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ПРОГРАМА

«СІКОРСЬКІ ЧИТАННЯ»
III Всеукраїнський історико-культурологічний форум

13 жовтня 2014 р.

УРОЧИСТІ ЗАХОДИ
(актова зала університету)

11.00-11.15
Вітальне слово до учасників Форуму

(актова зала університету)

Віктор Коцур – ректор університету, голова організаційного 
комітету;

Олександр Реєнт – голова Національної спілки краєзнавців 
України;

Тарас Костін – міський голова м. Переяслав-Хмельницького;
Валентина Сікорська – племінниця М. І. Сікорського.

11.15-12.00
Вручення Премії імені Героя України Михайла

Сікорського Національної спілки краєзнавців України

12.00-13.00
Концертна програма

«ПЕРЕЯСЛАВЕ, МУЗЕЙНИЙ!»
(актова зала університету)

13.00-15.00
Екскурсійна програма

«КВІТКА-ДУША»
(«Музей Заповіту Т.Г. Шевченка»)
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13.00-15.00
Покладання квітів до могили М.І. Сікорського

(Заальтицьке кладовище)

Організатори заходів:
Національна спілка краєзнавців України,
Переяслав-Хмельницька міська рада,

Соціально-гуманітарний відділ ПХДПУ

НАУКОВО-ПРЕЗЕНТАЦІЙНИЙ БЛОК

13.30-15.30
Круглий стіл

«КРАЄЗНАВСТВО ПЕРЕЯСЛАВЩИНИ:
ДОСЛІДЖЕННЯ, ПРОБЛЕМИ, ПОСТАТІ»

(читальна зала «Тарасова світлиця»)

Напрями роботи:
 – краєзнавчі дослідження та музейна справа на 

Переяславщині;
 – історія краєзнавчого руху на Переяславщині;
 – сподвижники краєзнавчого руху Переяславщини;
 – літературне краєзнавство Переяславщини.

Регламент:
Виступи за напрямами роботи – до 15 хвилин;

Загальна дискусія – 30 хвилин;
Підсумкове обговорення – 15 хвилин.

Модератори – Віталій Коцур, Олександр Лада.

15 жовтня 13.30-15.30
Круглий стіл

«МУЗЕЙНА СПРАВА НА ПЕРЕЯСЛАВЩИНІ»
Студентсько-учнівський круглий стіл з нагоди 60-річчя
відкриття Історичного музею та 50-річчя заснування

музею Народної архітектури 
та побуту Середньої Наддніпрянщини
(читальна зала «Тарасова світлиця»)
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Напрями роботи:
 – ветерани музейної справи Переяславщини;
 – історіографія, бібліографія та джерельна база висвітлення 

музейних процесів Переяславщини;
 – теоретико-методологічні аспекти музейної комунікації;
 – культурно-освітня діяльність музейних комплексів.

Модератори – Світлана Чернецька, Інна Демуз.

10.00 –17.00
Виставка книжкових фондів наукової бібліотеки університету

«Музейні барви України»
(читальна зала «Чумацький шлях»)

Куратор – Ольга Шкира

10.00-17.00
Скульптура Степана Куцого

«Портрет майстра»
(читальна зала «Чумацький шлях»)

Куратор – Ольга Шкира

13.00-13.30
Презентація трилогії Миколи Махінчука

«Мереживо мінливого часу»
(актова зала університету)

14.30-16.00
Мультимедійна презентація

«Шевченко і сьогодення: діалог віків»
(ауд. 312, філологічний факультет)

Організатори роботи блоку:
Рада молодих учених,
Історичний факультет,
Центр Шевченкознавства,

Музей історії та освіти університету.
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ВИСТАВКОВО-ЕКСПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК

10.00-17.00
Виставкова експозиція

«МИСТЕЦЬКІ ОБЕРЕГИ»

Виставка авторських робіт Сергія Сороки
«Переяславська Мнемосіна»

(ауд. 409, 1 корпус)
Куратор – Роман Мотузок

Виставка творчих студентських робіт
(живопис, графіка)

«Мистецька палітра»
(ауд. 422, 4 поверх, 1 корпус)

Куратори: Ольга Стрілець, Роман Мотузок, Заріна Шокірова

Український килим
«Кольоровий водограй»

(виставкова вітрина № 2, 4 поверх, 1 корпус)
Куратори: Оксана Смірнова, Олена Шпитальова

Малярство на склі
«Українська народна пісня»

(виставкова вітрина № 1, 4 поверх, 1 корпус)
Куратори: Ольга Стрілець

Виставка художніх творів
«Етнічні мотиви»

(виставкова вітрина № 3, 4 поверх, 1 корпус)
Куратори: Оксана Смірнова, Ольга Стрілець, 

Світлана Палюкенієнє

Вовняна акварель
«Садок вишневий коло хати...»

(виставковий куточок, 4 поверх, 1 корпус)
Куратори: Тетяна Носаченко, Інна Рубан
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10.00-17.00
Мистецька майстерня

«ДАРУЄМО ДОБРО І НАДІЮ»
(майстер-класи з декоративного 
та образотворчого мистецтв)

«Ткацтво бісером»
(ауд. 318, 4 поверх, 1 корпус)
Майстриня: Оксана Смірнова

«Етнічні листівки»
(ауд. 325, 4 поверх, 2 корпус)
Майстриня: Ольга Стрілець

«Вовняна акварель»
(4 поверх, 1 корпус)

Майстриня: Тетяна Носаченко

«Живопис»
(ауд. 422, 4 поверх, 1 корпус)
Майстер: Роман Мотузок

«Декоративне пластичне мистецтво»
(ауд. 316, 3 поверх, 1 корпус)

Майстриня: Світлана Палюкенієнє

Мистецтво «Канзаші»
(ауд. 318, 3 поверх, 1 корпус)
Майстриня: Олена Шпиталова

«Паперопластика»
(ауд. 318 та хол, 3 поверх, 1 корпус)

Майстриня: Заріна Шокірова

«Мистецтво квілту»
(ауд. 318, 3 поверх, 1 корпус)

Майстрині: Оксана Смірнова, Інна Рубан
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Організатори роботи блоку:
Кафедра мистецьких дисциплін і методики навчання,

ГКПО «Переяславський Скарб»

ОРГАНІЗАЦІЙНА ЧАСТИНА

9.00-10.00
Реєстрація учасників

(центральний корпус університету, 1 поверх)

Перерва:
9.00-11.00 – кава-брейк

(1 корпус, фойє, 4 поверх)

13.00-13.30
Прес-конференція

(конференц-зал імені В. О. Сухомлинського)

16.00
Закриття роботи форуму

17.00
Від’їзд учасників

ЗАСНОВНИКИ ФОРУМУ:
ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний

університет імені Григорія Сковороди»,
Громадська культурно-просвітницька організація

«Переяславський скарб»

СПІВОРГАНІЗАТОРИ:
Національна спілка краєзнавців України
Переяслав-Хмельницька міська рада
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ПАРТНЕРИ:
Інформаційні партнери форуму:

Всеукраїнський благодійний фонд «Журналістська ініціатива»;
Співдружність рекламно-інформаційних видань України;

Київська державна регіональна телерадіокомпанія;
ТРК «Альта».

Промо-партнер:
Наукова бібліотека ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький

державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

Видавничий партнер:
ФОП Лукашевич О. М.

Адреса форуму:
08401, Україна, Київська область, м. Переяслав-Хмельницький, 

вул. В. Сухомлинського 30.

Телефони:
+38 (096) 126-88-89 – Тарас Нагайко (заступник голови
організаційного комітету III Всеукраїнського історико-

культурологічного форуму «Сікорські читання»);
+38(04567) 5-17-13 – кафедра історії та культури України

Електронна пошта:
pereyaslav_skarb@ukr.net
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ТРЕТІ «СІКОРСЬКІ ЧИТАННЯ» 
У ПЕРЕЯСЛАВІ1

ІІІ Всеукраїнський історико-культурологічний форум 
«Сікорські читання» відбувся в день народження Героя України 
Михайла Сікорського – 13 жовтня. Захід, присвячений пам’яті 
видатного музейного діяча, покликаний розвивати наукові, 
культурні та творчі зв’язки між істориками, краєзнавцями, 
культурологами, музеєзнавцями, діячами мистецтва, зібрав 
яскраву плеяду учасників – від студентської молоді до 
відомих політиків. На форум завітали поважні гості з різних 
областей України та місцева інтелігенція. У складі делегації 
Національної спілки краєзнавців України його відвідали 
Олександр Реєнт, Руслана Маньковська, Григорій Савченко, 
Євген Букет, Володимир Дмитрук, Валентина Гончарова, 
Олександр Завальнюк, Ярослава Ткачук. Гостями зібрання 
було чимало колишніх та діючих працівників Національного 
історико-етнографічного заповідника «Переяслав» – друзів та 
колег М. І. Сікорського. 

Співзасновники форуму ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький 
державний педагогічний університет імені Григорія 
Сковороди» та громадська культурно-просвітницька організація 
«Переяславський Скарб» разом з Національною спілкою 
краєзнавців України традиційно запропонували учасникам та 
гостям форуму змістовне наповнення. Це культурно-мистецькі 
та наукові ініціативи, що об’єднали відомих в Україні діячів 
науки, культури, освіти, представників журналістської 
справи. Зокрема, програма цьогорічних заходів включила три 
основні частини: урочисту (заходи по вшануванню пам’яті 
М. І. Сікорського), виставково-експозиційну та науково-
презентаційну. Зокрема, основною подією урочистої частини, 
що зібрала учасників форуму та широку громадськість у 
актовій залі переяславського університету стало друге за ліком 
вручення Премії імені Героя України Михайла Сікорського 
Національної спілки краєзнавців України. За вагомий внесок 
1 Друкується за: Нагайко Т. Треті «Сікорські читання» у Переяславі / Тарас 
Нагайко // Краєзнавство. – 2014. – № 3-4. – С. 143-144.
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у дослідження і збереження культурної спадщини України 
та розвиток музейної справи її було вручено цьогорічним 
лауреатам, які були визначені рішенням Президії правління 
НСКУ 1 жовтня 2014 року. Ними стали: 

Завальнюк Олександр Михайлович – професор 
кафедри історії України Кам’янець-Подільського національного 
університету імені Івана Огієнка, доктор історичних наук, член 
президії правління НСКУ;

Козій Ганна Іванівна – соратник М. І. Сікорського, 
співавтор наукової концепції та структурного плану Музею 
народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини в 
Переяслав-Хмельницькому; 

Ткачук Ярослава Юріївна – директор Коломийського 
музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття імені 
Й. Кобринського Івано-Франківської області;

Томенко Микола Володимирович – народний депутат 
України, засновник фонду Миколи Томенка «Рідна Країна», 
доктор політичних наук.

Цього ж дня в урочистій атмосфері заходу ректору 
університету, академіку НАПН України, доктору історичних 
наук Віктору Коцуру була вручена Премія імені Дмитра 
Яворницького Національної спілки краєзнавців України. Цією 
високою нагородою було підкреслено його вагомий внесок 
у справу вивчення, дослідження і популяризації історико-
культурних і природних багатств рідного краю.

Нагороджував та вітав лауреатів голова НСКУ Олександр 
Реєнт. 

Зі сцени актової зали лунали вітальні виступи 
міського голови м. Переяслав-Хмельницького Тараса 
Костіна, культуролога, багаторічного друга та соратника 
М. І. Сікорського Бориса Войцехівського, племінниці Валентини 
Сікорської та інших гостей. Справжньою мистецькою окрасою 
урочистої частини форуму став виступ народного артиста 
України лауреата Державної премії імені Тараса Шевченка, 
народного співака, кобзаря Василя Нечепи. Під час урочистого 
зібрання усім присутнім було представлено авторську трилогію 
заслуженого журналіста України, краєзнавця, прижиттєвого 
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біографа Михайла Івановича Сікорського Миколи Махінчука 
«Мереживо мінливого часу». 

У форматі читань Університетська бібліотека 
запропонувала відвідувачам виставку книг «Музейні барви 
України». Відбулися наукові круглі столи: «Краєзнавство 
Переяславщини: дослідження, проблеми, постаті» та «Музейна 
справа на Переяславщині» організовані та проведені за участі 
науковців університету, студентів та учнів шкіл. 

За усталеною традицією, складовою частиною 
форуму стали презентації, виставки та майстер-класи. 
Зокрема, експозиція художніх творів «Мистецькі обереги» 
об’єднала низку окремих виставок з художнього мистецтва. 
Одна з найбільш масштабних, де закарбоване дітище 
М. І. Сікорського – переяславські музеї, виставка робіт 
художника Сергія Сороки «Переяславська Мнемосіна». На ній 
колегами та друзями митця презентовано авторські графіку 
та живопис. Упродовж форуму проводила роботу мистецька 
майстерня під назвою «Даруємо добро і надію» – дев’ять 
різноманітних майстер-класів з різних мистецьких технік. Усі 
бажаючі могли не лише побачити, як виникають невеличкі 
шедеври, а й особисто прийняти участь у їх створенні. 

На завершення форуму його учасники відвідали Музей 
«Заповіту» Т. Г. Шевченка, де розташована меморіальна 
кімната М. І. Сікорського. У виставковому залі експонувалась 
авторська виставка переяславської мисткині, члена Спілки 
дизайнерів України Ольги Стрілець «Квітка-Душа», присвячена 
пам’яті музейного патріарха України.

Результатом роботи ІІІ Всеукраїнського історико-
культурологічного форуму «Сікорські читання» стало 
пошанування науковою та творчою громадою України пам’яті 
її Героя Михайла Сікорського, а також налагодження тісних 
зв’язків між учасниками зібрання. Реалізація задумів та 
ініціатив, що народилися на третіх «Сікорських читаннях» 
вартує значних зусиль та повсякчасної спільної роботи. 
Найбільшої ж уваги з боку культурної спільноти України 
сьогодні потребує збереження тих надбань, що залишили по 
собі такі подвижники як П. Т. Тронько, М. І. Сікорський, 
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Б. Г. Возницький, І. М. Гончар та багато інших діячів 
вітчизняної культури. Їх внесок не можливо переоцінити поруч 
із зусиллями тих соратників та однодумців, хто допомагав 
їм у нелегкій справі – творенні та збереженні національного 
культурно-історичного скарбу.

Нагайко Тарас, 
к.і.н., голова громадської 
культурно-просвітницької організації 
«Переяславський Скарб»
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СТЕНОГРАМА 
урочистого відкриття 

ІІІ Всеукраїнського історико-культурологічного форуму 
«Сікорські читання» та вручення 

Премії імені Героя України Михайла Сікорського
Національної спілки краєзнавців України

[Звучить вірш «Світлій пам’яті Михайла Сікорського» – 
Ред.]2.

Людина скромна, проте знана.
Мабуть, такими є герої.
Тепер немає тебе з нами,
Та ми пишаємось тобою. 

Наш стародавній Переяслав
Постав величний у віках.
Таки могутнім був твій заспів – 
Музейний славний патріарх.

Уклін Григорію й Тарасу
Ти склав життям. Поважний строк! 
Машину вигадавши часу
Здійснив поміж епох свій крок.

У щирім прагненні творити. 
Ти нам лишив чарівний світ.
Твої музеї – твої діти – 
Нехай живуть багато літ!

Життя твоє не припинилось,
Хоч сам у вирій відлетів

2 Вірш: «Світлій пам’яті Михайла Сікорського». Автор: Тарас Нагайко. Див.: 
Моє життя – мої музеї…: [зб. матеріал. до 90-річчя від дня народження Героя 
України М. І. Сікорського] / [упоряд. та коментар.: О. Горбовий, Т. Нагайко; 
ред. Т. Нагайко; вступ. ст. Л. Новохатько]. – 2-ге вид., перероб. та доп. – 
Переяслав-Хмельницький: ФОП О. М. Лукашевич, 2013. – С. 249-250.
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Нащадкам справа залишилась.
Ти ж місце в пам’яті посів.

Хрести церков, хатинок стріхи,
Широкі крила вітряків…
Твоє творіння – наша втіха
Нехай лишиться навіки.

Всім серцем ти плекав ідею,
Творив за покликом душі.
Твоє життя – твої музеї
Нас кличуть в подорож. Мерщій!

[Виконується пісня «Чарівна скрипка» – Ред.]3.

Сіла птаха білокрила на тополю,
Сіло сонце понад вечір за поля.
Покохала, покохала я до болю
Молодого, молодого скрипаля.

Покохала, зачарована струною,
Заблукала та мелодія в гаю.
В гай зелений журавлиною весною
Я принесла своє серце скрипалю.

Йшла до нього, наче місячна царівна,
Йшла до нього, як до березня весна.
І не знала, що та музика чарівна
Не для мене, а для іншої луна.

Сіла птаха білокрила на тополю,
Сіло сонце понад вечір за поля.
Покохала, покохала я до болю
Молодого, молодого скрипаля.

3 Пісня: «Чарівна скрипка» («Сіла птаха…»). Слова: Юрій Рибчинський. Музика: 
Ігор Поклад. Виконують: учасники вокальної студії «Діапазон». 
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Ведучий (Молоткін Олександр Юрійович): Доброго дня! 
Доброго дня, вельмишановне товариство! Вітаю Вас, шановні 
пані та панове. Надзвичайно символічно, що саме цього дня 
Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет 
імені Григорія Сковороди зустрічає гостей і учасників 
ІІІ Всеукраїнського історико-культурологічного форуму 
«Сікорські читання». Символічно тому, що саме 13 жовтня4 
1923 року у місті Чигирині Черкаської області народився 
той, кого згодом, через багато років, назвали батьком 
переяславських музеїв, патріархом музейної справи, назвали 
почесним громадянином Переяслава. Все це буде згодом. Але 
саме 13 жовтня народився Михайло Іванович Сікорський. Ці 
оплески йому. 

[Зала аплодує – Ред.]

У честь його дня народження. І надзвичайно символічно. 
Є якась вища сила, яка 1951 року направила молодого 
випускника університету саме у Переяслав. Саме з цього 
розпочалася більш, ніж 60-річна подвижницька праця. Я б 
навіть сказав служіння Михайла Сікорського, служіння рідній 
землі, служіння Переяславу. Тож, вельмишановне товариство, 
маю честь оголосити, що сьогодні, саме у день народження 
патріарха музейної справи, урочисте зібрання, присвячене 
відкриттю ІІІ Всеукраїнського історико-культурологічного 
форуму «Сікорські читання», оголошується відкритим. 

[Звучить Державний Гімн України – Ред.]. 

Ведучий: Немає з нами Михайла Івановича 
Сікорського. Немає фізично. Тому що герої не вмирають. 
І такі люди, як Михайло Сікорський лише відправляються 
на небеса для того, щоб зверху спостерігати за нами, 
дивитися і направляти. Я в цьому впевнений. Але сьогодні 
хвилиною мовчання ми вшануємо пам’ять великого 

4 Згідно з даними паспорта народився 7 листопада 1923 р.
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зодчого переяславських музеїв, вшануємо пам’ять Михайла 
Івановича Сікорського, а студенти покладуть квіти на його 
могилу. Хвилина мовчання. Прошу. 

[Хвилина мовчання – Ред.].

Ведучий: Дякую. Вельмишановне товариство, я з 
надзвичайною гордістю і приємністю хочу оголосити, що 
сьогодні на традиційний вже, і це надзвичайно приємно, 
третій щорічний Всеукраїнський історико-культурологічний 
форум «Сікорські читання» до нас прибули високоповажні 
гості, відомі політики, науковці. Практично у повному складі 
прибула Національна спілка краєзнавців України, і тому із 
великим задоволенням під ваші оплески я хочу привітати 
гостей, назвати тих людей, які сьогодні вшанували своєю 
присутністю наш форум. Вельмишановне товариство, вітайте 
Томенка Миколу Володимировича, депутата Верховної 
Ради України, радника Президента України, відомого 
громадського і політичного діяча! Маємо честь вітати 
сьогодні в залі університету Реєнта Олександра Петровича, 
голову Національної спілки краєзнавців України, заступника 
директора Інституту історії Національної академії наук 
України, члена-кореспондента Національної академії наук 
України. Вітаємо Маньковську Руслану Вікторівну, заступника 
голови Національної спілки краєзнавців України, старшого 
наукового співробітника Інституту історії Національної 
академії наук України. Вітаємо Савченка Григорія Петровича, 
голову правління Київської обласної організації Національної 
спілки краєзнавців України, професора Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка, кандидата 
історичних наук. Вітаємо Букета Євгена Васильовича, прес-
секретаря Національної спілки краєзнавців України, редактор 
газети «Культура і життя». З великим задоволенням вітаємо 
Дмитрука Володимира Івановича, відповідального секретаря 
Національної спілки краєзнавців України. Вітаємо Гончарову 
Валентину Сергіївну, спеціаліста з питань кадрової роботи 
Національної спілки краєзнавців України. Вітаємо Завальнюка 
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Олександра Михайловича, член Президії Національної спілки 
краєзнавців України, професор кафедри історії України 
Кам’янець-Подільського національного університету імені 
Івана Огієнка, доктор історичних наук. Вітаємо Ткачук 
Ярославу Юріївну, директора Коломийського Музею 
народного мистецтва Гуцульщини та Покуття імені Йосафата 
Кобринського. 

Гості форуму: Костін Тарас Вікторович, міський 
голова м. Переяслава-Хмельницький. Мав би бути Дубина 
Григорій Іванович, голова районної державної адміністрації 
нашого району. Вітаємо Якименка Івана Петровича, міського 
голову Переяслава з 2006 по 2010 р. Вітаємо Ступак Ганну 
Андріївну, виконувача обов’язків генерального директора 
Національного історико-етнографічного заповідника 
«Переяслав». Войцехівського Бориса Михайловича, 
радника-організатора Комітету з національної премії 
України імені Тараса Шевченка, члена Національної спілки 
журналістів України. Вітаємо Сікорську Валентину Іванівну, 
ветерана краєзнавчого руху на Київщині, Лауреата премії 
і племінницю Михайла Івановича. Вітаємо Махінчука 
Миколу Гавриловича, Заслуженого журналіста України, 
члена Національної спілки журналістів України. Вітаємо 
Шпиталя Івана Григоровича, члена Національної спілки 
письменників України, члена спілки журналістів України. 
Вітаємо Мінгазутдінова Олександра Федоровича, кандидата 
історичних наук, професора кафедри історії для гуманітарних 
факультетів Київського національного університету. Вітаємо 
Ларіонова Петра Мусійовича і Ларіонову Ларису Дмитрівну. 
Вельмишановні друзі, вельмишановне товариство, ось у 
такому високоповажному складі і у такому достойному 
складі ми сьогодні відкриваємо ІІІ Всеукраїнський історико-
культурологічний форум «Сікорські читання». З вітальним 
словом першим до гостей і учасників форуму звертається 
ректор нашого університету, академік Національної академії 
педагогічних наук України, доктор історичних наук, професор 
Коцур Віктор Петрович.
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   Коцур Віктор Петрович. 
Шановні колеги, сердечно вітаємо 
Вас із початком «Сікорських 
читань». Чарівна золота 
переяславська осінь вкотре збирає 
тих, хто причетний до життя і 
діяльності Михайла Івановича 
Сікорського. Тих, хто цікавиться 
його науковою біографією. Тих, хто 
прагне ідеї Сікорського втілити у 
життя у своїх мистецьких, 

краєзнавчих, музейних справах. Всіх ми вітаємо у стінах 
нашого університету. З плином часу велич Михайла Івановича 
Сікорського лише зростає і ми помічаємо все нові і нові 
аспекти його життєвого подвигу, його повсякденної праці. 
Сікорський − це не лише музеї, Сікорський – це феномен 
культури, Сікорський – це виклик часу. Він робив справу, не 
боячись осуду, не боячись певних бюрократичних традицій 
минулого. Він прагнув розірвати цей ланцюг і посіяти ті 
вічні зерна, які впродовж століть будуть надихати наступні 
покоління на творчість, на зростання, на пошук, на 
організацію і втілення в життя історичної пам’яті нашого 
народу. Сікорський – це насамперед пам’ять українського 
народу, втілена у музеях численних, у його безсмертних 
працях, у його ідеях, які не вдалось йому втілити, але 
наступні покоління зможуть їх реалізувати. Сьогодні все 
більше і більше ми схиляємось до вивчення багатогранної 
творчості Михайла Івановича. Уже з’являються перші 
серйозні наукові праці про Сікорського, багато вийшло 
літературних, публіцистичних робіт. І тут присутні автори на 
«Сікорських читаннях». Тож закликаю до подальших пошуків 
особистості, витонченості Михайла Івановича Сікорського у 
системі людина – суспільство – майбутнє. Доброї роботи, 
творчої наснаги «Сікорським читанням» і втілення тих нових 
ідей, які з’являться сьогодні у повсякденному житті. Дякую. 

Ведучий: Вельмишановне товариство, маю честь 
запросити до виступу Реєнта Олександра Петровича, голову 
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Національної спілки краєзнавців України, заступника директора 
Інституту історії Національної академії наук України. 

   Реєнт Олександр Петрович 
(далі – Реєнт О. П.). Шановні колеги, 
я, мабуть, сотню раз був в університеті. 
Кожен раз, приймаючи участь у 
зібраннях або методичних семінарах, 
або на заняттях, а сьогодні на чергових 
«Сікорських читаннях» відчуваєш, що 
ти − українець. Тут все дихає 
українством, починаючи від входу в 
університет і закінчуючи цією 
трибуною. Бачте вона якого кольору! 

І мені приємно повідомити про те, що ми в цьому році 
провели першого жовтня засідання Президії Національної 
спілки краєзнавців, визначилися з новими кандидатами, 
визначилися із людьми, які в цьому році отримають премію 
Михайла Івановича Сікорського. І знову ж у нас було непросте 
завдання. Тому що фактично кожна область подала людину, 
яка претендує на премію. Ми в минулому році, оскільки було 
відкриття, все-таки окреслили широкий круг претендентів. 
Обрали п’ять лауреатів премії імені Михайла Сікорського5. 
В цьому році ми обмежили це коло. Я скажу з якої причини. 
Тому що фактично кожний, хто подавав кандидатури, мали 
право на це. Ми виходили із того, що все-таки з роками 
премію Михайла Івановича Сікорського буде отримувати 
принаймні колектив або одна особа, яка вносить кожного року 
вагомий внесок у розвиток культури, мистецтва і 
музеєзнавства. У цьому році ми прийняли ще інше рішення. 
І це було підтримано і головами обласних організацій, і 
членами Президії. Рішення про те, що виділяємо суму 
преміальну. Воно було прийнято одноголосно. Перерахували 
вже у фонд нашого українського війська. Це ми зробили по 
5 Перші лауреати Премії імені Героя України Михайла Сікорського (2013 р.): 
Войцехівський Борис Михайлович, Грузська Лариса Петрівна, Коцур Віктор 
Петрович, Махінчук Микола Гаврилович, Сікорська Валентина Іванівна.
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премії імені Петра Тимофійовича Тронька6. Це ми зробили і 
по премії Сікорського. У зв’язку з цим, у цьому році ми 
видаємо лише копію чека про перерахунок, який має бути. Ви 
знаєте, люди, які сьогодні отримують премію, безмежно віддані 
музеєзнавству, безмежно люблять українську культуру, 
безпосередньо мають конкретний внесок у її розвиток. І вони 
роблять це кожний день. І, не дивлячись на те, яку б посаду 
вони не займали, працюючи чи викладачем, чи то політиком, 
чи керівником підрозділу, чи просто рядовим музеєзнавцем, 
вони освячують нашу землю кращими своїми творами, 
думають про Україну кожен день. Ми гордимося тими людьми, 
які сьогодні отримують цю премію. Зараз я, з Вашого дозволу, 
буду вручати. І знову ж таки стоїть питання про те, чи за 
алфавітом будемо вручати, чи почнемо з жінок? Ми виробили 
таку концепцію: почнемо з жінок Переяславщини, потім – інші 
жінки. А потім будуть отримувати чоловіки уже в залежності 
від того, яка буде алфавітна ситуація. Таким чином ми, мабуть, 
нікого не образимо. Я хотів би з великим задоволенням 
вручити премію Козій Ганні Іванівні. Її подали від 
Переяславщини, її подала Київська обласна рада. Людина, яка 
біля сорока років була поряд із Михайлом Івановичем. Ви всі 
про це знаєте. Людина, яка дуже багато зробила для концепції 
структурних змін в музеї, в музейній роботі, яка допомагала 
відкриттю Музею народного одягу, Музею хліба, Музею 
поштової станції. Автор дуже багатьох ґрунтовних робіт зводу 
пам’ятників7, автор багатьох праць конкретних в районних і 
6 Петро Тимофійович Тронько (1915-2011) − доктор історичних наук, професор, 
академік НАНУ, Герой України (за визначні особисті заслуги перед Україною у 
розвитку науки, відродженні та збереженні історико-культурної спадщини 
українського народу). Був ініціатором та активним учасником створення 
Національного музею народної архітектури та побуту України у Пирогові. Із 
2013 р. за вагомий внесок у справу вивчення, дослідження і популяризації 
історико-культурних і природних багатств рідного краю присуджується щорічна 
Премія імені академіка Петра Тронька Національної спілки краєзнавців України. 
Тронько П. Т., перебуваючи на різних державних посадах (заступник Голови 
Уряду з питань культури тощо), тісно співпрацював із Сікорським М. І. у справі 
збереження культурної спадщини краю (див.: Кухарєва Н. Петро Тронько і 
Переяслав / Н. Кухарєва, Г. Козій // Краєзнавство. – 2010. – № 1-2. – С. 26-28). 
7 Звід пам’яток історії та культури України – енциклопедичне видання, в 
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обласних газетах. Вона була поряд із Михайлом Івановичем 
майже сорок років. Поздоровляємо її, шановні колеги! 

Ведучий: Козій Ганна Іванівна, Заслужений працівник 
культури України, сподвижник краєзнавчого руху на 
Переяславщині! 

   Козій Ганна Іванівна. 
Добридень, бо я ж говорю вперше. 
Дякую. Перш за все, шановні пані та 
панове, я вдячна організаційному 
комітету, вдячна вищестоящим 
органам, які підтримали пропозицію 
нагородити мене цією премією. 
Я вдячна долі своїй, що майже сорок 
років я пройшла поряд із Михайлом 
Івановичем Сікорським. З першого 
дня, як я почала працювати у музеї… 

Я не раз говорила і писала, і хочу всім вам сказати про те, як 
робив нас, Михайло Іванович, перших, молодих по віку 
музейниками. Це була зима 1970-1971-х років. Субота і неділя 
у Михайла Івановича вихідний, але після обіду Михайло 
Іванович приходив у музей. Нікітіна8, Чередніченко9, я, 
Бейліс10, Азаренкова11 − ми випрацювали. І ці післяобідні 
години були для нас казкою, були наукою. Він розповідав нам 
про те, як починали створювати і Музей історичний, і Музей 

якому публікуються статті про основні пам’ятки археології, історії, архітектури 
і містобудування, монументального мистецтва. Робота над ним ведеться із 
1982 р. Через недостатнє фінансування вона ще не завершена. Працівники НІЕЗ 
«Переяслав» написали низку статей до видання про пам’ятки історії та культури 
Київської області. 
8 Нікітіна Валентина Василівна – молодший науковий співробітник науково-
дослідного відділу Меморіального музею Г. С. Сковороди. 
9 Чередніченко Лідія Сергіївна – старший науковий співробітник Музею 
декоративно-ужиткового мистецтва Київщини. 
10 Бейліс Володимир Львович – колишній працівник Історичного музею 
м. Переяслав-Хмельницького. 
11 Азаренкова Ірина Василівна – колишня працівниця Історичного музею 
м. Переяслав-Хмельницького.
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археологічний, і Музей народної архітектури та побуту, і ці 
спогади… Ми, мабуть, найщасливіші із усіх музейників, бо ми 
сиділи поряд з ним і чули від нього настанови. Він з нас 
робив, ліпив музейників. Довгі сорок років. Всякі були 
відносини, але він постійно керував нами. І особливо я вдячна 
за себе. І ця премія – це не тільки моя заслуга, це заслуга 
Михайла Івановича, це заслуга колективу Музею народної 
архітектури та побуту, яким я керувала майже тридцять п’ять 
років. І вони, дякую їм, були добрими моїми колегами. Ми 
співпрацювали, як того вимагало життя, як вимагала музейна 
справа, як вимагав того сам Музей народної архітектури та 
побуту. Плани були великі відносно реставрації пам’яток, 
відносно поповнення експозицій. Я надіюся, що ті плани 
колись відновляться і втіляться у життя. А найголовніше − у 
мене болить душа за пам’ятки, за вітряки, за хати, що їх треба 
ремонтувати, що їх треба зберігати. Ще раз всім дякую. 

Реєнт О. П.: Дякую вам, Ганно Іванівно, здоров’я, всіх 
благ вам!

Ведучий: Козій Ганна Іванівна, Заслужений працівник 
культури України! 

Реєнт О. П.: Шановні колеги! Серед нас присутня і 
Ткачук Ярослава Юріївна, директор Коломийського Музею 
народного мистецтва Гуцульщини та Покуття імені Йосафата 
Кобринського. Активний учасник музеєзнавства. Людина знана 
на Станіславщині, Івано-Франківщині. Дуже багато років по 
родинах, які народилися [в Івано-Франківську – Ред.], публікує 
серії у пресі. Людина, яка віддає всю себе музеєзнавству і 

сьогодні приїхала і сиділа на Горького 39 
із шести годин ранку. 

Ведучий: Ярослава Юріївна 
Ткачук, директор Коломийського Музею 
народного мистецтва Гуцульщини та 
Покуття імені Йосафата Кобринського.

Ткачук Ярослава Юріївна 
(далі – Ткачук Я. Ю.). Шановні пані 
і панове, шановні представники нашої 
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Національної спілки краєзнавців України! Дозвольте мені 
щиро подякувати Вам за таку високу честь, яку я отримала 
для всіх музейників нашої Івано-Франківщини. У цьому році 
виповнюється вісімдесят років з того часу, коли у Коломиї 
вперше відкрив свої двері перший український музей. Цей 
музей закладений Володимиром Кобринським. І на з’їзді 
музейників, тоді у Польщі, але українських музеїв, Володимир 
Кобринський у своїй доповіді виголосив зокрема і такі слова: 
«Народ, який хоче жити окремішнім життям мусить вивчати, 
зберігати і популяризувати свою культуру, свою історію. 
Чим культурніший народ, тим більше і більше закладає 
він музеїв. Через ті музеї навчає, пропагує, популяризує і 
утверджує власну націю та показує перед іншими народами 
вартісність своєї нації». Я дуже надіюся, що ми зможемо це 
зрозуміти і зможемо втілювати в життя прагнення Володимира 
Кобринського і прагнення нашого патріарха музейної справи 
пана Михайла Сікорського. Мені дуже шкода, я дуже мало була 
знайома з ним. І познайомилась я з ним у Софії Київській, 
коли нас номінували, один з наших музеїв, Музей писанки, на 
от власне цій премії «Сім чудес України». І тоді він сказав: 
«Наш вихід тільки в тому. Оберігаймо музеї і любім Україну!» 
А свого часу, знову ж у 25-му році, на сорокалітньому ювілеї 
своєї письменницької діяльності відомий західноукраїнський 
письменник, колишній комісар ЗУНРу Андрій Чайковський, 
автор маловідомого в Україні на сьогоднішній час роману 
«Сагайдачний», який був написаний як альтернатива відомому 
роману «Огнєм і мєчєм» Сінкевіча, де він казав: «Коли я читав 
цей роман моє серце і душу, моє тіло обпікала та історична 
неправда, але яка була написана геніально, просто геніально 
талановито». І він сказав: «Любіть Україну! Любіть своє рідне, 
хоч воно не дорівнює чужому, але воно своє! Старайтеся 
піднести своє рідне до рівня чужих культур! Хто знає, якби 
ті народи, які оцінюють нашу культуру, наше письменство, 
нашу історію, мали такі важкі історичні услів’я як український 
нарід чи були б вони таким народом? Я думаю, що ні». І тому 
свідченням цьому є події недавні нашого Майдану. Свідченням 
цьому є сьогоднішні події в Україні. І я надіюся, що спільними 
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зусиллями ми покажемо цілому світу, що Україна була, є і буде 
вільною і надзвичайно потужною державою. Слава Україна!

Зала: Героям слава! 
Ткачук Я. Ю.: Дякую. Хочу передати від нашої Івано-

Франківщини переяславському музею ось таку традиційну 
тарілку з інкрустацією сучасного нашого майстра, але який 
успадкував і уже майже у п’ятому поколінні продовжує 
традиції різьблення. 

Ведучий: Лауреат премії імені Героя України Михайла 
Сікорського Ярослава Юріївна Ткачук, директор коломийського 
Музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття. 

Реєнт О. П.: Шановні колеги, премією імені Михайла 
Сікорського нагороджується Олександр Михайлович 
Завальнюк, багаторічний ректор Кам’янець-Подільського 
університету, доктор, професор, краєзнавець, автор п’ятисот 
п’ятдесяти книг по персоналіях, по краю, по Кам’янець-
Подільському, по університету, по професурі університету. 
Людина, яка досконально знає школу краєзнавчу по періоду 
20-30-ті роки ХХ ст. Ми з великим задоволенням вручаємо 
Олександру Михайловичу цю премію. 

Ведучий: Завальнюк Олександр Михайлович, член 
Президії Національної спілки краєзнавців України, професор 
кафедри історії України Кам’янець-Подільського Національного 
університету імені Івана Огієнка, доктор історичних наук. 

Завальнюк Олександр 
Михайлович. Дорога українська 
громадо! Корінний черкащанин, який 
більшу частину свого життя прожив 
у Кам’янці-Подільському. Я сьогодні 
почуваюся серед вас, як удома. І то, 
очевидно, скажімо, неспроста. Бо та 
величезна енергетика, яка закладена у 
цьому залі у зв’язку із вшануванням 
Героя України Михайла Івановича 
Сікорського не може пройти мимо 

мого серця. З цим ім’ям ми дружимо по різному. У свій час у 
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мене було кілька телефонних розмов із нашим музеєзнавчим 
зодчим, коли він приймав у гості Петра Тимофійовича 
Тронька. Вони зі мною перемовлялися, ділилися планами. 
Я звісно, з пошаною ставився до наших аксакалів і був 
впевнений в тому, що, якщо є такі приклади, якщо є такі 
зразки, то є на кого рівнятися нашому підростаючому 
поколінню. Студенти-історики нашого університету із 
захопленням вивчають таку дисципліну, як «Музеєзнавство». 
Звісно без імені Сікорського сучасне музеєзнавство 
практично неможливе. Вони виконують, присвячені цій 
постаті наукові роботи, курсові, кваліфікаційні, чим 
увічнюють його у своїй пам’яті і несуть його ідеї та ім’я 
у практичну діяльність12. Я відчуваю після отримання цієї 
високої, достойної нагороди себе ще більш зобов’язаним 
працювати активніше на ниві музеєзнавства, вдосконалювати 
його, поширювати, робити так, щоб музейна справа, 
якій присвятив своє життя Михайло Іванович, ще більше 
розвивалася у нашому регіоні і по всій Україні. Слава 
Михайлу Івановичу Сікорському! Слава Переяславу! Слава 
Національній спілці краєзнавців на чолі з талановитим 
очільником Олександром Петровичем Реєнтом! 

Ведучий: Олександр Михайлович Завальнюк, лауреат 
премії... 

Реєнт О. П.: Слава Олександру Михайловичу 
Завальнюку! Шановні колеги, мені приємно повідомити 
про те, що відомий громадський, політичний діяч і просто 
стабільно політична людина. Ви його добре знаєте. Щоб я 
не говорив про нього, але одну річ, яку він запровадив... 

12 На рівні кваліфікаційних робіт у ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний 
педагогічний університет імені Григорія Сковороди» ведеться дослідження життя 
та творчої спадщини М. І. Сікорського. Зокрема, див. : Піхало І. В. Наукова та 
громадсько-культурна діяльність Михайла Івановича Сікорського [Електронний 
ресурс] : [магістерська робота] / І. В. Піхало; [наук. керівн. А. П. Коцур]. – 
2010. – 96 с.; Сога Л. В. М. І. Сікорський: інтелектуальний портрет краєзнавця, 
організатора музейної справи в Україні (1950-ті - поч. XXI ст.) : автореф. дис. ... 
канд. іст. наук : 07.00.01 / Сога Людмила Василівна ; Держ. ВНЗ «Переяслав-
Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди». – Переяслав-Хмельницький, 
2014. – 21 с.
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Я у минулому році сказав Миколі Володимировичу про те, 
що оті щорічники13, які він видає, де вказано, що я зробив 
для України на кожній сторінці. Особливо щорічник, який 
був виданий у цьому році, присвячений 200-річчю Тарасу 
Григоровичу Шевченку, земляку Миколи Володимировича 
Томенка. Це  дуже велика справа. А при цьому є і 
телепередачі каналу «Рада», є радіопередачі каналу «Ера», є 
велика кількість видань, які він проводить. І ви його дуже 
добре і знаєте, і бачите, і слухаєте кожний раз, кожний рік, 
можливо, навіть, півріччя, три місяці на переяславській землі. 
Це – Томенко Микола Володимирович. 

Ведучий: Радник президента України з гуманітарних 
питань, народний депутат України, доктор політичних наук 
Томенко Микола Володимирович! 

Томенко Микола Володимирович. 
Дуже вдячний за нагороду. Я до 
офіційної біографії дописав такий 
рядок, що звучить таким чином: 
«Державних нагород від президентів 
Леоніда Кравчука, Леоніда Кучми, 
Віктора Ющенка, Віктора Януковича 
не маю». Я не маю жодної державної 
нагороди. Тому що я завжди займав 
таку позицію, що ми, політики, мусимо 
працювати і роботу робити. А після 

того, як ми зробимо, очевидно, уже там у пенсійний період, 
треба відзначати те, що ми зробили. Бо така біда трапилася, 
що коли ми в стан війни перейшли, то в нас багато Героїв 
України ворогам допомагали. І в Криму, і в Україні, маючи 
звання Героя України. Я Президенту говорив про те, що 
сьогодні мусить бути принципово переглянутий підхід 

13 Український щорічник – діловий щоденник українця, записник. Щорічно 
видається із 2011 р. Проект був започаткований до 20-ї річниці Незалежності 
України. Видання складено за принципом, що день розпочинається з дня 
народження визначного українця, згадки про державні, національні, професійні 
чи релігійні свята, визначні історичні події тощо.
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особливо до такої найвищої нагороди як Герой України. 
Я знаю Героя України Левка Лук’яненка, знаю Героя України 
Михайла Сікорського. Люди, які все життя віддали Україні – 
це Герої України. А не ті, хто купили звання, чи ті, хто 
десь там вибігали чи вициганили і так далі. Тому, звичайно, 
ця справа нагородна потребує серйозних змін. Але такі 
нагороди… А далі, ще ж не все, а далі написав: «Натомість 
маю відзначить…» Там, університету чи територіальної 
громади, чи нашої церкви (Київського патріархату). Тобто такі 
нагороди вони значимі, вони щемкі, бо це мої колеги, ті люди, 
які можуть оцінити, подивитися на цю роботу. І я з радістю і 
вдячністю приймаю цю нагороду. Принагідно хотів би сказати 
кілька слів. Бо я теж, крім краєзнавчої нашої спільноти Треті 
читання чітко тут. Не пропустив жодні і вже Треті читання, 
не дивлячись на політичну, геополітичну чи якусь іншу, 
військову ситуацію я тут присутній. Чому я тут присутній? 
Не тільки тому, що Михайла Івановича Сікорського шаную, 
не тільки тому, що тут багато друзів в університеті і колег, 
починаючи із ректора чи Олександра Колибенка, з яким ми 
вчилися в університеті і багато проектів робимо спільно. 
А тому, що я переконаний, що сьогоднішня ситуація ще раз 
нам підказала, що ми, якщо самі нашу наукову, дослідницьку, 
краєзнавчу роботу не переведемо в ключову складову такої 
світоглядної, ідеологічної доктрини сьогоднішнього дня, ми 
будемо попадати в такі історії, як попали з Донбасом чи якісь 
інші. Тому що ми не можемо об’єднати Україну автоматом. 
Я майже два роки був у Афганістані. І мені дивно часом 
чути таких великих воїнів, які в армії не служили радянській, 
бо, значить, були «білобілетчиками». Зараз теж в зоні АТО 
не були або з фотографами один раз, але розповідають 
як треба об’єднувати Україну. Об’єднати Україну може 
українська історія, традиція, дух, віра, цінності. Оце мусить 
об’єднати. Це не означає, що не треба потужні збройні 
сили робити, але тим не менше наше завдання сьогодні 
на цій основі будувати країну. І треба нам подумати... Ми 
етап десь збереження, на мою думку, уже пройшли. Ми 
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застерегли позиції. Такі класики як Михайло Сікорський 
чи Борис Возницький14, чи Петро Тронько. Вони показали, 
вони зберегли, не дали зруйнувати цю базу, так би мовити, 
музеїв і так далі. Тепер нам це треба використати для іншої, 
дієвої, такої просвітницької роботи. Нам треба наповнити все, 
що ми маємо такою енергетикою, духом, щоб воно діяло. 
Пошукати нові методи, як це можна зробити. Моя ще одна 
мрія здійснилася − на 200 років із дня народження Шевченка 
я Шевченка у Києво-Печерську Лавру повернув. Я кілька 
років потратив життя на те, щоб згадка про Шевченка там 
була. Ми знайшли вихід із ситуації. Сергій Анастасійович 
Гальченко, теж друг ваш і університету, і краєзнавчої справи, 
і великим колективом ми відтворили практично оригінально 
мольберт Шевченка, його пензлі і зменшену копію акварелі 
(намальована в 1846 році Церква Всіх Святих15). До речі, 
збудована на гроші Івана Мазепи. У тому самому місці, де 

14 Возницький Борис Григорович (1926-2012) – український мистецтвознавець, 
академік Української академії мистецтв, Герой України (за визначний внесок у 
національне відродження України, багаторічну подвижницьку діяльність на 
ниві збереження та популяризації духовної спадщини українського народу, 
особисті заслуги у розвитку музейної справи), лауреат Національної Премії 
імені Тараса Шевченка, доктор «Honoriscausa» (почесний доктор, доктор 
без захисту дисертації) Краківської вищої педагогічної школи. Його називали 
ангелом-охоронцем українського мистецтва, майстром часу, сеньйором музеїв. 
За неповними підрахунками Возницький Б. Г. із колегами врятували близько 
36 тис. творів мистецтва. За його ініціативи було засновано 16 музейних 
комплексів (музей імені Івана Федорова, музей-садиба Маркіяна Шашкевича, 
музей «Русалки Дністрової» тощо), відновлено замки Галичини (так звана 
«Золота підкова»: Олеський, Золочівський, Підгорецький та Свірзький). В нашій 
державі в галузі музейної справи є дві людини (Михайло Сікорський та Борис 
Возницький), які були удостоєні високого звання Герой України. У 2013 р. 
заснована Премія імені Бориса Возницького, що вручається «за вагомий 
особистий внесок у розвиток музейної справи». Засновники: Національний 
історико-мистецький та музейний комплекс «Мистецький арсенал», Львівська 
Національна галерея мистецтв, благодійний фонд «Мистецький арсенал». 
Вручається раз на два роки одному лауреату. (Див.: Альманах вшанування 
«Охоронець львівських скарбів» (присвячений Б. Возницькому) / Укладач 
Романюк Л. П.; Ред. Мордовенко П. О. − Львів, 2013. – 15 с.).
15 Церква Всіх Святих над Економічною брамою (Всіхсвятська церква) – храм 
у складі Києво-Печерської лаври, пам’ятка архітектури ХVІІ ст. у стилі бароко.
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Шевченко малював, поставили такий бронзовий стільчик 
невеличкий. Значить, коли це відкрили, тепер можна зайти 
(він – «живий пам’ятник»), сісти, подивитися, як Шевченко 
малював, підняти очі, подивитися на ту картину, як вона, 
акварель Шевченка, виглядає тепер, в ХХІ столітті. І тепер 
вже дух Шевченка також у Києво-Печерській Лаврі. Цього 
мало, звичайно, Шевченка. Треба, щоб вона українською була 
ще багато роботи зробити. Але такі речі нам треба шукати. 
От показали мені, ректор показав, тут якийсь художник чи 
дівчина, я не пам’ятаю, намалювала Хортицю. На виставці тут. 
І так воно у синьо-жовтому контексті, так вона позиціонувала 
небо, тінь. А я зі своїми друзями тиждень тому підсвітив 
Хортицю, яку теж будував. Тепер із Дніпрогесу, із плотини 
вона синьо-жовта вже і кожну ніч підсвічується. І такі ходи 
ми мусимо придумувати, тому що сьогодні українською 
ідеєю є шанс об’єднати Україну, бо сьогодні Запоріжжя, 
Дніпропетровськ, Херсон, Миколаїв відчули себе українцями 
і треба їх, так би мовити, обняти, допомогти. І зробити це не 
такою емоцією українською, а думанням українським. Тому 
сподіваюся, що ми спільними зусиллями і, особливо, наукова, 
історична спільнота, краєзнавча спільнота. І пошановуючи 
тих людей, які багато роблять, і, залучаючи молодих людей. 
Дійдемо до ситуації, коли забудемо, що є такий «руський 
мір какой-то там», іще який, а будемо говорить, що ми наш, 
український світ збудували і шануємо, гордимося тим, що в 
Україні маємо українську ідеологію, українські цінності і 
українські переконання. Дякую за нагороду. Слава Україні! 

Зала: Героям слава!
Ведучий: Микола Володимирович Томенко, Лауреат 

премії імені Героя України Михайла Сікорського. 
Реєнт О. П.: Шановні друзі! Микола Володимирович 

іде на місце. Я провожу відразу в життя його ідеї про те, що 
ми повинні шукати нові форми роботи. Ми першого жовтня 
прийняли рішення. Було перше питання в нас − це Премія 
Яворницького. Вона перша, яка започаткована була Петром 
Тимофійовичем, а вже пізніше ми започаткували премію 
Сікорського і потім Петра Тимофійовича Тронька. Так от, все-
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таки враховуючи ситуацію, пов’язану з тим, що складно в 
Україні, прийняли рішення Премію Яворницького вручати на 
місцях. Зазвичай ми вручаємо її в середині листопада, адже 
тоді народився Яворницький і ми цю премію вручаємо чи в 
університеті Шевченка, чи в педуніверситеті Драгоманова, 
чи на Грушевського 4. Один із Лауреатів премії імені 
Яворницького є ваш ректор Віктор Петрович Коцур, дорогі 
друзі. Так. Я хотів би його поздоровити. Він про це ще не 
знає. І вручити йому Премію Яворницького, яку він повністю 
заслуговує. Вікторе Петровичу, здоров’я, наснаги, щастя, всіх 
благ, всього найкращого!

Ведучий: Коцур Віктор Петрович, ректор нашого 
університету, доктор історичних наук, професор, академік 
Національної академії педагогічних наук України, член 
Національної спілки краєзнавців України! 

Реєнт О. П.: Шановні друзі, я поздоровляю Лауреатів, 
бажаю всім здоров’я, щастя, успіхів на нашій краєзнавчій 
історичній ниві. А учасникам сьогоднішніх Третіх читань, щоб 
ми могли друкуватись, щоб ми могли нові ідеї висвічувати, 
щоб ми могли не забувати, на якій землі ми знаходимося. Ні 
в якому разі. Завжди пам’ять, глибинна пам’ять – це наш код, 
який і тримав, мабуть, Майдан, тих людей, які вийшли туди. 
Ми, старше покоління, навіть не думали, що ми виростили 
таке молоде покоління, яке так далеко зайшло. Якщо вже 
сповідуючи українську національну ідею, думаючи про Україну 
незалежну, думаючи про єдину країну, як таку, воно настільки 
глибоко розуміє ситуацію, що я думаю, що треба і старшому 
поколінню підтягуватися. Всім вам всього найкращого! Дякую 
за увагу. 

Ведучий: Дякуємо Олександру Петровичу Реєнту, голові 
Національної спілки краєзнавців України, заступнику директора 
Інституту історії Національної академії наук України, член-
кореспонденту Національної академії наук України. 

Вельмишановне товариство, запрошуємо до вітального 
слова міського голову Переяслав-Хмельницького Костіна 
Тараса Вікторовича! 
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   Костін Тарас Вікторович. 
Шановні переяславці, шановні гості! 
Вітаю вас сьогодні в цій залі, де 
відбувається культурологічний форум 
«Сікорські читання». Дуже приємно, 
що в нашому місті жив і працював 
Михайло Іванович Сікорський – 
фундатор, патріарх історичної справи. 
Я впевнений в тому, що він назавжди 
залишиться в наших серцях. Фізично 
його нема, але він завжди з нами. Тож 

я всіх вас вітаю з відкриттям цього форуму. Слава Сікорському 
і слава Україні! 

Зала: Героям слава!
Ведучий: Дякуємо Тарасу Вікторовичу Костіну, міському 

голові Переяслав-Хмельницького! 
Вельмишановне товариство, не можемо ми обійтися без 

привітального слова на відкритті Всеукраїнського історико-
культурологічного форуму «Сікорські читання» Валентини 
Сікорської, племінниці Михайла Івановича. Племінниці, 
сподвижниці, помічниці, людині, яка багато років знаходилася 
поряд з Михайлом Івановичем. Пані Валентина Сікорська. 

Сікорська Валентина 
Іванівна. Добрий день, шановні. Ви 
знаєте, так радісно дивиться, що у 
Переяславі, який із самого початку 
привітав Михайла Івановича, завдяки 
людям, які тут жили, завдяки тим 
людям, які його оточували, він зміг 
досягти таких висот. Понимаете, 
забота людей, она порождает вот 
такую ответственность, вот такое 
отношение к работе. І те, що зараз 

зібралися тут молоді люди говорить про те, що вони, які 
вшановують пам’ять таких людей, перероджені заново. Тут 
висвічуються всі ці риси характеру таких людей і, поважаючи 
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їх, збираються для того, щоб відзначити таку людину. Це 
перероджує їх душі, вони стають гідними тим цінностям, які 
сповідував Михайло Іванович Сікорський. І ми знаємо цю 
людину. Я разом із Михайлом Івановичем провела поряд шість 
років. І ви знаєте, це настільки визначна людина. Чим швидше 
спливає час, тим більше викристалізовується його людські 
риси. Він завжди зранку вставав і завжди усміхався. Ніколи не 
звертав увагу на негативні речі, які його оточували там і серед 
колег, і серед знайомих. В основному він всіх людей поважав і 
навіть ті, які не заслуговували його спілкування, він якось так 
обходив мирно і якось так казав: «Та, це їх справа, це їх вибір 
і це вони так собі вирішили жити в негативі». І знаєте, я дуже 
рада, що є така когорта людей, і їх багато і при народженні 
цього нового покоління. Риси характеру Михайла Івановича, 
його доброзичливість, людяність, спроможність чим-небудь 
допомогти. Він у мене кожного ранку питав: «Ну що тобі 
допомогти, що тобі треба?» Хоча зрозуміло, що у цих справах 
йому було важко… Але допомога була присутня. Згадую тих 
людей, які його оточували, настільки доброзичливо вони до 
нього відносились. І він їм відповідав тим самим. Він завжди 
радів, коли до нього приходили гості, багато людей приходило. 
Він завжди так радів: «О, знову прийшли, о, знову прийшли!» 
Ніколи не цурався когось зустріти, з кимось поговорити, 
когось підтримати, когось заспокоїти. Говоря по-русски. Мне 
очень приятно, что сейчас рождается это новое поколение. 
Цьому свідчать і події, які відбуваються зараз в Україні. 
Піднімається нова хвиля, нове покоління, які заслуговують на 
повагу, бо вони цінують ті цінності, які бачать перед собою в 
обличчях тих людей: і Сікорського, і Тронька, і багато інших 
людей, які не заплямували своє життя всякою там мамоною16, 
або різними іншими подачками, які вони заслуговували, але 
не прийняли. Так що слава Богу! Слава Богу за вас! Я вдячна, 
Боже, всім переяславцям, які до останнього дня виказували 
йому свою пошану, свою турботу. Так що спасибі, усіх вам 
благ!

16 Мамона – біблійне поняття, під яким розуміється постійне хвилювання 
через свій матеріальний стан, багатство. 
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Ведучий: Дякуємо вам. Дякуємо вам і за допомогу 
Михайлу Івановичу, і за те, що кожного року ви з нами. 
Вельмишановне товариство, я прошу вас іще раз оплесками 
привітати усіх лауреатів Премії імені Героя України Михайла 
Івановича Сікорського 2014 року. Ці шановні і по-справжньому 
заслужені люди отримали цю, дозвольте мені високий такий 
шпиль, високу і пам’ятну нагороду, якою вони пишаються 
заслужено. Можливо Микола Володимирович Томенко внесе 
цей факт до своєї офіційної біографії вже з гордістю, що не 
має нагород від президентів, але має нагороду таку, як Премія 
імені Михайла Івановича Сікорського. Ми принаймні щиро на 
це сподіваємося. Зараз мені здається логічним і правильним 
буде, коли всіх лауреатів цієї Премії, всіх наших шанованих 
гостей, всіх гостей цього залу привітає чудова дівчина 
Олександра Маляренко. Від щирого серця, від усієї душі, від 
імені нашого університету для всіх лауреатів і гостей форуму 
співає Олександра Маляренко. 

[Звучить пісня «Вибір є» – Ред.]17.

Ми колись у світ приходим
Й маємо колись піти,
А між тим – життя пригоди,
Шлях нелегкий до мети.

Ми повинні відповісти
На запитання буття,
І вписати в аркуш чистий
Вірші нашого життя.

Приспів:
Вибір є у кожній долі:
Хочеш радощів – плати!
Хочеш бути вітром в полі –
Про чужі не мрій світи!

17 Пісня: «Вибір є». Слова і музика: Юрій Воронюк. Виконує: Олександра 
Маляренко. Див.: Вибір є [Електронний ресурс] / Українські пісні. – Режим 
доступу: http://www.pisni.org.ua/songs/2149495.html. 
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Хочеш жити пустоцвітом
Про усе забудь, цвіти!
Покохаєш – вмій любити!
Станеш зіркою – світи!

Світ навколо мальовничий,
Безліч звабливих прикрас,
Небо в кожного обличчі
Віддзеркалюється в нас.

Ми живемо чи існуєм,
А роки, як сон летять,
Маєм те, що намалюєм
На полотнищі життя.

Приспів (2).

Ведучий: Краще важко сказати, мені здається. Вибір є у 
кожного. 

Для Вас співатиме Марина Івашко. Пісня, яка вже стала 
знаковою для багатьох поколінь українців. Вона сьогодні 
звучить на нашому святі. Зустрічайте! Марина Івашко. «Мій 
рідний край». 

[Звучить пісня «Мій рідний край» – Ред.]18.

Вдалині за річкою срібний зорепад
І вином порічковим всіх частує сад,
Літньою долиною йду не поспіша
Вишнею й калиною втішена душа.

Приспів:
Це край, де я родилась і живу,
Де все для мене рідне – не байдуже,

18 Пісня: «Мій рідний край» («Вдалині за річкою…»). Слова: Вадим Крищенко. 
Музика: Володимир Куртяк. Виконує: Марина Івашко. Див.: Мій рідний край 
[Електронний ресурс] / Українські пісні. – Режим доступу: http://www.pisni.org.
ua/songs/3125828.html.
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Де зірка з неба впала у траву,
Щоб ти мене побачив милий друже.
Це край моєї втіхи і сльози,
Із рідним словом, з рідними піснями
Тулюся до вкраїнської краси,
Бо це взяла від батька і від мами.

Пахнуть луки травами, пахнуть до знемог
Грішне разом з праведним в силуетах двох,
Музика над тишею, хоч на струнах грай
І душа утішена – це мій рідний край!

Приспів (2).

Ведучий: Марина Івашко, дякуємо Вам! Вельмишановне 
товариство, маю честь і маю приємність повідомити, що 
сьогодні разом з нами на урочистій церемонії відкриття 
ІІІ Всеукраїнського історико-культурологічного форуму присутня 
дуже знаменита і відома людина. Учасник двох майданів, 
кобзар-лірник, Василь Григорович Нечепа, народний кобзар, 
Лауреат Шевченківської премії, Лауреат Премії імені Нечуя-
Левицького, народний артист України. Іще, на додачу, 9 жовтня, 
як мені повідомили, на конкурсі вокалістів у Неаполі він здобув 
головний приз19. І практично відразу після цього конкурсу разом 
з нами сьогодні кобзар20 − Василь Григорович Нечепа21. 
19 Див.: Народний артист України Василь Нечепа про конкурс «Зірка Коста 
талант» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://weareukrainians.com/
our-publications/on-line-publikatsiyi/narodniy-artist-ukrayini-vasil-nechepa-pro-
konkurs-zirka-kosta-talant. 
20 Сікорський М. І. та Ткаченко Г. К. (відомий бандурист, педагог, майстер 
реконструкції старосвітської бандури) були ініціаторами створення у 
м. Переяслав-Хмельницький Музею кобзарства. 4 березня 1989 р. з нагоди 
святкування 175-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка його урочисто 
відкрили. Мормель В. Ф. створив при ньому кобзарську школу, яка згодом 
припинила свою роботу через відсутність належної підтримки. Однак вона 
встигла випустити 12 учнів-бандуристів. 9 березня 2014 р. відзначався 25-річний 
ювілей Музею кобзарства. (Див.: Набок В. Чверть століття у Переяславі працює 
музей кобзарства / В.Набок // Вісник Переяславщини. – 2014. – 11 березня).
21 Нечепа Василь Григорович – член Національної спілки кобзарів України 
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   Нечепа Василь Григорович 
(далі – Нечепа В. Г.).

[«Були і ми козаками», уривок із 
пісні «Українонько моя» – Ред.]22. 

Як іду в дорогу я,
Чую співи солов’я.
Сяють зорі вечорові
На дороги яворові.

Приспів:
Українонько моя,
Є на світі ти і я!
Є на світі наша слава,
Рід козацький величавий!

та Національної всеукраїнської музичної спілки, єдиний в світі представник 
старосвітської чернігівської кобзарської школи, старший науковий співробітник 
науково-дослідного інституту Українознавства, керівник Українського культурно-
просвітницького центру Міжрегіональної Академії управління персоналом, 
старший викладач Чернігівського національного педагогічного університету 
імені Т. Г. Шевченка. Спів та речитативи супроводжує колісною хроматичною 
лірою та діатонічною кобзою. На професійній сцені як співак з 1969 р., як кобзар-
лірник з 1981 р. З сольними концертами виступав по всій Україні, а також за 
кордоном: Росія, Польща, Франція, США та багато інших країн. Репертуар кобзаря 
у ході тривалої музично-поетичної практики був об’єднаний в окремі тематичні 
програми: «Через віки і серця» (спогади сучасників про Т. Шевченка), «Зоряна 
вічність» (звичайна чумацька бувальщина), «Були і ми козаками», «Материні 
пісні» (в записках О. Довженка з голосу матері), «Сад божественних пісень» 
(молитва за Україну за Г. Сковородою) та інші. (Див.: Васюта О. Творчість Василя 
Нечепи в контексті кобзарського мистецтва кінця ХХ – початку ХХІ століття / Олег 
Васюта // Народна творчість та етнологія. – 2011. − № 4. – С. 25-31).

Своїм виступом на форумі кобзар ознайомив публіку із репертуаром кількох 
своїх концертних програм: «Були і ми козаками», «Зоряна вічність» та «Історія 
прадавньої держави України в народних піснях і думах». 
22 Концертна програма: «Були і ми козаками». Уривок з пісні: «Українонько 
моя» («Як іду в дорогу я…»). Слова: Микола Негода. Музика: Анатолій Пашкевич. 
Виконує: Василь Нечепа. Текст наводиться за: Нечепа В. Г. Рід козацький 
величавий: художньо-публіцистичний твір. – Київ: Емма, 2011. – С. 212.
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[«Були і ми козаками», речитатив – Ред.]23.

Велика і багата земля наша українська! 
Від дібров Чернігівських − до степів Донецьких, від 

Чорного моря − аж за сині Карпати. Видно, із неосяжної 
любові дав Господь її нам... «Беріть, − сказав, − оцю святу 
землю, множте її багатства і славу прадавню, бережіть для 
дітей і внуків своїх!»

[«Були і ми козаками», уривок із пісні «Українонько 
моя» – Ред.]24.

Як іду в дорогу я,
Заверну до кобзаря.
То є мудрість мого роду,
Ті діди сивобороді.

[«Були і ми козаками», речитатив – Ред.]25.

І до мене промовля древня сіверська земля: «Стань 
кобзарю, подивися ти на доли і на висі»! На землі 
прапрадідівській привілля було колись таке, що тепер такого 
не знайдеш ні близько, ані далеко.

[«Були і ми козаками», уривок із пісні «Українонько 
моя»– Ред.]26.
23 Концертна програма «Були і ми козаками». Текст наводиться за: Нечепа В. Г. 
Рід козацький величавий: художньо-публіцистичний твір. – Київ: Емма, 2011. – 
С. 145, 213. 
24 Концертна програма: «Були і ми козаками». Уривок із пісні: «Українонько 
моя» («Як іду в дорогу я…»). Слова: Микола Негода. Музика: Анатолій Пашкевич. 
Виконує: Василь Нечепа. Текст наводиться за:Нечепа В. Г. Рід козацький 
величавий: художньо-публіцистичний твір. – Київ: Емма, 2011. – С. 213.
25 Концертна програма: «Були і ми козаками». Текст наводиться за: Нечепа В. Г. 
Рід козацький величавий: художньо-публіцистичний твір. – Київ: Емма, 2011. – 
С. 145, 213. 
26 Концертна програма: «Були і ми козаками». Уривок із пісні: «Українонько 
моя» («Як іду в дорогу я…»). Слова: Микола Негода. Музика: Анатолій Пашкевич. 
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Як іду в дорогу я,
Жде мене моя рідня.
Край воріт − стара криниця
І дідусь, як біла птиця.

Знаю й вірю, Нене, я,
Українонько моя,
Ти, щасливая, воскреснеш,
Як веселки перевесла.

[«Були і ми козаками», уривки з речитативу – Ред.]27.

Були тоді й дикі коні, так звані тарпани. А кращі 
козацькі коні звались огирями. Висипали козаченьки 
з високої гори. По сам перед сам Хмельницький на 
воронім коні28. «Визволю з лядської неволі увесь народ 
український!» − сказав Богдан Хмельницький. Знають горді 
гори, як водив Богдан Хмельницький військо у походи. 
Висипали козаченьки із високої гори. По сам перед сам 
Виговський на воронім коні. «Визволю з москальської 
неволі увесь народ український!» − сказав Іван Виговський 
і розбив 100-тисячну царську армаду під Конотопом! 
355 років пройшло. Що тоді в Москві трапилося! Царь 
зібравсь за Ярославль тікати! Та ніхто нікуди не втікав, бо 
знову в Україні між собою хурделиця, знову ми ні з чим 
лишились. 

Виконує: Василь Нечепа. Текст наводиться за: Нечепа В. Г. Рід козацький 
величавий: художньо-публіцистичний твір. – Київ: Емма, 2011. – С. 213.
27 Концертна програма: «Були і ми козаками». Текст наводиться за: Нечепа В. Г. 
Рід козацький величавий: художньо-публіцистичний твір. – Київ: Емма, 2011. – 
С. 146-148. 
28 Обігрується пісня «Висипали козаченьки з високої гори». Вона була записана 
Костомаровим М. І. 1845 року у с. Пляшове, що на Берестецькому полі, 
розповідає про події Берестецької битви 1651 р. (Див.: Грушевський М. С. Історія 
України-Руси: В 11 т., 12 кн. / Редкол.: П. С. Сохань (голова) та ін. – К.: Наукова 
думка, 1991-1998. – (Пам’ятки історичної думки України). – Т. 9. Кн. 1: роки 1650-
1654. – 1996. − С. 303-304). 
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[«Ой, Морозе, Морозенку», уривок із історичної пісні– 
Ред.].

Вся ти єси Україно славою покрита 
Людським горем та сльозами, та кров’ю полита. 
І поки над білим світом світить сонце буде, – 
Про козацьке військо славне не забудуть люди.

Ведучий: Василь Григорович Нечепа, Лауреат 
Шевченківської Премії, Лауреат Премії імені Нечуя-Левицького, 
народний артист України, кобзар двох майданів!

Нечепа В. Г.: Люди добрі! Мені не сказали скільки 
співать. Буду співать, поки всі не порозходитесь. Я щасливий 
і гордий тим, що був знайомий з цим козаком справжнім, як 
я його називав. Справжнім Героєм України, Шевченківським 
Лауреатом, єдиним, бо в цій галузі не присвоюється. Це 
найвища Премія національна. Тут, як бачте, розглянули і 
присвоїли29. І коли ми Миколи Махінчука, з великою подякою 

29 27 лютого 1989 р. за створення Переяслав-Хмельницького історико-
культурного заповідника та багаторічну діяльність по збиранню і популяризації 
духовної спадщини народу М. І. Сікорському була вручена Державна премія 
Української РСР імені Т. Г. Шевченка у галузі літератури, журналістики і мистецтва 
(див.: Особистий архів М. І. Сікорського. – Ф. 1. – Оп. 1. – Спр. 1. – Арк. 121, 121 /
зв.; про нагороди М. І. Сікорського див.: Вовкодав В. Колекція особистих нагород 
М. І. Сікорського / В. Вовкодав // Краєзнавство. – 2013. − № 4. – С. 129-135.). 

У цьому ж році нагороду було вручено Гончару Івану Макаровичу за 
багаторічну творчу й дослідницьку роботу по збиранню та популяризації 
народного мистецтва (див.: З високим ім’ям Кобзаря: уродженці та жителі 
Черкащини – лауреати Національної премії України імені Тараса Шевченка: 
біобібліогр. довід. / уклад. : Л. Т. Демченко, Н. В. Адешелідзе. – Черкаси: 
Чабаненко Ю. А., 2011. – С. 14-15). У 1959 р. він відкрив перший в УРСР приватний 
музей з історії та етнографії України.

У наступному, 1990 р. Возницький Борис Григорович отримав цю ж Премію 
за багаторічну роботу зі збереження, дослідження і популяризації культурної 
спадщини. 

Перед ними у 1981 р. за створення Музею суднобудування і флоту в 
Миколаєві цю високу нагороду отримала група діячів культури: Е. О. Шорін 
(керівник роботи), Т. В. Гусельникова (архітектор-реставратор), М. І. Озерний, 
В. М. Семерньов, Ю. Т. Стешин (художники), В. Я. Іванов (інженер-конструктор), 
К. Л. Керанчук (будівельник), Г. І. Чередниченко та Я. Д. Хлопинська (музейні 
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автору, презентували книжку в МАУПі,30 організувавши 
величний захід, з квітами сидів Герой на сцені. І в кінці я 
його запитав: «Ну, скажіть, що ви хочете? Що ви хочете? 
Що?» Він говорить: «Василю, ніколи такого не було в мене, 
щоб…» Там красиві дівки теж навколо були, з квітами. Він 
каже: «Я хочу, щоби вся Україна була так, як Ботанічний сад. 
Щоб вона розквітала, щоб вона, щоб народ був гордий цієї 
землі прадавньої, на якій ми живемо». І після того заходу я 
зразу книжку Миколи Махінчук а одвіз в три університети 
американські. Подарував офіційно Стенфордському 
університету, щоб знали наших героїв, справжніх героїв. 
Думаю ще пісню одну можна ж проспівать, згодні? Бо я так 
далеко їхав. Я відспівав двісті концертів батьку Тарасу і рік 
ще не закінчився. Я от повернувся тільки вчора із-за кордону. 
Я говорю всім: молоді в університетах, нашим, закордоном. 
Я говорю, що прийшов той час в Україні, коли ми на наше 
покоління, старше і особливо студенти випаде та доля і той 
щасливий історичний момент, коли ми можем виграть у війні, 
бо ні разу не виграли пращури наші у війні жодній. Тільки 
в битвах перемагали та між собою чубилися. А зараз інша 
Україна. Ми дочекались двісті років батька Тараса і не забули. 
А отже, якщо не забули, то ми славні.

[«Через віки і серця», уривок із пісні «До сина» – Ред.]31.

Не згасла праведна зоря, 
Не впала правда на коліна.

працівники). У 1987 р. за створення обласного краєзнавчого музею у Черкасах її 
отримав колектив: архітектори Кондратський Л. С., Собчук М. Я., Фурсенко С. М. 
та історик Дубовий О. М. (див.: Комітет з Національної Премії України імені 
Тараса Шевченка: офіційний веб-сайт [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://knpu.gov.ua/laureats). 
30 МАУП – Міжрегіональна Академія управління персоналом. 
31 Концертна програма: «Через віки і серця». Уривок із пісні: «До сина». Слова: 
Йосип Струцюк. Музика: Анатолій Пашкевич. Виконує: Василь Нечепа. Текст 
наводиться за: Нечепа В. Г. Рід козацький величавий: художньо-публіцистичний 
твір. – Київ: Емма, 2011. – С. 115.
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У кожній думі Кобзаря
Живе, мій сину, Україна. 

[«Історія прадавньої держави України в народних піснях 
і думах», уривок із пісні «Ми українці» – Ред.]32.

Ой, ти земле подніпрова, 
Церкви златоглаві, 
Наша мова чорноброва
І пісні смугляві.
І любов неугасима
Матері і жінці.
І росли у вічне 
Сини-українці 

Ми на цілий світ просторо
Розпахнули брами.
Озовіться, хто за морем
І хто за горами.
Сядем, браття, навкруг столу,
Наллємо по вінця
За щасливу нашу долю −
Українську

Сядем, браття, навкруг столу,
Заспіваєм пісню
За щасливу нашу долю − 
Українську
Ми ще славно заживемо
Українці.
Гей!!!

32 Концертна програма: «Історія прадавньої держави України в народних 
піснях і думах». Музична обробка: Іван Зажитько. Літературна редакція: Марія 
Нечепа. Уривок із пісні: «Ми українці». Слова: Леонід Федорук. Музика: Анатолій 
Пашкевич. Виконує: Василь Нечепа. Пісня була написана до Всесвітнього 
конгресу українців. Текст наводиться за: Нечепа В. Г. Рід козацький величавий: 
художньо-публіцистичний твір. – Київ: Емма, 2011. – С. 219. 
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Нечепа В. Г.: Сто двадцять років відсвяткували ми 
Олександру Петровичу Довженку. Кажуть, що війна − на все 
життя війна. 150 років Михайлу Михайловичу Коцюбинському 
ми в Чернігові також відсвяткували. Клали квіти. Я на 
завершення свого коротенького виступу все-таки хочу і 
словами Михайла Михайловича Коцюбинського, і пісню в його 
записах дать коротко33.

[Перефразовані елементи із твору «На крилах пісні» – 
Ред.]34. 

І з’явився мені степ широкий, безкрайній, ще незайманий 
степ. Ясне сонце встає за горами, на крилах пісні я повертаюсь 
у далеке минуле. 

[«Зоряна вічність», уривок із пісні «Ой у полі 
криниченька» – Ред.]35.

Ой, у полі криниченька 
З неї вода протікає

33 У своїй художній творчості М. Коцюбинський тісно пов’язував літературу 
та пісню. Наприклад, в оповіданні «На крилах пісні» в основу твору покладено 
народну пісню «Чумак» («Ясно, ясно, а сонечко сходить»). Крім основної 
мелодії він вводить цитати з інших народних пісень: «Та сірі воли, сірі половії», 
«Ой, у полі криниченька» тощо. (Див.: Косінова О. Михайло Коцюбинський 
і музика [Електронний ресурс] / О. Косінова // Матеріали науково-практичної 
конференції «Феномен Михайла Коцюбинського у художніх вимірах українства», 
що відбулася в Чернігівському літературно-меморіальному музеї-заповіднику 
М. Коцюбинського 16-17 вересня 2009 р.). – С. 48-49. – Режим доступу: http://
library.vspu.edu.ua/vistavki/kocubinskiy/publik_pro/material/konf1.pdf). 
34 Коцюбинський М. М. На крилах пісні. Картка із щоденника / Твори: у 7-ми т. / 
[Ред. кол.: М. С. Грицюта, Н. Й. Жук, О. Є. Засенко (голова), Н. Л. Калиниченко 
та ін.; упоряд. та прим. В. В. Яременко]. – К.: Наукова думка, 1973-1979. – Т. 1: 
повісті, оповідання (1884-1897). – К. : Наукова думка, 1973. – С. 194-203. 
35 Концертна програма: «Зоряна вічність» (звичайна чумацька бувальщина). 
Режисер: Леонід Отрюх. Музична обробка: Іван Зажитько. Уривок із пісні: «Ой 
у полі криниченька». Слова та музика: народні. Виконує: Василь Нечепа. Текст 
наводиться за: Нечепа В. Г. Рід козацький величавий: художньо-публіцистичний 
твір. – Київ: Емма, 2011. – С. 128.
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З неї вода протікає
Ой, там чумак сірі воли пасе
Та з криниці напуває

[Речитатив, імпровізація – Ред.].

Одвічним закуреним шляхом тихо посувається чумацька 
валка. Поважно чвалають чумаки за волами. Кожен чумак свою 
думу думає. Думки одна перед одною скачуть. Цей додому 
повертається. 

[«Зоряна вічність», уривок із пісні «Ой у полі 
криниченька» – Ред.]36.

Ой, ночують чума-чумаченьки 
В степу при дорозі 
Там у степу при дорозі 
Розпустили сірі воли 
По зеленій діброві.
По зеленій діброві. 

[«Історія прадавньої держави України в народних піснях 
і думах», пісня «Діброво зелена» – Ред.]37.

Діброво зелена,
Озовись до мене.
Озовись до сина,
Вся моя родино.

36 Концертна програма: «Зоряна вічність» (звичайна чумацька бувальщина). 
Режисер: Леонід Отрюх. Музична обробка: Іван Зажитько. Уривок із пісні: «Ой 
у полі криниченька». Слова та музика: народні. Виконує: Василь Нечепа. Текст 
наводиться за: Нечепа В. Г. Рід козацький величавий: художньо-публіцистичний 
твір. – Київ: Емма, 2011.– С. 127.
37 Концертна програма: «Історія прадавньої держави України в народних піснях 
і думах». Музична обробка: Іван Зажитько. Літературна редакція: Марія Нечепа. 
Пісня: «Діброво зелена». Слова: Микола Негода. Музика: народна. Виконує: 
Василь Нечепа. Текст наводиться за: Нечепа В. Г. Рід козацький величавий: 
художньо-публіцистичний твір. – Київ: Емма, 2011. – С. 218.
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Озовись до сина,
Вся моя родино.

Як ішов я з дому,
Не сказав нікому:
Ні неньці, ні тату,
Ні сестрі, ні брату.

Тепер голівонька
Посивіла в мене − 
Ти стоїш, діброво,
Все така ж зелена!
Ти стоїш, діброво,
Все така ж зелена!

Ведучий: Лауреат Шевченківської премії, лауреат Премії 
імені Нечуя Левицького, народний артист України, кобзар двох 
майданів. 

Вигук із зали: Слава Україні!
Зала: Героям слава!
Ведучий: Вельмишановне товариство, маю честь 

запросити на цю сцену відомого журналіста, заслуженого 
журналіста України, біографа Михайла Івановича Сікорського. 
Людину, яка присвятила велику частину свого життя для того, 
щоб донести до нащадків пам’ять про великого зодчого наших 
музеїв. Зустрічайте Махінчука Миколу Гавриловича! Прошу. 

Махінчук Микола 
Гаврилович. Добрий день, шановне 
товариство, шанувальники Михайла 
Івановича! Я дуже вдячний, що 
мене теж сьогодні запрошено на це 
дійство і хотів би в першу чергу 
привітати нових Лауреатів Премії 
імені Героя України Михайла 
Івановича Сікорського. Я хотів би 
сказати, що вони багато зробили, 
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але в них попереду ще роботи, мабуть, більше. Тому що не 
все ще зроблено по увічненню пам’яті Михайла Івановича, 
по вивченню його спадщини, по вивченню його уроків 
життя і музейної справи. Скажімо, найближчі кроки, які 
мала б зробити наша держава − все-таки нарешті присвоїти 
заповіднику звання імені Михайла Івановича Сікорського. Він 
заслужив це. І треба, щоб все-таки носив заповідник його 
ім’я. Я думаю, що з часом, коли закінчаться ці баталії у нашій 
державі, у Переяславі постане й величний пам’ятник Михайлу 
Івановичу, і буде вулиця, і будуть вивчати його спадщину. 
Я вдячний долі, що долучився до цього, що тридцять сім 
років спілкувався з Михайлом Івановичем, що багато уроків 
від нього переніс у своє серце. І що міг, те зробив, щоб все-
таки його спадщина, його уроки, його музейна справа дійшли 
до інших. Було три видання книги про Михайла Івановича. 
З якимись доповненнями у першому томі «Мереживо мінливого 
часу»38 вийшло ще четверте, так би мовити, видання, де вже й 
останні роки і те, що нам треба зробити, щоб справа Михайла 
Івановича жила не тільки в Переяславі. Хотів би сказати, що 
я не тільки зациклився на цій справі, щоб писати про музеї. 
Тому що хотілося щось більше сказати. Тому до свого ювілею 
мені вдалося все-таки видати тритомне видання своїх творів. 
Якщо перша книга, це Михайло Іванович. Де головна повість 
про Михайла Івановича, всяка тут публіцистика про інших 
славних людей. Друга книга – це поезія за багато років, яка 
дуже довго не виходила з певних причин. Тому що, знаєте, 
за радянського часу треба було написати про робітничий 
клас, про чорнобильську атомну, ще там про когось, трошки 
про партію. Я чогось не був схильний, так би мовити, саме 
ці теми розробляти. Все-таки серце говорило трошки іншими 
мотивами. І нарешті в цьому році вийшла третя моя книга 
«Мереживо мінливого часу». Це вже тут і роман, тут і 
повісті, тут і оповідання – це вся моя художня проза. Тому 
оці три книги, вони мають бути, в першу чергу, у бібліотеці 
університету. Там я привіз чимало книжок, але я думаю, 
що Ольга Іванівна розбереться з ними. Хто придбає. Туго 
38 Махінчук М. Г. Мереживо мінливого часу. – Т. 1. – К.: КИТ, 2012. – 592 с.
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видається там другий збірник про Михайла Івановича, то 
треба було б звичайно фінансово допомогти. Якщо вдасться 
хоча б у такий спосіб фінансово допомогти, я був би дуже 
радий. Я хотів би до всіх тих епітетів, які сьогодні звучали на 
адресу Михайла Івановича, навести той, який я, так би мовити, 
започаткував переконливо. І коли іде «Сковорода-300»,39 зараз 
усі ці відбуваються у нас заходи. Ми видали один збірник, це 
сковородинознавці, другий збірник і я радий, що я подав туди 
статтю. Це називається «Сковорода ХХ століття». А це саме − 
Михайло Іванович і Григорій Савич Сковорода. Я хотів би ще 
раз привітати Лауреатів, хотів би привітати славний колектив 
університету, який сьогодні і справді дуже і дуже багато робить 
не тільки для увічнення пам’яті і увічнення його спадщини, а 
й взагалі вся культурологічна справа у Переяславі я знаю, що 
сьогодні тримається на плечах університету. Дякую за увагу, 
бажаю добра. 

Ведучий: І ми дякуємо Миколі Гавриловичу! Махінчук 
Микола Гаврилович, заслужений журналіст України, біограф 
Михайла Івановича Сікорського. Вельмишановне товариство 
і все ж таки не маємо ми права забути, що рік двохсотріччя 
великого нашого Кобзаря і мені здається, що обійтися на 
такому культурологічному форумі без поезії Тараса Шевченка 
просто неможливо. Для Вас Оля Гончаренко, студентка нашого 
університету, дарує у своєму виконанні поезію безсмертного 

39 «Григорій Сковорода − 300» (2002-2022 рр.) – мегапроект, який включає в 
себе тисячі проектів різних за типом, за масштабом та за фазами їх виконання 
щодо розвитку України (запровадження новітніх технологій, виробництво 
екологічно чистої продукції, розвиток зеленого туризму в місцях, пов’язаних з 
Г. С. Сковородою та іншими видатними українцями, дослідження філософської 
спадщини мислителя в контексті проблем ХХІ століття тощо). Основна 
мета − поєднання філософсько-моральних ідей Сковороди з економічними, 
духовними, культурними, екологічними запитами сьогоднішнього дня. 
Його завершення приурочене до 300-річчя від дня народження філософа. 
Керівник проекту − Гришин Іван Якович. 2009 р. було створено Громадський 
організаційний комітет для розгортання й виконання великого проекту під 
керівництвом Олійника Б. І. (Див.: Андрієвський Л. Духозорець вічності / Леонід 
Андрієвський // Переяславські Сковородинівські студії. – 2013. – Вип. 2. – С. 11-
20; Войцехівськи Б. Нам треба мудрості Сковороди / Борис Войцехівський // 
Урядовий кур’єр. – 2012. – 7 грудня). 
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Тараса Шевченка «На вічну пам’ять Котляревському»40. Ольга 
Гончаренко. 

[Звучить вірш – Ред.].

Сонце гріє, вітер віє 
З поля на долину, 
Над водою гне з вербою 
Червону калину; 

На калині одиноке 
Гніздечко гойдає, – 
А де ж дівся соловейко? 
Не питай, не знає. 

Згадай лихо − та й байдуже.
Минулось... пропало... 
Згадай добре –серце в’яне: 
Чому не осталось? 

Отож гляну та згадаю: 
Було, як смеркає, 
Защебече на калині – 
Ніхто не минає. 

Чи багатий, кого доля, 
Як мати дитину, 
Убирає, доглядає, – 
Не мине калину. 

Чи сирота, що до світа 
Встає працювати, 
Опиниться, послухає; 
Мов батько та мати 

40 Вірш: «На вічну пам’ять Котляревському». Автор: Тарас Григорович 
Шевченко. Читає: Ольга Гончаренко. Див.: На вічну пам’ять Котляревському / 
Кобзар: повна збірка / ред. Р. Дерев’янченко; худож. ред. О. Зубков; дизайн 
обкл. О. Ландар. – К.; Х.: Видавн. дім «Школа», 2002. – С. 26-28. 
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Розпитують, розмовляють, – 
Серце б’ється, любо... 
І світ божий як Великдень, 
І люди як люди. 

Чи дівчина, що милого 
Щодень виглядає, 
В’яне, сохне сиротою, 
Де дітись, не знає; 

Піде на шлях подивитись, 
Поплакати в лози, – 
Защебече соловейко – 
Сохнуть дрібні сльози. 

Послухає, усміхнеться, 
Піде темним гаєм... 
Ніби з милим розмовляла... 
А він, знай, співає,

Та дрібно, та рівно, як бога благає, 
Поки вийде злодій на шлях погулять 
З ножем у халяві, – піде руна гаєм, 
Піде та замовкне – нащо щебетать? 

Запеклую душу злодія не спинить, 
Тільки стратить голос, добру не навчить. 
Нехай же лютує, поки сам загине, 
Поки безголов’я ворон прокричить. 

Засне долина. На калині 
І соловейко задріма. 
Повіє вітер по долині – 
Пішла дібровою руна, 

Руна гуляє, божа мова. 
Встануть сердеги працювать, 
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Корови підуть по діброві, 
Дівчата вийдуть воду брать, 

І сонце гляне, – рай, та й годі! 
Верба сміється, свято скрізь! 
Заплаче злодій, лютий злодій. 
Було так перш – тепер дивись: 

Сонце гріє, вітер віє 
З поля на долину, 
Над водою гне з вербою 
Червону калину; 

На калині одиноке 
Гніздечко гойдає, − 
А де ж дівся соловейко? 
Не питай, не знає. 

Недавно, недавно у нас в Україні 
Старий Котляревський отак щебетав; 
Замовк неборака, сиротами кинув 
І гори, і море, де перше витав, 

Де ватагу пройдисвіта 
Водив за собою, − 
Все осталось, все сумує, 
Як руїни Трої. 

Все сумує, – тільки слава 
Сонцем засіяла. 
Не вмре кобзар, бо  навіки 
Його привітала. 

Будеш, батьку, панувати, 
Поки живуть люди, 
Поки сонце з неба сяє, 
Тебе не забудуть! 
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Праведная душе! прийми мою мову, 
Не мудру, та щиру. Прийми, привітай. 
Не кинь сиротою, як кинув діброви, 
Прилини до мене, хоч на одно слово, 

Та про Україну мені заспівай! 
Нехай усміхнеться серце на чужині, 
Хоч раз усміхнеться, дивлячись, як ти 
Всю славу козацьку за словом єдиним 

Переніс в убогу хату сироти. 
Прилинь, сизий орле, бо я одинокий 
Сирота на світі, в чужому краю. 
Дивлюся на море широке, глибоке, 

Поплив би на той бік – човна не дають. 
Згадаю Енея, згадаю родину,
Згадаю, заплачу, як тая дитина. 
А хвилі на той бік ідуть та ревуть. 

А може, я й темний, нічого не бачу, 
Злая доля, може, по тім боці плаче, – 
Сироту усюди люде осміють. 
Нехай би сміялись, та там море грає, 

Там сонце, там місяць ясніше сія, 
Там з вітром могила в степу розмовляє, 
Там не одинокий був би з нею й я. 
Праведная душе! прийми мою мову, 

Не мудру, та щиру. Прийми, привітай. 
Не кинь сиротою, як кинув діброви, 
Прилини до мене, хоч на одно слово, 
Та про Україну мені заспівай! 

Ведучий: Вельмишановне товариство, маю честь 
запросити до вітального слова Лауреата першого вручення 
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Премії імені Героя України Михайла Івановича Сікорського 
Бориса Михайловича Войцехівського, радника-організатора 
комітету з Національної Премії України імені Тараса 
Шевченка, члена Національної спілки журналістів України. 
Борис Михайлович Войцехівський! 

Войцехівський Борис 
Михайлович. Шановні присутні, 
дорогі моєму серцю переяславці. 
Діло в тому, що професійне 
становлення мене відбулося на 
Переяславщині. Переяславщина 
мене здружила з Михайлом 
Івановичем Сікорським. Понад 
п’ятдесят років я з ним спілкувався, 
дружив. Був на громадських засадах 
його помічником, з його подачі 

очолив громадський комітет по створенню Музею Заповіту. 
У Переяславі це був двадцять сьомий музей, створений 
Михайлом Івановичем з його однодумцями-колегами. Перш 
за все, я ще раз хотів би разом з товаришами, які з поважних 
причин не зуміли прибути на це свято. Це Володимир Якович 
Стадніченко, тільки що зробили йому складну операцію, 
перебуває на лікуванні, Лауреат Премії Шевченка, Міжнародної 
Сковороди, Івана Франка, Панаса Мирного, міжнародної 
журналістської Премії тощо. Відома людина. Ви знаєте, що 
внаслідок спілкування із Михайлом Івановичем вийшли його 
книжки «Іду за Сковородою», потім «Садівник щастя» недавно, 
десь два роки тому41. Вітання передав також заступник голови 
Українського фонду культури Леонід Іванович Андрієвський, 
Лауреат Шевченківської Премії, народний художник, 
неодноразово бував тут, на Переяславщині. Сьогодні – день 
народження [Сікорського М. І. – Ред.], як уже ведучий нам 
41 Стадниченко В. Я. Іду за Сковородою: сповідь у любові до вчителя: 
Документальна повість-подорож / В. Я. Стадинченко. – К.: Криниця, 2002. – 
176 с.; Стадниченко В. Садівник щастя: Сковорода як дзеркало України: нариси, 
дослідження, спогади, поезії, світлини / Володимир Стадниченко; вступ. ст.: 
Л. І. Андрієвського. – К.: Криниця, 2012. – 492 с.
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ще раз нагадав. Звичайно, найкращим пам’ятником Михайлу 
Івановичу – це, перш за все, зберегти те, що він напрацював 
із колегами-однодумцями. Ці двадцять сім музеїв. Мається на 
увазі, що три музеї, звернуті. Далі, «голуба мрія» Михайла 
Івановича – і немало зібрав він, під його керівництвом 
співробітники музею для майбутнього Музею Київської Русі42. 
Оцей довгобуд43: 75-79, потім забули, трошки Президент Кучма 
там грошей дав. Треба ж нарешті довгобуд цей добудувать. Там 
великі площі. Там міг би буть, зокрема, і історичний музей. 
А Переяслав без Історичного музею, як Київ без Подолу і 
Володимир без хреста. Це ж всім абсолютно ясно. Так от 
Музей Київської Русі. Михайло Іванович передбачав, що там 
зробить галерею людей-вихідців із землі переяславської. Тобто, 
нам треба, повторююсь, перш за все, зберегти і примножувати 
те, що напрацював Михайло Іванович Сікорський і не тільки 
в Переяславі. Цілу низку він консультував музейних закладів, 
допомагав у створенні. Візьмемо Пирогова, візьмемо Андрія 
Малишка, візьмемо Яготин і так далі. У Баришівці музей 
Шевченка і так далі, так далі. Настав час, друзі, перевести 
у практичну площину вирішення питань. Про те, що 
нарешті настав час Національний історико-етнографічний 
заповідник «Переяслав» назвати «імені Героя України 
Михайла Сікорського». Створить Музей його імені в квартирі, 
де він мешкав44. Ці питання ми вже ставили, зокрема, 

42 Про плани М. І. Сікорського стосовно Музею Київської Русі дивіться у його 
статті: Сікорський М. І. І славу переял… / Моє життя – мої музеї…: [зб. матеріал. 
до 90-річчя від дня народження Героя України М. І. Сікорського] / [упоряд. та 
коментар.: О. Горбовий, Т. Нагайко; ред. Т. Нагайко; вступ. ст. Л. Новохатько]. – 
2-ге вид., перероб. та доп. – Переяслав-Хмельницький: ФОП О. М. Лукашевич, 
2013. – С. 23-30.
43 Про ситуацію із довгобудом історичного музею у м. Переяслав-
Хмельницькому детальніше див.: Мілютін Л. Чи є ще сенс добудовувати 
історичний музей? / Леонід Мілютін // Вісник Переяславщини. – 2013. – 
27 грудня.
44 На цей час відкрито дві меморіальні дошки на честь М. І. Сікорського. 
Першу – 17 травня 2012 р., напередодні Міжнародного дня музеїв, на фасаді 
будинку, де він жив упродовж 1965-2011 рр. по вул. Ковальській, 8а, а другу 
по вул. Шевченка № 8 – 24 вересня2012 р., напередодні річниці від дня смерті, 
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облдержадміністрації. Чекаємо рішення. Оголошення конкурсу 
на створення пам’ятника Михайлу Івановичу, який би був 
встановлений у Переяславі-Хмельницькому. Видати спогади 
про нього. Хіба це великі гроші? Там десь 60-70 тисяч. Багато 
хто працювали, зокрема, співробітники заповідника. Ініціював, 
зокрема, у 2008 році створення живих пам’ятників на честь 
200-річчя Шевченка. У 2009 році у жовтні на честь 300-річчя 
з дня народження Григорія Савича Сковороди. І тоді ж вніс 
пропозицію, що у Чорнухах має буть достойний пам’ятник 
Сковороді. Цю ідею благословили і Петро Тимофійович 
Тронько, і Михайло Іванович Сікорський. Презентуючи журнал 
«Пам’ять століть» в університеті, присвячений 1100-річчю 
першої літописної згадки про Переяслав45, було започатковано 
«Шевченкову світлицю», хоча у квітні 2008 року вже було 
відкрито Музей Заповіту не «Як умру…», а як творчість. Тобто 
без лапок. Шість пленерів, інші заходи вдалося реалізувати. 
Я Вам скажу так. І, зокрема, Петро Тимофійович, цікавився що 
робиться із пошанування до 200-річчя Шевченка і [300-річчя – 
Ред.] Сковороди. Я Вам скажу, в університеті започаткували 
першу «Шевченкову світлицю». Зараз їх двадцять дев’ять. Три 
в посольствах України: Королівство Іспанія, Велика Британія, 
Білорусія. Днями передаю через посольство книгу і звертаюся 
у Національний університет київський імені Івана Франка. 
Чому? Ви знаєте, що у 1914 році Франко опублікував близько 
ста публікацій, присвячених творчості Шевченка. І, по суті, 
перший, хто дав наукове обґрунтування значення творчості 
Шевченка. Сьогодні тут нагородили цілком заслужено, як на 
мене. Премією імені Михайла Івановича Сікорського ректора 
Кам’янець-Подільського університету. Я повідомляю. У пресі 
ще особливо не було повідомлень. 22 серпня [2014 р. – 
Ред.] у Брусилові відкрито Музей Івана Огієнка46. Хто 

біля Музею Заповіту Тараса Григоровича Шевченка, де він жив у 1951-1965 рр. і 
працював 60 років. 
45 2007 р. (перша літописна згадка про Переяслав датується 907 р.).
46 Огієнко Іван Іванович (1882-1972 рр.) – фундатор та перший ректор 
Кам’янець-Подільського державного університету, митрополит УАПЦ від 1944 р. 
(Іларіон). 
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такий Іван Огієнко багато говорити не треба. Перш за все, 
митрополит Іларіон, великий мовознавець, історик, педагог. 
Зокрема, долучився до організації, формування Кам’янець-
Подільського університету. 16 серпня [2014 р. – Ред.] його 
Святістю Філаретом закладено церкву на місці тієї, в якій 
хрестився і вінчався Огієнко. В нас відомо десь біля двадцяти 
його творів. Як свідчить професор Тимошик47, багатьом він 
знайомий, спадщина творча Огієнкової поезії десь більше 
ста великих ящиків. Щоб видати хоча б основне, це близько 
ста двадцяти томів. Я ще на одне хотів звернуть увагу. 
Нагадую просто. Свого часу поет-академік Павло Григорович 
Тичина у поезії «В ім’я людей»: «Нам треба голосу Тараса». 
В умовах сьогодення, коли заклятий, так званий старший брат, 
Адольф – Володимир Путін вже багато років веде відверту 
проти України інформаційну війну, всупереч елементарним 
нормам міжнародного права нахабно анексував Крим та 
пішов гібридною війною на Україну, нам треба голосу і 
Сковороди, і Шевченка, і Франка, і Лесі Українки, і Івана 
Огієнка. Щойно опубліковане звернення групи діячів культури 
стосовно долучення громади до створення пам’ятника 
Сковороді надруковано в «Слові» Просвіти, має бути ще 
надруковано в «Зорі Полтавщини» − це обласна газета 
Полтавщини. Сподіваємось, передані матеріали найближчим 
часом буде надруковано також у газеті «Урядовий кур’єр». 
Я думаю, що ми, краєзнавці зокрема, маємо підставити 
плече у державотворенні, щоб наша мова стала державною. 
Бажаю всім творчих успіхів. Хотів би ще сказати, що багато 
задумок, зокрема, з Михайлом Івановичем, які були мною 
запропоновані спільно провести в університеті. Це шість 
шевченківських творчих пленерів студентів-старшокурсників. 
Мета створення переяславської шевченкіани − це круглий стіл 
«Шевченко і Переяслав» за участю більше двадцяти діячів 
культури і мистецтва з Києва. Всеукраїнські Шевченківські 
читання, в університеті створено науково-педагогічний 
47 Тимошик Микола Степанович – доктор філологічних наук, професор, 
академік Академії наук вищої школи України, Голова Фундації імені митрополита 
Іларіона (Огієнка). 
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центр поглибленого вивчення проблеми «Тарас Шевченко і 
Переяслав». Зичу всім всіляких гараздів. 

Ведучий: Дякуємо, дякуємо! Вельмишановне товариство, 
з Вашого дозволу хочу звернути увагу на ще одну знаменну 
подію. Прошу подивитися на екран. Зараз Ви побачите 
світлини − перлини нашої музейної гордості (переяславчани 
часто називають Музей під відкритим небом). І справа в 
тому, що ми недаремно це Вам сьогодні продемонструємо. 
А справа в тому, що цьогоріч виповнюється знаменна дата – 
п’ятдесят років тому розпочалося створення музейної перлини 
України – Музею народної архітектури та побуту Середньої 
Наддніпрянщини. Рівно п’ятдесят років тому всесвітньо відоме 
творіння творчого генію Михайла Івановича Сікорського та 
його однодумців. Прошу поаплодувати цим іменам: Єфрем 
Федотович Іщенко48, Петро Тимофійович Тронько, Михайло 
Іванович Жам49 і багато-багато інших сподвижників і видатних 
людей поклали десятиліття свого життя, свій талант, віддали 
частину свого серця для того, щоб на землі Переяславщини 
відбулося оце диво. Однією із таких працівниць є багаторічна 
очільниця музею Козій Ганна Іванівна, яка майже сорок років 
віддала служінню музейній галузі і очолювала один із кращих 
музеїв країни. Ці оплески Вам, Ганно Іванівно. Ці оплески 
всім, хто був причетний до цієї великої справи, охопити яку 
розумом практично неможливо. Можна лише дивуватися, 
вклонятися всім цим людям, яким ми бажаємо щастя, добра, 
любові і багато-багато років плідної праці. Ці оплески Вам. 

[Виконується пісня «Чарівна скрипка». Співає Андрій 
Іващенко – Ред.]50.

48 Іщенко Єфрем Федотович (1899-1976 рр.) – краєзнавець, меліоратор за 
освітою, один із засновників Музею під відкритим небом у м. Переяслав-
Хмельницький. Див.: Якименко О. «Неначе писанка село…» До 100-річчя від дня 
народження Є. Ф. Іщенка / Олексій Якименко // Вісник Переяславщини. – 1999. - 
№№ 19, 20 та 23. – 9 лютого, 11 лютого та 16 лютого.
49 Жам Михайло Іванович (1927-2002 рр.) – етнограф, колишній працівник 
НІЕЗ «Переяслав». 
50 Пісня: «Щастя, добра і любові». Слова: Зоя Красуляк. Музика: Володимир 
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Як птах, що у небо злітає,
Як річка в долині біжить
До вас хай добро завітає
І піснею в серці звучить.

Приспів:
Щастя, добра і любові – щиро бажаємо вам
Щастя, добра і любові – дітям, онукам, батькам
Щастя, добра і любові – звучить як молитва свята
Щастя, добра і любові на многі і многі літа.

Як літо настане чи осінь
Зимою, або навесні.
Коли за вікном дощ і сонце –
Хай будуть щасливими дні.

Приспів (2)

Щастя вам, здоров’я, миру вам над світом цим. До 
зустрічі. А нашій щасливій Україні многії, многії літа.

Ведучий: Добра і любові вам бажав, до речі, кандидат 
педагогічних наук Андрій Іващенко. Вельмишановне 
товариство, своєю присутністю ми записали у скрижалі 
історії урочистий початок ще одного традиційного цього 
разу ІІІ Всеукраїнського історико-культурологічного форуму 
«Сікорські читання». Ми впевнені, що будуть і будуть багато 
наступних, але кожний із них це звичайно подія, це явище 
в культурному і освітньому, і гуманітарному житті, і нашого 
міста, і всієї України. Тож щира подяка всім гостям, які 
завітали до нас на це свято. Ці оплески вам. Ми бажаємо 
вам приємної наукової праці, плідного спілкування на благо 
історичної науки, краєзнавчої науки, України і, звичайно, 
нашого краю. Вельмишановне товариство, на завершення 
ще одне прохання. Всім гостям нашого форуму піднятися 

Гуменчук. Виконує: Андрій Іващенко. Текст наводиться за: Щастя, добра і любові 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://muzmix.com/print/47983. 
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на сцену для фотографування, для того, щоб ця мить по-
справжньому залишилась в історії. Ще раз вам поаплодують, 
а ми просимо всіх наших шановних гостей піднятися на 
цю сцену, Лауреатів, переможців Премії імені Михайла 
Сікорського зразка 2014 року. 
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ПОЛОЖЕННЯ
про Премію імені Героя України Михайла Сікорського

Національної спілки краєзнавців України

1. Загальноукраїнська Премія імені Героя України 
Михайла Сікорського Національної спілки краєзнавців України 
присуджується з 2013 року щорічно окремим діячам за вагомий 
внесок у дослідження і збереження культурної спадщини 
України та розвиток музейної справи. 

2. Кандидатури на здобуття премії мають право 
висувати керівні органи Національної спілки краєзнавців 
України та її регіональних організацій, а також наукові 
установи, навчальні заклади, музеї, архіви, бібліотеки, 
громадські об’єднання, редакції засобів масової інформації, в 
яких діють осередки Спілки.

3. Висунення кандидатів на здобуття премії повинно 
здійснюватись в умовах високої вимогливості, об’єктивного і 
аргументованого попереднього вивчення краєзнавчої роботи чи 
краєзнавчих досліджень, науково-пізнавальний та суспільний 
рівень яких заслуговує на всеукраїнське визнання.

4. Пропозиції про висунення кандидатур на здобуття 
премії щорічно надсилаються до Президії правління НСКУ 
до 20 вересня поточного року. На здобуття премії подаються: 
клопотання керівних органів Національної спілки краєзнавців 
України та її регіональних організацій про присудження премії, 
витяг із протоколу засідання, біографічна довідка кандидата, 
характеристика краєзнавчої діяльності та творчого доробку, 
копії документів, що посвідчують нагородження державними 
і відомчими відзнаками. Матеріали подаються за адресою: 
01001, м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 4, Національна 
спілка краєзнавців України.

5. Рішення про присудження загальноукраїнської 
Премії імені Героя України Михайла Сікорського Національної 
спілки краєзнавців України затверджується Президією 
правління Національної спілки краєзнавців України. Вручення 
премії здійснюється в жовтні, що приурочено до дня 
народження М. І. Сікорського (13 жовтня 1923 р.), у межах 
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Всеукраїнського історико-культурологічного форуму «Сікорські 
читання» у м. Переяслав-Хмельницькому (ДВНЗ «Переяслав-
Хмельницький державний педагогічний університет імені 
Григорія Сковороди») в урочистій обстановці, за участю 
краєзнавчого активу та широкої громадськості, висвітлюється у 
засобах масової інформації.

6. Особам, які відзначені премією, присвоюється звання 
«Лауреат Премії імені Героя України Михайла Сікорського» 
з врученням Диплома, почесного знака і грошової премії у 
розмірі, визначеному рішенням Президії правління НСКУ. 
У разі присудження премії кільком краєзнавцям грошова 
винагорода розподіляється між лауреатами. Почесний знак 
і Диплом померлого або нагородженого посмертно лауреата 
Премії імені Героя України Михайла Сікорського передається, 
як правило, на збереження його родині. Грошова частина премії 
переходить у спадок за порядком, встановленим цивільним 
законодавством.

7. Грошовий фонд Премії імені Героя України Михайла 
Сікорського формується за рахунок членських і добродійних 
внесків, а також від надходжень госпрозрахункових 
підприємств і організацій, заснованих Спілкою на правах 
окремої юридичної особи.
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ЛАУРЕАТИ
Премії імені Героя України Михайла Сікорського

Національної спілки краєзнавців України 2014 року

1. КОЗІЙ Ганна Іванівна – за період роботи 
у Національному історико-етнографічному заповіднику 
«Переяслав» (39 років), як соратник М. І. Сікорського, 
виступила організатором і учасником комплексних щорічних 
експедицій зі збору музейних експонатів та з етнографічного 
дослідження Середньої Наддніпрянщини, в тому числі 
Переяславщини. Є співавтором наукової концепції та 
структурного плану Музею народної архітектури та побуту 
Середньої Наддніпрянщини. Її авторству належать наукові 
обґрунтування структурних та тематико-експозиційних планів 
садиб-експонатів. Нею розроблено концепції структурних та 
експозиційних планів низки музеїв: «Музей народного одягу», 
«Музей хліба», «Музей поштової станції». 

Козій Г. І. – автор ґрунтовних публікацій з історичного 
краєзнавства, у тому числі музеєзнавства. Її перу належить 
14 оригінальних статей до енциклопедичного проекту «Звід 
пам’яток історії та культури України», більше 40 статей 
краєзнавчого характеру в рубриці «Люби, знай рідний край» 
в місцевій районній газеті та понад 20 статей у наукових 
виданнях, буклету «Музей народного архітектури та побуту в 
Переяславі-Хмельницькому» (1981).

Вона наполегливо і самовіддано працює над створенням 
історії «Музею народної архітектури та побуту Середньої 
Наддніпрянщини». 

За поданням Київської обласної організації НСКУ.

2. ЗАВАЛЬНЮК Олександр Михайлович –
подвижник краєзнавчого руху, відомий дослідник регіональної 
історії України, член президії правління Національної спілки 
краєзнавців України, Національної спілки журналістів України, 
Національної ради України з історичного краєзнавства, 
Міжвідомчої координаційної ради з питань краєзнавства при 
Президії НАНУ, доктор історичних наук, професор кафедри 
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історії України Кам’янець-Подільського національного 
університету імені Івана Огієнка, лауреат ім. Дмитра 
Яворницького НСКУ. 

Автор з регіональної історії України та історичного 
краєзнавства понад 550 праць, у т.ч. 70 монографій, книг, 
навчальних посібників, брошур.

Керівник власної наукової школи «Україна – наприкінці 
ХІХ ст. – у 30-х роках ХХ ст.», яка здійснює історико-
регіональні та поділлєзнавчі дослідження.

За поданням Хмельницької обласної організації 
НСКУ.

3. ТОМЕНКО Микола Володимирович – відомий 
політичний і громадський діяч, здійснив вагомий внесок у 
збереження, популяризацію та розвиток культурної спадщини 
України. Упродовж багатьох років проводить активну діяльність 
у історичній, культурній, музейній сферах. Є автором та 
організатором численних заходів і проектів у підтримку 
української культури та історії. Діяльність М. В. Томенка на 
вищих посадах державного керівництва напряму пов’язана з 
культурною та гуманітарною сферами. 

Є автор понад 100 наукових статей. Співавтор підручника 
«Основи теорії політики», книг: «Історія української 
Конституції» (1993 р., 1997 р.), «Абетка української політики» 
(1997 р., 1998 р., 1999 р., 2000-2001 рр.), монографії 
«Самовизначення України: від історії до політики» (1998 р.), 
«Теорія українського кохання» (2002 р.), «Український 
романтик Микола Гоголь» (2009 р.).

Засновник благодійних фондів «Справедлива країна». 
Пізніше – «Фонд Миколи Томенка «Рідна країна»», метою 
якого є здійснення благодійної діяльності в інтересах 
суспільства, сприяння соціально-економічному, духовному та 
культурному розвитку суспільства.

Поряд з цим, Фонд провів ряд інформаційно-туристичних 
акцій під гаслом «Пізнай Україну», з метою популяризації 
України, її історії та культури. 2010 р. – з ініціативи 
М. Томенка запрацював культурологічний світоглядний портал 
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«Рідна країна». 2011 р. – за допомоги благодійної організації 
«Фонд Миколи Томенка» та Секретаря Постійної комісії 
Київради з питань освіти і науки Олексія Давиденко було 
перевидано книгу Михайла Чалого (прижиттєвого біографа 
та товариша Т. Шевченка) «Жизнь и произведения Тараса 
Шевченка» (1882 р.). 2012-2014 рр. – «Фонд Миколи Томенка» 
реалізовує низку проектів шевченкознавчого спрямування, 
присвячених 200-річчю від дня народження українського генія: 
2012 р. − у межах проекту «Дорогами Тараса Шевченка» 
було презентовано факсимільне відтворення «Альбому Тараса 
Шевченка 1845 року». Альбом малюнків 1845 року – це 
частина того, що довелося побачити і зафіксувати художнику 
Київської археографічної комісії Тарасу Шевченку під час його 
подорожей по містах і селах Київської і Полтавської губерній. 
Окрім ілюстрацій, «Альбом» містить також науковий коментар, 
з якого читачі зможуть дізнатися про історію та мотивацію 
тої чи іншої зарисовки, начерків Тараса Шевченка під час 
його мандрівки Україною 1845 р. 2013 р. – у межах того ж 
проекту презентовано факсимільне відтворення першого (за 
хронологією) із чотирьох альбомів малюнків Тараса Шевченка, 
що зберігаються в архіві Інституту літератури ім. Т. Шевченка 
НАН України, «Альбом малюнків Тараса Шевченка 1841-
1843 рр.». У ньому містяться ескізи, етюди, зарисовки і 
начерки, виконані у 1841-1843 рр. у Петербурзі та під час 
першої подорожі Кобзаря в Україну 1843 року. 2014 р. − до 
200-річчя з дня народження Тараса Шевченка Фонд Миколи 
Томенка спільно з Всеукраїнським благодійним фондом Юрія 
Дерев’янка та разом з радіо «Ера» записали для проекту «Твій 
Шевченко» 200 віршів-радіозаставок. 

За поданням Київської обласної організації НСКУ.

4. ТКАЧУК Ярослава Юріївна – директор 
Коломийського музею народного мистецтва Гуцульщини та 
Покуття імені Й. Кобринського. Ткачук Ярослава Юріївна – 
генеральний директор Національного музею народного 
мистецтва Гуцульщини і Покуття імені Йосафата Кобринського, 
громадський діяч, науковець, етнограф, мистецтвознавець. 
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1993 р. започаткувала видання музейного журналу «Народний 
Дім», 2004 р. – серію каталогів «Творчі особистості Західної 
України». 2001 р. Я. Ткачук присвоєно звання «Заслужений 
працівник культури України». Нагороджена також Грамотою 
Президента України (2002 р.), Почесною відзнакою 
Міністерства культури і мистецтв України «За досягнення в 
галузі культури і мистецтва». 2008 р. нагороджена орденом 
Княгині Ольги III ст. Голова депутатської комісії з питань 
освіти, культури і ЗМІ Коломийської міськради.

Активний учасник створення Хустського краєзнавчого 
музею, авторка каталогів творчості Василини Калинич, Миколи 
Ганущака, родини Грабовецьких. Авторка понад 150 наукових 
статей, доповідей, рефератів, опублікованих у збірниках, 
енциклопедичних словниках, періодичній пресі.

За поданням Івано-Франківської обласної організації 
НСКУ.
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