючи її.
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Так, наприклад, у найпершій з цих книг - «Переяславський скарб» - 
оповідаючи про приїзд Михайла Івановича Сікорського до Переяслава, М. Махінчук 
пише: «Музею, як такого не було. ... Лише три кімнати відводилось для експозиції, 
та в них порожньо. Дещо, правда, експонувалося - вирізки з газет, фотографії і 
найбільша гордість місцевих краєзнавців - опудало якогось польового птаха. 
А загалом чотири працівники музею опікали аж ... 32 експонати» [7, с. 15].

Цю ж саму думку, до того ж дослівно, М. Махінчук передав і в наступній своїй 
праці - книзі для читання з історії рідного краю «Обереги нашої пам’яті», яка є 
дещо розширеним варіантом попередньої роботи [6, с. 17].

В останній із трьох названих праць М. Махінчука на тему Переяславського 
музею, що вийшла друком через 16 років після першої, її автор вже звично й дослів
но наводить тезу про 32 експонати, опудало та вирізки з газет і фотографії [8, с. 29].

Не дивно, що у статті «Національний історико-етнографічний заповідник 
«Переяслав», опублікованій у спеціальному випуску журналу «Музеї України» 
(№ 3 за 2004 р.), присвяченому названому заповіднику, розповідь про приїзд 
Михайла Івановича Сікорського до Переяслава передано дуже лаконічно: «І три 
кімнати під експозиції. 32 експонати. Плюс ворожий прийом» [11, с. 3].

Подібна характеристика для районного музею, розташованого до того 
ж у місті, яке, за виключенням невеликої центральної частини, аж до кінця 
40-х рр. XX ст. нагадувало велике село, є абсолютно нормальною й сама по собі не 
може викликати заперечень. У такому стані ще й у 50-60-х рр. XX ст. знаходилось 
багато районних краєзнавчих музеїв України, що було результатом як загального 
занепаду краєзнавства в Україні після масових репресій 30-х рр., так і наслідком їх 
розграбування та нищення у роки Другої світової війни. Слід також мати на увазі 
зовсім короткий термін існування музею, який на момент приїзду до Переяслава- 
Хмельницького М.І. Сікорського (1951 р.) проіснував лише 5 років, про що свідчить 
короткий путівник «Пам’ятні місця Київської області» (укладачі О.Д. Батушан, 
С.Й. Мінц, М.І. Сікорський): «В 1946 році за рішенням Уряду Радянської України в 
будинку А. Козачковського був відкритий державний історичний музей» [14, с. 39].

Однак, існуючі документальні джерела дещо суперечать наведеній вище 
даті появи у Переяславі історичного музею й спонукають до більш прискіпливого 
розгляду проблеми заснування цього музею.

Перш за все, привертає увагу документ з архівного відділу Переяслав- 
Хмельницької міської ради. У Протоколі № 5 «Рішення Переяслав-Хмельницької 
міської ради депутатів трудящих» від 17 лютого 1945 р. зазначено про необхідність 
виділення будинку на розі Києвобрамської та Великої Підвальної вулиць для 
розміщення районного музею й оформлення цього будинку відповідно до умов 
з комунгоспом [25, с. 308-309]. Отже, музей існував ще до 1946 р., місцева 
влада вирішувала проблему його розміщення, а до того, як його розмістили 
у будинку А. Козачковського, він близько року розміщувався у будинку на розі 
вул. Києвобрамської та Великої Підвальної.

Очевидно, що експонатів на цей момент у музеї було небагато, про що 
свідчить виділення під його розміщення лише трьох кімнат після перенесення 
до колишнього будинку А. Козачковського. В.М. Ткаченко наводить слова з 
доповідної записки тодішнього (1946 р.) директора музею П.Л. Іллічової про те, що 
«музей дуже потребує допомоги, як заново створений» [Там само, с. 309]. Разом 
з тим, музей постійно проводив певну роботу, про що свідчать наявні документи. 
Наприклад, згідно з фондовими інвентарними книгами надходжень, розпочатими 
15 січня 1948 р., станом на 28 грудня 1950 р. за інвентарними номерами числилось 
720 одиниць експонатів, а на середину 1951 р. - 1581 одиниця [Там само, с. 309]. 
Тобто, теза про те, що 4 працівники музею у 1951 р. опікали аж 32 експонати - 
вирізки з газет, фотографії та опудало птаха - навряд чи відповідає дійсності. Крім 
того, музейні працівники проводили роботу з облаштування території навколо 
нового приміщення історичного музею, про що свідчить заява директора музею до
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Переяслав-Хмельницької міської ради про будівництво пам’ятника Т.Г. Шевченку. 
У «Рішенні Переяслав-Хмельницької міської ради депутатів трудящих» від 
15 вересня 1949 р. зазначалось, що ремонтно-будівельна контора має допомогти 
музею до 32-ї річниці Жовтневої революції побудувати пам’ятник Т.Г. Шевченку 
поблизу меморіального будинку, тобто, приміщення музею [Там само, с. 309].

Оскільки Переяслав-Хмельницька міська рада на початку 1945 р. вирішувала 
проблему розміщення музею, то він у Переяславі на той момент вже існував. 
Проблема полягала у тому, що, як і в усіх містах України, які знаходились під 
окупацією, й де прокотились дві хвилі бойових дій, у Переяславі було знищено 
значну частину будинків як житлового фонду, так і інших приміщень. У зв’язку з 
цим привертає увагу згадана В.М. Ткаченком «Історична записка» А.М. Шамраєвої, 
що знаходиться у фондах Національного заповідника «Переяслав». Згідно з її 
даними, Переяславський музей до початку Другої світової війни розташовувався 
у будинку, який згорів під час війни. Отже, приміщення музею, що існував у 
Переяславі у 30-х - на початку 40-х рр., згоріло під час війни [Там само, с. 308]. 
Після звільнення міста у 1943 р. вистачало інших, більш нагальних проблем, однак, 
у лютому 1945 р. (ще до закінчення війни!) тимчасове приміщення для музею все 
ж було знайдено. Це свідчить про те, що експонати музею (чи їх частина) вціліли, 
згоріло лише приміщення, музей же не припинив свого існування. Якби не було 
музею та експонатів, то й не було б необхідності терміново відшукувати приміщення.

Таким чином, Переяслав-Хмельницький історичний музей не було створено у 
1946 р., його було в тому році перенесено до нового приміщення, де, після кількох 
реекспозицій та перепрофілювання в Музей «Заповіту», він знаходиться й нині.

Виходить, що Переяслав-Хмельницький історичний музей другої половини 
40-х рр. XX ст. є прямим продовженням Переяславського музею, що існував у 20- 
30-х рр. цього ж століття, й свідчення про який збереглись у архівних джерелах та 
окремих невеликих публікаціях.

Початкова історія музею в Переяславі висвітлена надзвичайно фрагментарно, 
оскільки співпала у часі з початковим етапом українського державотворення. 
Процес становлення української державності в результаті революційних подій 
1917 р. відразу позначився на здійсненні давніх сподівань української громадськості 
щодо створення українського національно-державного академічного центру - 
Української Академії наук, за підтримки якої археологи та місцеві краєзнавці 
розгорнули широку науково-краєзнавчу дослідну роботу, зокрема, археологічно- 
етнографічно-мистецтвознавчого напрямку. Також вони здійснювали заходи щодо 
охорони пам’яток культури в Україні, в першу чергу, шляхом створення нових 
музеїв. Саме в цей час було створено краєзнавчий музей у Переяславі, який став 
осередком пам’яткоохоронної роботи у навколишній окрузі.

Відомий український музеєзнавець, археолог та пам’яткоохоронець 20- 
30-х рр. XX ст. П.П. Курінний, опинившись під час Другої світової війни у 
Німеччині, з кінця 40-х рр. співпрацював з Українським Вільним Університетом у 
Мюнхені. Там ним було надруковано низку узагальнюючих праць, у тому числі й 
«Історію археологічного знання про Україну» (1970 р.). У § 48 («Музеї на Україні») 
цієї невеликої роботи, що була видана ротапринтом за авторським машинописом 
незначним накладом, П.П. Курінний писав: «Наслідком діяльности археологів 
і місцевих краєзнавців виростали на Україні музеї. Вони провадили науково- 
краєзнавчу дослідчу роботу, зокрема археологічно-етнографічну та мистецтвознавчу, 
а також здійснювали міроприємства щодо охорони пам’яток культури. 
Поіменовання їх в хронологічному порядкові показує одночасно напрямок й 
розвиток археологічних студій на Україні» [5, с. 111-112]. Далі П.П. Курінний 
наводить список музеїв та музейних зібрань (114 позицій), у якому на 46-й позиції 
вказано: «Краєзнавчий музей в м. Переяславі. 1918» [Там само, с. 113].

Про початковий етап діяльності цього музею йде мова у короткій замітці під 
рубрикою «Охорона пам’яток старовини та мистецтва», розміщеній у «Записках
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Українського наукового товариства дослідування й охорони пам’яток старовини та 
мистецтва на Полтавщині» (Вип. 1, Полтава, 1919): «При повітовій земській Управі 
засновано, як окремий відділ, Бюро охорони старовини, культури та мистецтва; 
завідує Тимошук. Помешкання і приміщення для речей, врятованих від знищення, 
відведено в будинку духовного училища. Туди між іншим завезено.

З Ташані, з маєтку К.А. Горчакова, старовинні меблі, частина бібліотеки, 
керамічні вироби, бронза і між нею праці Моне, черепи і шкури звірів, гравюри. 
Друга частина бібліотеки і картини зберігаються в Ташані при школі (при розгромі 
цього мастку багато речей знищено).

З с. Воскресенського, з маєтку насл. І.М. Каневського, вивезено до двох 
десятків картин і портретів, 2 гобелени, кільканадцять українських килимів, 
хрусталь і бібліотека.

З с. В’юнища, з маєтку насл. С.Н. Ісаєвича гравюри, картини та 2 старовинних 
запорозьких пушки» [13, с. 102].

Краєзнавець та музеєзнавець Л.М. Набок так характеризує перші роки 
роботи Переяславського музею: «У 1919 р. вже діяв історико-краєзнавчий музей 
в м. Переяславі, експозиція якого була сформована речами з експропрійованих 
садиб переяславських дворян. На той час музей очолював вчитель чоловічої гімназії 
Костянтин Тимошук, а реєстратором працював Володимир Заболотний. Відомо, 
що в 1922 р. існував археологічний музей при переяславській трудовій школі 
№ 1 (колишня гімназія), а завідував ним вчитель Андрій Козачковський» [9].

Отже, тут згадано імена трьох відомих у Переяславі 20-х рр. людей, прямо 
пов’язаних з початковим етапом діяльності Переяславського музею. Звісно, вони 
добре знали один одного ще з чоловічої гімназії. Так, у спеціальній розвідці, виданій 
до 100-річчя ЗОШ № 1 (колишня Переяславська чоловіча гімназія), Л.М. Набок 
пише: «Наприклад, коли учень шостого класу Володимир Заболотний запропонував 
організувати гурток малювання, то вчитель малювання Костянтин Тимошук не 
тільки підтримав свого учня, а навіть довірив йому вести цей гурток самостійно. 
Гімназист із захопленням працював у цьому гуртку до самого закінчення гімназії, 
тобто до 1919 року» [10, с. 15]. Цікаво, що одразу по закінченню гімназії 
В.Г. Заболотний починає працювати «регістратором» Переяславського музею 
(1919-1922 рр.), як про це свідчить його біографічна довідка, включена до виборчої 
листівки кандидата у народні депутати Верховної Ради УРСР до виборів 1947 р. від 
Лозівської виборчої округи № 361 Володимира Гнатовича Заболотного [1].

Особа третього зі згаданих вище переяславців, пов’язаних з початковим етапом 
діяльності Переяславського музею, - вчителя Андрія Козачковського - потребує 
окремого розгляду. Він також був випускником Переяславської чоловічої гімназії. 
Як пише Л.М. Набок, у цій гімназії «... не було поділу класів за соціальним станом 
батьків. За партою разом сиділи сини купців Борис та Василь Марченки, Яків 
Вільчур; сини дворян Павло Совачев, Андрій Козачковський, Гамалея Віктор; 
сини ремісників Володимир Заболотний, Петро Дремлюга, Ісідор Грабовський, Іван 
Чухно; син козака Іван Малашенко, селянські сини Олександр Рубан (із с. Пологи- 
Вергуни), Василь Орфані (із с. Соснова) та багато інших» [10, с. 16]. Андрій 
Йосипович Козачковський дійсно був сином дворянина, він також доводився онуком 
(і повним тезкою) близького товариша молодих літ Тараса Григоровича Шевченка - 
переяславського повітового лікаря та викладача Переяславського духовного 
училища Андрія Йосиповича Козачковського.

Довідка про персонал Переяславської Райтрудшколи імені Івана Франка 
(колишня чоловіча гімназія), включена до даних Всесоюзного шкільного перепису 
15 грудня 1927 р., свідчить про те, що А.Й. Козачковський займав у цій школі 
посаду вчителя краєзнавства з навантаженням 19 годин [2, с. 39].

Саме 1927-м роком датується лист-звернення завідувача Переяславського 
археологічного музею А.Й. Козачковського до Всеукраїнського Археологічного 
Комітету (далі - ВУАК), що зберігається у Науковому архіві Інституту археології
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НАН України (фонд ВУАК, № 112 «Про стан музеїв»). У цьому листі, датованому 
о липня 1927 р., А.Й. Козачковський звернувся з проханням до ВУАКу виділити з 
числа дублікатів колекцій київських музеїв частину експонатів для передачі їх до 
Переяславського археологічного музею. Коротко охарактеризувавши екскурсійну, 
лекційну та пам’яткоохоронну роботу музею, автор листа зазначив, що брак коштів 
не дає можливості надати музею певної систематичності. На його думку, значна 
частина експонатів музею не підходять для його завдань та експозиційних площ, 
надаючи йому вигляд якоїсь «кунсткамери». Мова йде про речі, що дістались цьому 
музеєві у спадок від колишніх панських колекцій, про що йшлося у наведеній 
вище замітці у «Записках Українського наукового товариства дослідування й 
охорони пам’яток старовини та мистецтва на Полтавщині» (бронза, картини, 
скло й т. ін.). Зрозуміло, що перевантаження музейної збірки подібними речами 
й, одночасно, відсутність експонатів, які б висвітлювали більш давні історичні 
епохи, не дозволяли створити повноцінну музейну експозицію. А.Й. Козачковський 
запропонував обміняти частину вищеназваних експонатів Переяславського музею на 
речі історично-побутового змісту - наприклад, колишньої кам’яної доби, колишньої 
стародавньої зброї та ін. Він мотивував це тим, що «Такі експонати - викликаючи 
надзвичайний інтерес з боку екскурсантів - сприяють поширенню серед населення 
хоть би самого елементарного уявлення про значіння та цінність пам’яток 
старовини та про велику культурну ролю тих установ, де данні речи зберігаються». 
Також він просив ВУАК дати свої вказівки щодо систематизації музею та методів 
його роботи [16, арк. 59-59 зв.].

Наслідком листа А.Й. Козачковського до ВУАКу стало, фактично, виникнення 
цілої справи, яка складається з кількох документів. Першим з них є лист до 
Переяславського археологічного музею, надісланий з ВУАКу за підписами 
С. Гамченка (за вченого секретаря ВУАКу) та керуючого справами Д. Маламужа. 
У цьому листі від 29 серпня 1927 р. ВУАК повідомляв А.Й. Козачковського, 
що відповідь на свій лист у справі обміну деякими речами між музеями для 
поповнення Переяславського музею він одержить пізніше, бо всі завідувачі відділів 
у даний час працюють на розкопках. Далі у листі йде текст, дописаний від руки 
синіми чорнилами: «Треба, щоб хтось із Вас приїхав сюди, та поглянув музеї щодо 
систематизації їх» [Там само, арк. 68].

Після цього, 24 жовтня 1927 р. ВУАК переслав до Укрнауки копію листа 
Переяславського археологічного музею, про що свідчить наступний документ з цієї 
невеликої справи, що зберігся у фонді ВУАКу. У цьому документі, який підписали 
Президент ВУАКу, академік О. Новицький, за вченого секретаря В. Козловська та 
керуючий справами Д. Маламуж, ВУАК повідомляв Укрнауку, що надсилає копію 
листа Переяславського археологічного музею у справі обміну деякими музейними 
речами на її розгляд [Там само, арк. 92].

Одночасно з листом до Укрнауки, ВУАК направив у той же день листа до 
Переяславського археологічного музею, в якому повідомляв, що клопотання 
Переяславського музею у справі обміну деякими музейними експонатами переслане 
до Укрнауки на висновок, і що про наслідки його розгляду ВУАК повідомить 
окремо. Цей лист також підписали О. Новицький, В. Козловська та Д. Маламуж 
[Там само, арк. 93].

1 листопада 1927 р. Укрнаука надіслала до ВУАКу листа за підписами 
завідувача Укрнаукою Озерського, завідувача музбібсекцією Дубровського та 
секретаря Зікеїва, у якому сповіщала, що «у справах обміну збірками між музеями 
з метою більшої доцільності в охороні, вивченні й використанні музейного фонду 
УСРР, треба керуватися постановою Президії Укрнауки з 2/IV - 1927 р. /друкується в 
збірнику «Укр. музей» ч. 1/». По суті ж прохання Переяславського 
музею відповідне розпорядження Укрнаука надсилає безпосередньо до цього музею 
[Там само, арк. 105].

Така відповідь, очевидно, не дуже задовольнила ВУАК, який 19 листопада того 
ж року надіслав ще одного листа до Укрнауки за підписами Президента ВУАКу,
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академіка О. Новицького, ученого секретаря М. Рудинського та керуючого справами 
А. Бахмача, в якому «ласкаво просить невідмовити надіслати копію розпорядження 
Укрнауки Переяславському Музеєві що до справи обміну збірками між музеями», 
оскільки ВУАК повинен знати погляди Укрнауки в цій справі, щоб погоджувати 
свої заходи відповідно до думки центру [Там само, арк. 109].

Останній з виявлених нами на даний час документів з фонду ВУАК, що 
стосується Переяславського археологічного музею - це лист, надісланий Упрнаукою 
(!) 10 грудня 1927 р. до ВУАКу за підписами завідувача Упрнаукою Озерського, 
завідувача музбібсекцією Дубровського та секретаря Зікеева, у якому «Упрнаука 
висловила свою принципову і конкретну згоду на згаданий обмін річами». Крім 
того, у листі зазначалось, що ніяких інших розпоряджень по цій справі Упрнаука 
Переяславському музею не давала [Там само, арк. 130].

Отже, завідувач Переяславського археологічного музею А.Й. Козачковський 
через кілька місяців після свого офіційного звернення до ВУАКу отримав таки 
принциповий дозвіл на обмін непотрібних для роботи його музею експонатів на 
інші, більш доречні у експозиції такого музею. Як розвивались події у подальшому, 
на жаль, поки що встановити не вдалося. Однак, деяку інформацію з питання 
історії Переяславського музею 20-х рр. XX ст. містять окремі документи, виявлені 
у фонді 166 ЦДАВО України. За їх допомогою можна спробувати скласти більш- 
менш реальне уявлення про цей музей.

Згідно зі «Статистичним довідником по Полтавщині на 1925 рік», у Переяславі 
існували такі установи політосвіти: книгозбірня - 1, клубів - 4, музей - 1, лікнеп: 
вчителів 213, учнів 131 [22, с. 44]. У фонді 166 ЦДАВО України збереглося кілька 
річних звітів про роботу Переяславського музею та деяких інших документів, 
починаючи саме зі звітного періоду 1924/1925 рр. Так, у річному звіті за 
вищеназваний рік Переяславський музей перераховано серед музеїв Київської округи 
[17, арк. 69]. У цій же справі міститься лист за № 3163 від 28 жовтня 1925 р. за 
підписом Окрінспектора Наросвіти Лукашенка, який Окрінспектура Наросвіти 
Київського Окружного Виконавчого комітету направила до Управління Політосвіти 
УСРР. У названому листі наведено перелік музеїв по Києву та окрузі, де згадано й 
Переяславський музей: «В окрузі є 1 музей в Переяславі» [Там само, арк. 354].

У свою чергу, «Адм. Упр. НКО» на згаданий вище лист № 3163 від 28 жовтня 
1925 р. надіслало до Окрінспектури Київської округи листа з проханням надіслати 
до Переяславського музею зразок річного звіту, який потрібно заповнити у 3-х 
примірниках та надіслати один примірник до статистичного відділу НКО, другий - 
до Окрнаросвіти, а третій - залишити в установі, тобто в музеї [Там само, арк. 297].

Власне самого звіту Переяславського музею за вищезазначений період 
(1924/1925 рр.) у цій справі немає, однак у іншій справі цього ж опису (спр. 172) 
зберігся річний звіт Переяславського музею за час з 1 жовтня 1926 р. до 1 жовтня 
1927 р. Оскільки цей звіт містить досить цікаву статистичну та іншу інформацію, 
вважаємо за необхідне навести його у додатках повністю, зі збереженням 
особливостей тогочасного правопису (Додаток 2).

Даний звіт містить цінну інформацію про Переяславський музей. Його повна 
офіційна назва у той час була «Переяславський археологічний музей». Завідувачем 
музею (і його єдиним співробітником) був учитель краєзнавства Переяславської 
райтрудшколи імені Івана Франка А.Й. Козачковський. Музей знаходився 
на момент написання звіту (28 жовтня 1927 р.) на вул. Набережній (сучасна 
вул. Горького). На жаль, у звіті не вказано номер будинку, в якому розташовувався 
музей. У звіті вказано, що за звітний рік музей було відкрито для відвідування 
104 дні, 6 годин на тиждень. Це означає, що музей працював у середньому по 
З години 2 дні на тиждень, можливо, це були субота та неділя. За цей час, згідно 
зі звітом, музей відвідало 1500 чоловік, з них 600 чоловік у складі 40 екскурсійних 
груп, а 900 чоловік - як окремі відвідувачі.

Всього у Переяславському музеї нараховувалось на момент звіту 
1150 експонатів, з них 800 було виставлено для показу (тобто, знаходилось в
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експозиції), а 350 - перебувало у фонді, тобто, не виставлялось. За рік до музею 
прибуло 75 експонатів, вибуло 9. Дана статистика підтверджує слова А.Й. Козач
ковського з його листа до ВУАКу, де він пише, що «Поступило чимало експонатів, 
частину яких приносили селяне, випадково відвідавши музей» [16, арк. 59].

Разом з тим, звіт свідчить про те, що ніякої іншої роботи, окрім екскурсійної 
та лекційної (було проведено 4 лекції для 300 слухачів), музей не проводив. Це 
й не дивно, враховуючи його мізерне фінансування. Адже тих 100 карбованців 
коштів, які музей одержав з округового бюджету, вистачило, очевидно, лише на 
його опалення у зимовий період. Ні про яку науково-дослідну чи науково-технічну 
роботу за умов такого фінансування не могло бути й мови. Не мав Переяславський 
музей також ні бібліотеки, ні майстерень.

Наведені у звіті дані А.Й. Козачковський резюмує словами про дуже важкі 
умови роботи: «Музей не користується підтримкою ні з боку району, ні з боку 
округи. На цей рік на музей [...] коштів не відпущено і фактично він повинен 
припинити свою діяльність» [18, арк. 369 зв.].

Однак, наявні у фонді 166 ЦДАВО України інші документи показують, що 
все-таки цей музей не припинив свою діяльність. Так, у «Списку музеїв України 
на 1927/28 рік» Переяславський археологічний музей фігурує під № 53 за тою ж 
адресою, що й раніше: «м. Переяславль, Київ, окр., Набережна вул.» [21, арк. 2].

Про продовження роботи Переяславського музею свідчить також його річний 
звіт за 1927/1928 рр., який зберігається у тому ж фонді 166 ЦДАВО України 
[19, арк. 264-266 зв.]. Наводимо у додатках також його текст повністю, як і 
попереднього звіту (Додаток 3).

Порівняння даного звіту з попереднім показує, що умови роботи Переяславсь
кого музею ще більше погіршилися. Очевидно, це була загальноукраїнська (а, 
швидше - загальнодержавна тенденція), яка відображала невпинний рух влади у 
напрямку до масових репресій у середовищі української наукової та культурно- 
мистецької інтелігенції, що відобразилося, в тому числі, й у повному розгромі 
кваліфікованих кадрів музейних працівників, які мали фахову історичну освіту, як 
правило, отриману в старих університетах дорадянського періоду.

Зміна назви музею на «Переяславський Районовий Археологічно-природничий 
Музей», очевидно, є результатом змін у музейній політиці, яку мусив проводити 
ВУАК під тиском ідеологічного пресу партійних органів. Л.М. Набок зазначає: 
«У 1926 р. ВУАК провів Всеукраїнську Музейну нараду, якою були визначені 
місце музеїв у системі освітніх установ, завдання по охороні пам’яток; організація 
музейної мережі й типи музеїв, утворення єдиного музейного фонду. Були 
визначені зміст і методи роботи музейних закладів, система посад і підготовка 
робітників, розроблена система соціального музею. Всі музеї Київщини отримали 
статус соціальних музеїв, головним пріоритетом яких стало не формування 
історико-культурних збірок, а розвиток природничої та технічної вертикалі з метою 
«... комплексного відображення місцевого краю з усіх боків життя» [9].

Зміна адреси музею свідчить про перенесення (точніше, повернення) його 
до приміщення райтрудшколи імені Івана Франка (колишньої чоловічої гімназії, 
нині - ЗОНІ № 1), у якій А.Й. Козачковський учителював. Значно скоротилась 
кількість днів, у які музей було відкрито для відвідування. Таких днів у звітному 
році було лише 40, тобто, музей працював, фактично, у середньому 3 години менше 
одного дня на тиждень. Також удвічі (до 20-ти) скоротилась кількість організованих 
екскурсій, хоча загальна кількість самих екскурсантів збільшилась (очевидно, за 
рахунок учнів власне райтрудшколи, до приміщення якої було переведено музей). 
Разом з тим, різко скоротилась кількість окремих відвідувачів - з 900 чоловік до 
200 за рік, що також, очевидно, стало наслідком зміни місця перебування музею.

На момент звіту кількість експонатів Переяславського музею зазначено як 
1550, хоч і вказано що за рік їх прибуло 60, а вибуло 12. Схоже, що експозиційна 
площа у новому приміщенні музею дозволяла виставити усі експонати для огляду.
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13-й пункт звіту («Зв’язок музею з іншими установами та персонами») 
дозволяє висловити припущення про подальший розвиток ініційованої 
А. Козачковським справи про обмін експонатами. У звіті за попередній 
1926/1927 р. А. Козачковський вказав у цьому пункті археологічний комітет 
УАН, маючи на увазі ВУАК [18, арк. 369 зв.]. Отже, він мав на увазі своє 
листування з ВУАК з приводу запропонованого . ним обміну. У звіті ж за 
наступний 1927/1928 р. він називає Полтавський та Первомайський музеї, а 
також Державний Музейний Городок при Лаврі [19, арк. 266 зв.]. Це дозволяє 
зробити висновок, що однією лише принциповою згодою Укрнауки (Упрнауки) та 
дозволом ВУАКу вся ця справа не закінчилася й А. Козачковський звертався до 
Центрального пролетарського музею Полтавщини (у 1928-1941 рр. - Полтавський 
Державний музей), краєзнавчого музею у м. Первомайську (заснований у 1925 р.) 
та до Всеукраїнського Музейного Городка в Києво-Печерській Лаврі. Очевидно, що 
Полтавський музей цікавив А. Козачковського у першу чергу як місце зберігання 
значної кількості археологічних матеріалів з Переяславщини, яка до початку 1920-х 
рр. входила до складу Полтавської губернії, була її найзахіднішим повітом. Зовсім 
недавно створений Первомайський музей, очевидно, мав ті ж самі проблеми, що 
й Переяславський. А Всеукраїнське музейне містечко було створене за спільною 
постановою ВУЦВК і РНК УСРР від 29 вересня 1926 р., коли вся територія Лаври 
була визнана культурно-історичним заповідником з передачею його у відання 
Народного комісаріату освіти для влаштування в ньому Всеукраїнського музейного 
містечка [15, с. 126]. П.П. Курінний з цього приводу вказував: «Для реалізації цієї 
ідеї було організовано такі заклади:

     1/ Лаврський Музей Культу та Побуту.
    2/ Музей Архітектури /Х-ХІХ стор./.
   3/ Музей Української Старовини П.П. Потоцького.
   4/ Український Театральний Музей.

5/ Музей Археології Академії Наук України.
      6/ Кабінет Антропології й Етнології УАН.

7/ Музеї храми: Трійці /ХІ-ХVII ст./, Спаса на Берестові /ХІІ-ХУІІ ст./, собор 
Успіння Божої Матери /ХІ-ХVІІ ст./, Ближні та Дальні печери, Лаврська дзвіниця 
тощо. 

8/ Архіви й бібліотеки К.П. Лаври й музеїв.
9/ Допоміжні заклади: всеукраїнська реставраційна майстерня, база туризму, 

інші майстерні» [5, с. 110-111].
З 1926 р. по 1932 р. директором Всеукраїнського музейного містечка та 

Лаврського заповідника був саме П.П. Курінний. Якщо А. Козачковський звертався 
сюди у справі обміну експонатів (а це, очевидно, так і було), то він мусив контактувати 
з П.П. Курінним. Крім того, саме у цей час йшов процес вилучення унікальних речей 
музейного значення, що зберігались у різних церквах Переяславщини: «Перегляд 
старих інвентарних книг Лаврського заповідника показав, що протягом 1927- 
1929 років до музею надійшло близько 250-ти предметів з багатьох церков Переяслава 
та району, а саме: стародруки - 48; тканини - 38; килими - 47; ікони - 31; хрести - 
31; потири - 20; дарохранильниці - 3, та інші» [15, с. 127]. З цього приводу 
П.П. Курінний неодноразово звертався до Відділу культів Окрадмінвідділу Київщини. 
На нашу думку, додаткові матеріали, що стосуються Переяславського археологічного 
музею, можуть бути виявлені серед архівних документів, які розкривають діяльність 
Полтавського краєзнавчого музею (Центрального пролетарського музею Полтавщини) 
та Всеукраїнського музейного містечка.

Закінчуючи аналіз звіту Переяславського музею за 1927/1928 рр. слід також 
зазначити, що, на відміну від попереднього звіту, не було проведено жодної лекції 
(проти 4-х за попередній рік). З місцевого бюджету було виділено лише 60 карбованців 
коштів, які використані на опалення музею. У кінці звіту А.Й. Козачковський 
зазначив, характеризуючи умови своєї роботи: «Дуже важкі. На протязі року музей
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двічі переводився з одного приміщення до другого. Це дуже відбилось на загальній 
роботі музею. На цей рік на музей відпущено всього 120 к. на госп. видатки, але 
одержати їх в повному розмірі мабуть буде неможливо» [19, арк. 266 зв.].

З цих кількох рядків останнього пункту двох річних звітів 
А.Й. Козачковського проглядає цікава особистість, яка всією душею вболівала 
за справу, якою займалась. Крім того, як педагог, вчитель краєзнавства 
А. Козачковський намагався залучити до музейно-краєзнавчої та дослідницької 
роботи учнів та вчителів Переяславщини. З травня 1929 р. згідно з постановою 
районної конференції робітників освіти в Переяславі почала виходити друком газета 
«Освітянин» - щомісячне видання Переяславського районного комітету «Робос» 
[23, с. 152]. У № 2 цієї газети за 26 серпня 1929 р. А. Козачковський помістив свою 
замітку під назвою «Переяславський музей», у якій закликав вивчати місцевий 
край, тобто, Переяславщину: «А вивчити Переяславщину треба, бо вона становить 
чималу частину державного організму. ... Вивчення Переяславщини можна 
організувати міськими силами. Для цього можна впорядкувати дослідні роботи .... 
Рельєф місцевості, ґрунти, рослинність, тварини, населення, історичні відомості, - 
все це можуть досить гарно проробити учні кожної школи. Систематизовані 
матеріальні наслідки даної роботи будуть за головні експонати районного музею, 
що дасть відвідувачеві повне уявлення про даний район, про його сучасне й минуле.

Щоб розпочати цю серйозну роботу, я хочу для ознайомлення місцевого 
вчительства в наступних номерах «Освітянина» вмістити декілька географічно- 
історичних нарисів про Переяславщину» [4, с. 2].

Ближче познайомитись з окремими моментами біографії цієї людини 
допомагає «Особова справа Козачковського А.Й.», яка також знаходиться у фонді 
166 ЦДАВО України. Ця невеличка справа, що складається із двох аркушів, 
містить лист із повідомленням про висилку анкети «завідувателя» Переяславського 
музею А. Козачковського та анкетний листок наукового робітника, датований 
1 серпня 1927 р. У ньому вказано, що Андрій Йосипович Козачковський народився 
у 1892 р. в м. Переяславі, українець, одружений, має трьох дітей. У 1917 р. він 
закінчив історично-філологічний факультет Московського університету, професія - 
вчитель-історик. З 1915 по 1917 р. А. Козачковський працював вихователем у 
Рукавішніковському (?) притулку для малолітніх злочинців у Москві, деякий 
час був завідувачем цього притулку. У 1919 р. А.Й. Козачковський повернувся 
до Переяслава й став учителем Переяславської чоловічої гімназії, перетвореної в 
тому році на райтрудшколу, в якій він працював і на момент заповнення анкети. 
З 1919 р. він також брав участь у роботах по влаштуванню Переяславського 
археологічного музею, а в 1926 р. призначений його завідувачем. Крім того, в 
анкеті зазначено, що він безпартійний, репресій не зазнавав [12, арк. 2-2 зв.].

Ці досить лаконічні рядки анкети дозволяють зробити висновок про достатньо 
високий фаховий рівень цієї людини як історика-краєзнавця, що поєднував 
викладацьку роботу в школі з музейною роботою у 20-х рр. XX ст. На це вказують 
всі згадані у даній статті документи, у тому числі й розглянута нами вище 
своєрідна «справа Переяславського археологічного музею» з фонду ВУАК, яку ми 
також наводимо у якості додатку в кінці даної статті (Додаток 1). Закінчуючи ж 
розгляд проблеми початкового етапу історії музейної справи на Переяславщині, 
наведемо думку краєзнавця та музеєзнавця Л.М. Набок, яка базується на 
вивченні документів різних архівних установ України, в тому числі й з фонду 
ВУАКу: «... протягом 20-х рр. XX ст. музейні заклади Київщини засновувалися 
високопрофесійними спеціалістами, тому перші колекції були укомплектовані 
археологічними, мистецькими, етнографічними, історичними артефактами. 
Певною мірою цьому сприяв той факт, що всі музеї, хоча й були підпорядковані 
Головполітосвіті (у 1919-1922 рр. - Всеукраїнському комітету охорони пам’яток 
мистецтва й старовини), проте науковою організацією музейної справи займалася 
Музейна секція Археологічного Комітету Всеукраїнської Академії наук» [9].
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Саме до таких високопрофесійних спеціалістів, на нашу думку, належав 
директор Переяславського археологічного музею Андрій Йосипович Козачковський, 
особистість якого ще потребує вивчення у контексті дослідження історії музейної 
справи на Переяславщині. Як пише Почесний генеральний директор НІЕЗ 
«Переяслав» Михайло Іванович Сікорський, «Якщо людина все життя присвятила 
музейній праці, вона не раз і не два запитує себе: «Що таке музей?» Відповідь дає 
саме життя. Життя людини, що будує Музей, будує Храм» [20, с. 37].

Подальші дослідження допоможуть вияснити долю Переяславського 
археологічного музею та життєвий шлях А.Й. Козачковського у 30-ті рр. та у 
часи Другої світової війни, однак уже зараз є очевидним, що цей музей став 
першою ланкою процесу неперервного розвитку музейництва на Переяславщині 
та майбутнього спалаху яскравої зірки Національного заповідника «Переяслав» у 
другій половині XX ст.

Додаток 1.
Про стан музеїв (акти обслідувань, листування в музейній справі) // НА ІА 

НАНУ. - Фонд ВУАК, № 112.
[арк. 59]

У. Р. С. Р.
ПЕРЕЯСЛАВСЬКИЙ 
РАЙОНОВИЙ ВИКОНАВЧИЙ 
К О М І Т Е Т
Діловодство Пер. археол. музей 
5 липня дня 192 р.

    42
м. Переяслав,
Київської Округи
(кутовий штамп, далі текст від руки - О.К., С.П.)

До Центр. Археолог. Комітету У.А.Н.
       Переяславський арх. музей звертається до Ц.А.К. з проханням виділити з 

колекцій Київських музеїв частину експонатів - дублікатів для передачи їх до 
Переясл. арх. музею. Мійський музей, розташований в центрі досить великого та 
багатого по історичному минулому рай(о)ну - веде, по мірі можливости, роботу 
серед широких мас населення в справі пропаганди охорони та збірки пам'яток 
старовини. За останній рік кількість екскурсантів та приватніх громадян, які 
відвідали музей буде більш 2000 чол. Був прочитаний також і ряд відповідних 
лекцій і, так. чином, я, як зав. музейом, маю підстави думати, що робота цього 
року не прошла даремно. Поступило чимало експонатів, частину яких приносили 
селяне, випадково відвідавши музей.

[арк. 59 зв.]
Але, брак коштів не дає можливости надати музею певної сістематичности. 

Значна частина експонатів зовсім не підходить до завдань та невеликого, 
порівнюючи, розміру музею, надаючи йому характер якоїсь «кунсткамери» (бронза, 
картини, стекло, і т.и.). їх варто було б передати до більш відповідних приміщень 
та замінити річами історично побутового змісту - напр. кол. кам'янної доби, кол. 
старод. зброї, і т.и.

Такі експонати - викликаючи надзвичайний інтерес з боку екскурсантів - 
сприяють поширенню серед населення хоть би самого елементарного уявлення про 
значіння та цінність пам'яток старовини та про велику культурну ролю тих 
установ, де данні речи зберігаються.

Доводячи до відому ЦА.К. свої міркування, я також дуже просив би дати свої 
вказівки щодо сістематизації музею і до методів роботи.

Зав. Пер. музеєм - А. Козачковський.
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[арк. 68]
ДО ПЕРЕЯСЛАВСЬКОГО 

АРХЕОЛОГІЧНОГО 
МУЗЕЮ.

На ч. 42. з 5/VІІІ - 27 р.

Всеукраїнський Археологічний Комітет отсим повідомляє, що відповідь на свій 
лист у справі обміну деякими речами між музеями, щоб поповнити Ваш Музей Ви 
одержите пізніше, бо зараз всі Завідувачі Відділами Музеїв в роз’їзді - працюють 
на розкопах, (далі дописано від руки синіми чорнилами - О.К., С.П.) Треба, щоб 
хтось із Вас приїхав сюди, та поглянув музеї щодо систематизації їх.

За Вченого Секретаря ВУАКу
/С. Гамченко/.

Керсправ ВУАКу
 /Д. Маламуж/.

[арк. 92]
ДО УКРНАУКИ.

Разо із цим надсилається копію листа Переяславського Археологічного Музею 
у справі обміну деякими музейними речами на розгляд Укрнауки.

Президент ВУАКу, Академік
/О. Новицький/

За Вченого Секретаря ВУАКу
/В. Козловська/.

Керсправ ВУАКу
/Д. Маламуж/.

[арк. 93]
ДО ПЕРЕЯСЛАВСЬКОГО 

АРХЕОЛОГ. МУЗЕЮ.

Отсим Всеукраїнський Археологічний Комітет при УАН повідомляє, що 
клопотання Переяславського Арх. Музею з 5/VІІ - 27 р. ч. 42 у справі обміну 
деякими музейними експонатами переслано до Укрнауки на висновок.

Про наслідки розгляду цього клопотання в Укрнауці ВУАК повідомить Вас 
окремо.

Президент ВУАКу, Академік
/О. Новицький/.

За Вченого Секретаря ВУАКу
/В. Козловська/.

Керсправ ВУАКу
/Д. Маламуж/.
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[арк. 105]
До Українського Археологічного
Комітету.
На №. 1614 з 24 жовтня 1927 р.

Копія - Переяславський Музей.
Про Переяслав
ський музей. Укрнаука сповіщає, що в справах обміну збірками

між музеями, з метою більшої доцільности в охороні, вивченні 
й використанні музейного фонду УСРР, треба керуватися 
постановою Президії Укрнауки з 2/IV - 1927 р. /друкується 
в збірнику «Укр. музей» ч. 1/. Що до суті прохання 
Переяславського музею, Укрнаука надсилає відповідне 
розпорядження безпосередньо до цього музею.

Зав. Укрнаукою підпис / Озерський /
Зав. Муз. Бібсекцісю підпис / Дубровський /

З прим. 12 Секретар підпис /Зікеїв/

[арк. 109]
ДО УКРНАУКИ

На ч. 676а з 1/ХІ-27 р.
ВУАК ласкаво просить невідмовити надіслати копію розпорядження Укрнауки 

Переяславському Музеєві що до справи обміну збірками між музеями, ВУАК 
бо повинен знати в цій справі погляди Укрнауки, щоб погоджувати свої заходи 
відповідно до думки центру.

Президент ВУАКу, Академік
/О. Новицький/

Учений Секретар ВУАКу
/М. Рудинський/

Керсправ ВУАКу підпис
/А. Бахмач/

[арк. 130]
У. Р. С. Р.
НАРОДНІЙ КОМІСАРІЯТ 
ОСВІТИ
(кутовий штамп,
нижче дата від руки - О.К., С.П.)
10/ХІІ 27 р.

ДО ВСЕУКРАЇНСЬКОГО АРХЕОЛОГІЧНОГО КОМІТЕТУ 
на В/№ 1697 від 19/ХІ - 27 р.

24/Х-27 р. Вами було надіслано до Упрнауки копію заяви Зав. Переясловсь- 
ким музеєм А. Козачковського в справі обміну експонатами з іншими музеями.

В відношенні до Переясловського музею від 1/ХІ-27 р. № 6752 /копія надіслана 
Вам/ та у відношенні на В/адресу від того ж 1/ХІ-27 р. Упрнаука висловила свою
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принципову і конкретну згоду на згаданий обмін річами. Крім цих, ніяких других 
розпоряджень по цій справі Упрнаука Переясловському музею не давала.

ЗАВ УПРНАУКОЮ підпис /Озерський/

ЗАВ МУЗ.-БІБ. СЕКЦ. підпис /Дубровський/

СЕКРЕТАР підпис /Зікеєв/
4 «4»

Додаток 2
Річні звіти музеїв України про їх стан та науково-дослідну роботу за 1925/26- 

1927/28 рр. // ЦДАВО України. - Ф. 166, оп. 6, спр. 172, арк. 368-369 зв.
[арк. 368]

Річний звіт музея за час з 1 жовтня 1926 до 1 жовтня 1927 р.
1. Повна назва музею

Переяславський Археологічний музей
2. Точна адреса

Переяслав, Київської округи, вул. Набережна №
3. Персонал на 1/Х 1927 р.

1

4. Скільки днів було відчинено музей для відвідування протягом року
104

5. Скільки годин на тиждень було відчинено музей
6

6. Скільки було організованих відвідувань
40

7. Відвідування протягом відчитного періоду
1. відвідування екскурсійне 600
2. відвідування поодиноке 900
3. разом 1500

8. Експонати (за експонат вважається кожний окремий предмет, а не 
колекція)

Було на За відчитний період Є експонатів З них
1/Х 1926 р. вибуло прибуло на В Виставлено Фонд

1/Х 1927 р. кабінетах
1150 9 75 1150 - 800 350

9. Допоміжні заклади
а) бібліотека:

кількість книжок на кінець відчитного періоду..........
скільки було видачі книжок на рік..........

б) які майстерні мав музей, їх робота.........
[арк. 368 зв.]

в) які лабораторії, їх робота........
10. Науково-дослідча робота музею:

а) наукові експедиції та розкопки:.........
б) назви написаних наукових праць, к-ть друк. арк. та ілл............
в) видавнича діяльність музею........

[арк. 369]
11. Науково-технічна робота музею:

а) інвентаризація .....
б) каталогізація........
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в) консервація та збереження матеріалів.........
г) реставрація.......

12. Наукове обслуговування музеєм установ та організацій:.........
(арк. 369 зв.]
13. Зв’язок музею з іншими установами та персонами:

з археологічним комітетом УАН.
14. Чи проводив музей поза музейні екскурсії:............

Якщо проводив, то скільки протягом відчитного періоду: .................  на
екскурсіях було екскурсантів........ .

15. Лекції та доповіді, що їх провадив музей:
а) Скільки позамузейних доповідей та лекцій провів музей за 
відчитний період 4, скільки на них було відвідувачів 300
б) Скільки лекцій та доповідей провів музей у власному помешканні за
відчитний період....... , скільки на них було відвідувачів......... .

16. Джерела утримання та витрати:
а) Прибутки б) Видатки

Статті прибутків Фактично Статті видатків Фактично
одержано одержано за час
за час з 1/Х з 1/Х 1926 р. до
1926 р. до 1/Х 1927 р.
1/Х 1927 р.
Карб. Коп. Карб. Коп.

1. Державний бюджет: 1. Зароб. платня
2. Місцевий: 2. Наук.спец.роботи
а) Окр.міста 3. Наук.-техн.роботи
б) Округовий 100 4. Бібліотека
в) Районовий 5. Масова робота
3. Спецкошти 6. Господарські

витрати:
4. а) обладнання
5. б) опалення
6. в) освітлення
7. 7. Ремонт
8. Інші 8. Інші

Всього одержано 100 Всього витрачено 100
17. Загальна характеристика умов роботи:
Умови роботи дуже [...]. Музей не користується підтримкою ні з боку району, 

ні з боку округи. На цей рік на музей [...] коштів не відпущено і фактично він 
повинен припинити свою діяльність.

Завідатель /підпис/ А. Козачковський 
Звіта складено 28 жовтня 1927 р.

Додаток 3
Річні звіти про роботу музеїв України за 1927/28 уч. рік // ЦДАВО України. - 

Ф. 166, оп. 8, спр. 443, арк. 264-266 зв.
[арк. 264]

Річний звіт музея за час з 1 жовтня 1927 до 1 жовтня 1928 р.
1. Повна назва музею

Переяславський Районовий Археологічно-природничий Музей
2. Точна адреса

Переяслав на Київщині. Райтрудшкола. Музей.
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3. Персонал на 1/Х 1928 р.
1

4. Скільки днів було відчинено музей для відвідування протягом року
40

5. Скільки годин на тиждень було відчинено музей
3

6. Скільки було організованих відвідувань
20

7. Відвідування протягом відчитного періоду
1. відвідування екскурсійне 800
2. відвідування поодиноке 200
3. разом 1000

8. Експонати (за експонат вважається кожний окремий предмет, а не колекція)
Було на За відчитний період Є експонатів 3 них

1/Х 1927 р. вибуло прибуло на 1/Х 1928 р. В кабінетах Виставлено Фонд
1500 12 60 1550 - 1500 (чи 500 -

нерозбірливо -
О.К., С.П.)

9. Допоміжні заклади
а) бібліотека:

кількість книжок на кінець відчитного періоду..........
скільки було видачі книжок на рік..........

б) які майстерні мав музей, їх робота.........
[арк. 264 зв.]

в) які лабораторії, їх робота........
10. Науково-дослідча робота музею:

а) наукові експедиції та розкопки:.........
б) назви написаних наукових праць, к-ть друк. арк. та ілл.............
в) видавнича діяльність музею........

[арк. 266]
11. Науково-технічна робота музею:

а) інвентаризація .....
б) каталогізація........
в) консервація та збереження матеріалів.........
г) реставрація.......

12. Наукове обслуговування музеєм установ та організацій:
Музей обслуговує, переважно, школи не тільки Переяслава а й сусідніх

районів.
[арк. 266 зв.]
13. Зв'язок музею з іншими установами та персонами:

з музеями - Полтавським, Первомайським та Державним Музейним 
Городком при Лаврі.

14. Чи проводив музей поза музейні екскурсії:............
Якщо проводив, то скільки протягом відчитного періоду:.........
на екскурсіях було екскурсантів........ .

15. Лекції та доповіді, що їх провадив музей:
а) Скільки позамузейних доповідей та лекцій провів музей 
за відчитний період ..................,
скільки на них було відвідувачів..........
б) Скільки лекцій та доповідей провів музей у власному помешканні за
відчитний період....... , скільки на них було відвідувачів......... .
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16. Джерела утримання та витрати: 
а) Прибутки

Статті прибутків Фактично одержано
за час з 1/Х 1927 р. до 

1/Х 1928 р.
Карб. Коп.

1. Державний бюджет:
2. Місцевий: 60
а) Окр. міста
б) Округовий
в) Районовий
3. Сиецкошти

4.
5.
6.

7.
8. Інші
Всього одержано 60

б) Видатки
Статті видатків Фактично одержано за 

час з 1/Х 1927 р. до 
1/Х 1928 р.

Карб. Коп.
1. Зароб. платня
2. Наук.спец.роботи
3. Наук.-техн.роботи
4. Бібліотека
5. Масова робота
6. Господарські 
витрати:
а) обладнання 60
б) опалення
в) освітлення
7. Ремонт
8. Інші
Всього витрачено 60

17. Загальна характеристика умов роботи:
Дуже важкі. На протязі року музей двічі переводився з одного приміщення 

до другого. Це дуже відбилось на загальній роботі музею. На цей рік на музей 
відпущено всього 120 к. на госп. видатки, але одержати їх в повному розмірі 
мабуть буде неможливо.

Завідатель /підпис/ А. Козачковський
Звіта складено
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The article is an attempt to examine the initial stage of the history museum on 
Pereyaslav in the context of the national history of the twentieth century. Analyzed a 
series of documents that indicate the activity of the head of the archaeological museum 
of Pereyaslav A. Kozachkovsky (20-ies of XX century.)
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