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ПАМ’ЯТКОЗНАВЦІ 
 

Георгій  Федорович  ГАЙДАЙ  
(1932-2006) 

 
Від упорядників 

 
Більше року минуло від дня смерті Георгія Федоровича Гайдая – му-
зейника, пам’яткознавця, громадського діяча, невтомного дослідни-
ка прилуцьких старожитностей. У пам’ять про цю непересічну особи-
стість редакція “Ніжинської старовини” пропонує читачам одну з ос-
танніх праць видатного прилучанина, основою якої стала доповідь 
Г.Ф.Гайдая на згаданих далі громадських слуханнях із приводу пере-
дачі будівель двох прилуцьких храмів релігійним громадам, а також 
коротку посвяту прилуцького автора Ігоря  ПАВЛЮЧЕНКА , 
котрий і підготував до друку пропонований матеріал. 

 
У миттєвостях нашого життя спогади про спілкування є 

найважливішими. З історій і думок, які ми переповідаємо один 
одному, вибудовано цей світ... Складання історій про минуле з 
думкою про майбутнє було сенсом життя видатної людини 
Георгія Федоровича Гайдая, який ось уже майже два роки як 
пішов від нас у кращій світ... Історик, громадський діяч, 
чуйний інтелігентний мрійник – таким він і залишиться 
назавжди в нашій пам’яті. 

З ним було дуже комфортно, він щедро ділився своїми 
знаннями. Георгій Федорович сповідував філософію духовного 
багатства, борючись за право прилучан мати свій музей, 
архів, послідовно відстоював віросповідну рівність для всіх 
православних громад. Книга «Прилуки – місто старовинне», 
автором якої є шанований краєзнавець, стала своєрідною 
візитівкою міста. 

Під час першого спілкування з Георгієм Федоровичем, десь 
наприкінці 1980-х років, він розповідав про ідею створення 
картинної галереї у Прилуках. Георгій Гайдай був джерелом 
постійного неспокою для особливої категорії людей недолугих, 
заздрісних або просто байдужих, але при цьому всьому 
наділених владними повноваженнями, які, керуючись власною 
обмеженістю, «зарубали» не один його культурологічний 
проект, у т.ч. і все, що було пов’язане з відкриттям картинної 
галереї. В останні роки життя Георгія Федоровича нас 
особливо зблизила тема «Яковченко і Прилуки». Г.Ф.Гайдай 
надав безцінні архівні знахідки для першої книги про нашого 
видатного земляка «Сміхотворець Микола Яковенко». 
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Пам’ять про Георгія Федоровича Гайдая – це 
нагадування всім нам про занедбану історико-культурну 
спадщину, відроджуючи яку ми знайдемо шлях у 
завтрашній день. Іншого не дано. 

У спогаді «Прилукам пощастило», присвяченому 
шанованому краєзнавцю, заслужений художник України 
Олександр Іванович Івахненко зазначає: «Георгію Федоро-
вичу, я Вам вдячний за наше спілкування. На превеликий 
жаль, воно тривало недовго. Я вдячний Вам за любов до 
нашого краю, нашої землі, наших добрих і красивих, чуйних 
людей. Хай легко буде Вам у кращому світі. Вірю, що 
пам’ять про таку світлу людину ніколи не згасне!» 
 

Прилуцькі храми 
 

У всі часи дослідники історії Прилуччини шукали документальні свідчення про 
існування храмів у літописному граді Прилуки доби Київської Русі. Намагався дізна-
тись про це О.Лазаревський, В.Маценко, Д.Шкоропад, але марно. Мовчали старовин-
ні манускрипти, не давала ніяких свідчень археологам і прилуцька земля. Однак, є всі 
підстави стверджувати, що культова споруда, хоча б одна, з домонгольського часу все 
ж у Прилуках була. У «Повчанні» Володимира Мономаха Прилуки в 1085 р. чітко 
названі – «Прилуки-город», так можна було назвати лише давнє поселення, яке мало 
статус міста. То чи могла православна церква, яка вже існувала в державі більше ста 
років, допустити, щоб хоча б в одному велелюдному місті поблизу Києва й Переясла-
ва не було жодної церкви? Мені свого часу доводилося бачити під час проведення зе-
мляних робіт поблизу собору Різдва Богородиці на значній глибині залишки підмур-
ків із вузької цегли. Вірогідно, це була плінфа доби Київської Русі, залишки якраз 
культової споруди – православного храму. 

На початку XVII ст. тоді ще православний рід князів Вишневецьких відновив на 
старому городищі місто Прилуки. Воно інтенсивно розбудовувалося і заселялося, про 
що красномовно свідчать історичні документи. В 1604 р. військо московського царя 
Бориса Годунова спалило в Прилуках шість сотень будинків і майже поголовно вирі-
зало захисників міста та мирне населення. Скільки їх було тоді – жителів заснованого 
князями Вишневецькими м. Прилуки? Якщо, навіть, порахувати, що в кожній оселі 
мешкала одна родина, в котрій налічувалося хоча б 4–5 осіб, то виходить кількість 
приблизно в 2,5-3 тис. душ. Отже, церкви в місті теж мали бути. 

Найстарішою прилуцькою церквою вважається восьмикупольний собор Різдва 
Пресвятої Богородиці (або, як тоді називали його прилучани, «церква Пречистої Свя-
тої»), побудований після згаданого московського погрому разом із дзвіницею в 1618 
р. Другою за віком є Спаська або Спасо-Преображенська церква, яку ще недобудова-
ною (без верхів) у грудні 1653 р. відвідували московський боярин Бутурлін, а також у 
липні наступного року антиохійський патріарх Макарій. Третьою була Трьохсвятська 
церква на Кустівцях, побудована за час полковництва Петра Дорошенка (1657–1659) 
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на кошти прилуцького міщанина Андрія 
Кендюха. 

Прилуцькі храми, як і всі церкви й 
монастирі в Україні, належали тоді 
Київської митрополії, підпорядкованої 
Константинопольському патріархові. Тільки 
в 1686 р., тобто через сім сторіч після 
заснування, церква в Україні фактично 
втратила свою незалежність. Під тиском 
Москви гетьман Самойлович разом із 
митрополитом Гедеоном Святополк-
Четвертинським змушені були 
підпорядкувати українську церкву Мо-

сковському патріархату. Це принизливе для нації 
рішення довго й уперто бойкотувалося українським 
духовенством, яке було на голову вищим від 
московського в культурному відношенні. 

До пожежі 1781 р. в Прилуках і передмістях налі-
чувалося 6 церков: собор Різдва Богородиці (із дзвіни-
цею (1697), Спасо-Преображенська церква (1717–
1720), Миколаївська замкова церква (1717–1720), 
церква Великомучениці Варвари (друга половині 
XVIII ст.), Трьохсвятська церква на Кустівцях (1752), 
Іоанно-Дмитрівська церква на Квашинцях (1780). Усі 
вони, крім Спасо-Преображенської та Миколаївської, 
були дерев’яними. Під час пожежі згоріли лише два 
храми – собор Різдва і новозбудована Варваринська 
церква (позаяк, обидві розташовувалися поруч) у 

центрі міста, решта церков уціліли. 
Мурований собор Різдва Богородиці із 

дзвіницею збудовано в 1806-1817 роках. У 
соборі були три престоли: Різдва Пресвятої 
Богородиці, Святого Олександра Невського та 
Святої Великомучениці Варвари. Будував собор 
купецький син Федір Тимофійович 
Заболоцький – майстер церковних справ, родом 
із посаду Літковського Новосільського повіту 
Чернігівської губернії. Мурована церква з 
дзвіницею та престолами Іоанна Предтечі та 
Матері Божої Троєручиці збудована на новому 
місці, на перетині вулиць Іванівської й 
Олександрівської. Урочисте освячення її 
відбулося 28 серпня 1865 р. Дерев’яну 
Трьохсвятську церкву на Кустівцях разом із 

Дзвіниця із Замковою церквою 
Св.Миколая у Прилуках (1720) 

Центр міста Прилуки в ХУІІІ ст.  
 Малюнок-реконструкція. Худ. А.Ф.Гайдай 

Ліворуч – Полковий Cпасо-Преображенсь-
кий собор у Прилуках (1720). Праворуч – 
Собор Різдва Богородиці (1806-1817) 
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дзвіницею парафіяни побудували на місці розібраної старої, т.зв. Галаганівської, в 
1879 р. Мурована Стрітенська церква побудована в 1889 р. на Базарній площі, на 
перетині вулиць Галаганівської та Соборної, 
поблизу собору Різдва. Останньою культовою 
спорудою, зведеною в Прилуках уже на початку 
XX ст., була Пантелеймонівська церква на 
заїжджому дворі Густинського Свято-
Троїцького монастиря, на розі вулиць 
Михайлівської й Олександрівської. 

Цікавою і деякою мірою показовою є історія 
Стрітенської церкви, або, як її ще називали 
прилучани, «нового собору». На розповіді про 
неї ми й зупинимося дещо детальніше. Нову 
теплу кам’яну церкву вартістю 60 тис. руб. 
золотом заклали в Прилуках на Базарній площі в 
1883 р. Як тоді зазначалося в одному з 
документів, церква «своєю красотою, благоле-
пиием и удобствами будет прекрасным памятни-
ком усердия жителей города Прилук». Її фунда-
тором і благодійником був Прилуцький міський 
голова і почесний громадянин Іван Васильович 
Федін, – він виступав «как жертвователь, и как 
ходатай и представитель общества». 

У період уУкраїнської революції частина 
українського духовенства вирішила розірвати 
зв’язки з Москвою й утвердити церкву в Україні 
як незалежну, тобто автокефальну. В 1918 р. 
була створена Всеукраїнська церковна рада. У 
жовтні 1921 р. під час проведення Всеукраїнсь-
кого церковного собору в київському соборі 
Святої Софії, ця рада ухвалила проголошений 
урядом Директорії 1 січня 1919 р. закон про ав-
токефалію православної церкви в Україні й 
обрала митрополитом Української автокефаль-
ної православної церкви (УАПЦ) Василя Липків-
ського. Нова церква швидко зростала. В 1924 р. 
вона вже мала 30 єпископів, 1500 священиків, 
близько 1100 парафій і мільйони парафіян. 

У Прилуках парафіяни Стрітенської церкви, 
серед яких було багато патріотично налаштова-
ної української інтелігенції, виявили бажання 
перейти до УАПЦ. 2 березня 1927 р. міська рада 
прийняла рішення про реєстрацію статуту релігійної громади УАПЦ при Стрітенській 
церкві та про передачу їй будівлі церкви і культового майна. Але це тривало недовго. 

Усіхсвятська церква на міському кла-
довищі у Прилуках (ХІХ ст.) 

Церква Св.Пантелеймона у Прилуках 
(початок ХХ ст.) 
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За два роки, 12 квітня 1929 р. 
Стрітенський собор за поста-
новою президії окрвиконкому був 
закритий. У постанові йшлося 
про те, що більшість прилучан 
виступає за закриття собору, що 
50 головних фундаторів вийшло з 
релігійної громади та громада не 
ремонтує приміщення собору, що 
загрожує «цілковитому зруйну-
ванню приміщення». Звичайно, 
все це було неправдою. І оста-
точний вирок: «... вилучити Стрі-
тенський собор із користування 

громади віруючих, передавши його міськраді для використання приміщення собору 
під музей та книгозбірню». 

Увечері 5 липня 1929 р. з усіх районів міста на площу почали сходитись силоміць 
зігнані «дружні колони» прилучан із червоними прапорами й оркестрами. Швиденько 
провели мітинг. Потім зрізали з куполів хрести і встановили на їх місці червоні пра-
пори. За кілька днів до приміщення покаліченого храму з колишнього готелю переве-
зли музейні колекції, сяк-так їх розклали й розвішали, і на річницю жовтневого пере-
вороту в Росії (7 листопада 1929 р.) відкрили музей. Проте, вже за рік роботи тут була 
створена стаціонарна експозиція і фондосховище. 

29 квітня 1930 р. на засіданні президії Прилуцького окружного виконавчого комі-
тету було прийнято рішення про закриття кількох десятків церков на території При-
луцького округу. В самих Прилуках закрито собор Різдва Богородиці, Іванівську та 
Трьохсвятську церкви. Таке рішення було винесене згідно з постановою ВУЦВК від 
11 березня 1930 р. Потім, постановою президії Прилуцької міськради від 22 липня 
1931 р. собор був переданий під архів. Тоді ж, у 1930-х роках, була розібрана на цеглу 

дзвіниця собору. 
Наприкінці 1941 р. за рішенням 

німецької окупаційної влади Стрі-
тенський собор був переданий 
віруючим, а музей перебрався до 
старовинного будинку Табачникова 
на Переяславській вулиці. 

11 грудня 1959 р. Прилуцький 
міськвиконком відібрав Стрітень-
кий собор у парафіян і передав його 
Прилуцькому краєзнавчому музею; 
була проведена реконструкція при-
міщення і в наступному році 
відкрита експозиція. В 1978-1991 
роках у колишньому храмі знову 

 Стрітенська церква в Прилуках (1889) 

Трьохсвятська церква на Кустівцях у Прилуках (1879) 
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велися ремонтні роботи й реконструкція, були влаштовані три поверхи й підвальне 
приміщення. Після закінчення ремонту до собору були переведені фонди, на першому 
поверсі з 1991 р. розгорнулася історична експозиція. Нині експозиція демонтована, і 
музей готується перебазуватися до іншого приміщення. 

19 лютого 2004 р. прилуцьким міськвиконкомом у приміщенні міського кінотеат-
ру були проведені громадські слухання, на яких було розглянуте й обговорене питан-
ня про передачу релігійним громадам міста Прилуки приміщень собору Різдва Пре-
святої Богородиці та Стрітенського собору, які за Указом Президента України мають 
бути передані віруючим. Від початку учасники слухань у залі розділилися на дві 
майже рівні частини. З одного боку – велика група священиків Прилуцького благо-
чиння УПЦ Московського патріархату та громадян міста, які їх підтримують. Другу 
представляли священики УПЦ Київського патріархату та прилучани, які бажали мати 
в місті православну церкву, в якій служба правитиметься українською мовою, де мо-
жна було б почути проповідь і молитву рідною, а не чужою мовою. Слухання прове-
дені організаторами вміло, тактовно, пройшли 
успішно, хоча й не вистачало витримки, 
толерантності й культури в поведінці, особливо 
в декого з тих, хто повинен наставляти, 
виховувати, повчати людей, прищеплювати їм 
найвищі християнські чесноти. Але це, мабуть, 
через брак позитивного досвіду. Учасники 
слухань ухвалили резолюцію про те, щоб 
доручити міській владі підняти клопотання 
перед вищими владними структурами про 
передачу собору Різдва Богородиці громаді 
УПЦ Московського патріархату, а 
Стрітенського собору – громаді УПЦ Київ-
ського патріархату. 

«Я гадаю, що наша Православна церква, 
яка водночас із Українською державою вийшла 
на вільний шлях життя, стане близько до свого 
народу й поведе його тим шляхом віри й 
правди, яким вели його славні, великі духом 
владики: Петро Могила та інші... Я впевнений, що духовенство буде щиро плекати 
культуру, любов до рідного краю і віру серед українського народу. Бажаючи вільного 
розвитку православної віри та духовенства, я хочу, щоб усі діла української церкви 
вирішувалися тут у нас, в Україні, і тільки тоді будуть корисні наслідки і вашої праці, 
і бажань народу», – ці слова виголосив у промові перед духовенством на Всеукраїнсь-
кому церковному соборі останній гетьман України і наш видатний земляк Павло Ско-
ропадський 6 липня 1918 р. Вони, ці слова, звучать актуально й зараз, майже за сто-
річчя потому. Послухаймося мудрої поради. 

Церква Іоанна Предтечі у Прилуках (1865) 




