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В українському суспільстві, в історії української держави 
останнім часом відбуваються докорінні зміни. В історичних 
дослідженнях все частіше звертаються до особистостей, які внесли 
значний вклад у розвиток культури, історії, державності. Щоб краще 
зрозуміти життя та діяльність визначних людей, варто звернутися 
й до їхнього епістолярію, кореспонденції (листівки, телеграми, 
листи), що виступають документальними джерелами для написання 
відповідних досліджень.

Однією з таких видатних постатей є Михайло Іванович 
Сікорський (1923−2011 рр.) – відомий діяч у галузі культури та 
музейної справи України, фундатор Національного історико-
етнографічного заповідника «Переяслав». За своє життя він 
отримав низку державних нагород, серед яких особлива відзнака – 
Герой України. Його життєвий шлях як видатного діяча української 
культури та музейної справи привертає увагу багатьох зацікавлених 
осіб. Професійна діяльність та творчий доробок Михайла Івановича 
Сікорського в останні роки досліджується, але в коло наукових 
інтересів не потрапили архівні матеріали з фондової колекції НІЕЗ 
«Переяслав (листи, листівки, телеграми). Саме ці першоджерела 
були передані музею з особистого архіву Михайла Івановича 
Сікорського. Вони дають можливість внести до його біографії 
окремі дані про сторінки життєвого шляху, відстежити громадську, 
професійну, наукову діяльність і представити його внесок у 
розвиток культурної сфери України. 

Ще за життя він став живою легендою та був шанований 
серед усього люду, міг спілкуватися як з простими людьми, так і 
з елітою суспільства. З Михайлом Івановичем шукали зустрічей, 
консультувалися, надсилали офіційні та неофіційні листи, вітання, 
клопотання, поздоровлення1.

1 Грудевич Т. Вітальні листівки з особистого архіву М. І. Сікорського (за матеріала-
ми фондової колекції Національного історико-етнографічного заповідника «Пере-
яслав»). Переяславіка: Наукові записки Національного історико-етнографічного 
заповідника «Переяслав»: зб. наук. ст. 2017. Вип. 12 (14). С. 159–161.
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Кореспонденція з архіву Михайла Івановича Сікорського є 
історичним джерелом, що містить листи, листівки, телеграми, які 
надсилали йому від державних службовців, академіків,художників, 
письменників, поетів тощо.

На особливу увагу серед них заслуговують ті, що надходили 
від державних службовців найвищого рангу, з приводу різних подій 
і свят. Зокрема, від президентів Л. Кучми та В. Ющенка, голови 
Верховної Ради України В. Литвина. Варті уваги телеграми від 
Прем’єр-міністра України Ю. Тимошенко, Міністра культури 
Д. Остапенка та Міністра охорони здоров’я України М. Поліщука. 
Процитуємо лист від В. Ющенка: «Шановний Михайло Іванович! 
Прийміть мої щирі вітання із присвоєнням звання Героя України. 
Високо ціную Вашу багаторічну невтомну діяльність у справі 
збереження і популяризації історико-культурної спадщини 
українського народу. Це воістину неоціненний внесок у відродження 
духовності нації, зміцнення віри в майбутнє України. Зичу Вам 
міцного здоров’я, довгих літ активного творчого життя, нових 
здобутків на благо нашої Батьківщини»2.

Щирістю та сердечністю вирізняються листівки та листи від 
відомого державного і громадського діяча, Героя України, близького 
товариша, однодумця Михайла Івановича – Петра Тимофійовича 
Тронька, Героя України – Олеся Опанасовича Силина, Героя Украї-
ни та поета – Бориса Ілліча Олійника. Не менш цікавим є лист Ми-
хайла Івановича Сікорського адресований Герою України, академіку 
Борису Євгеновичу Патону. Цікавою є телеграма-поздоровлення 
від відомого письменника, публіциста Сергія Петровича Плачинди.

У поштовій кореспонденції Михайла Івановича Сікорського 
заслуговують на увагу листи від українського скульптора Зарічного 
Ігоря Семеновича, який у 90-их рр. ХХ ст. співпрацював з ним3. У 
цей час у Переяславі-Хмельницькому він створив пам’ятний знак 
Тарасові Трясилу, пам’ятник Григорію Сковороді на території Пе-
реяслав-Хмельницького державного педагогічного університету; 
Штолька Валентина – українського художника-архітектора, Пікуша 
2 Лист від В. Ющенка до М. Сікорського / Фонди НІЕЗ «Переяслав». Інв. гр. «ТЗ» 
(тимчасове збереження).
3 Грудевич Т. Музейна тематика у листуванні М. І. Сікорського в 70-х роках ХХ – на 
поч. ХХІ ст. (за матеріалами фондової колекції Національного історико-етнографіч-
ного заповідника «Переяслав»). Часопис української історії. 2019. Вип. 39. С. 124–
129.
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Андрія Андрійовича – народного художника України, Киянченка 
Юрія Васильовича – українського художника. Його роботи 
знаходяться в експозиціях та фондосховищах НІЕЗ «Переяслав». 
Присєкіна Сергія Миколайовича – художника, живописця, який 
є одним із авторів панно-діорами «Битва за Дніпро в районі 
Переяслава і створення Букринського плацдарму восени 1943 року». 
Семенюти Василя Івановича – художника, скульптора і живописця.

Не менш цікавими є листи від Шовкопляса Івана 
Гавриловича – українського вченого, археолога, заслуженого 
діяча науки і техніки України, який безпосередньо брав участь у 
розкопках у с. Добраничівка Яготинського р-ну Київської області. 
Завдяки його сприянню на територію Музею народної архітекту-
ри та побуту Середньої Наддніпрянщини було перевезено один із 
знайдених житлово-господарських комплексів пізнього палеоліту, 
Ярмаченка Миколи Дмитровича – академіка, заслуженого діяча 
науки і техніки України, Толочка Петра Петровича – академіка НАН 
України, Жулинського Миколи Григоровича – директора Інституту 
літератури НАН України, почесного академіка Національної 
академії мистецтв України.

Привертають увагу листівки та листи від народних депутатів 
України: К. А. Поліщука, О. Р. Абдуліна, Б. В. Губського, В. С. Ко-
валя.

На сьогодні виявлено певну кількість листів, листівок та 
телеграм з його особистого архіву, що становлять неабиякий 
джерелознавчий інтерес для дослідників відомої особистості. 
Листування Михайла Івановича Сікорського дає нам змогу 
оцінити визначну роль фундатора цілісного музейного комплексу 
Переяслава. Михайло Іванович Сікорський належить до видатних 
діячів української культури та музейної справи, його особистість та 
значні музейні і наукові досягнення викликали посилений інтерес 
як серед простих українців, так і української інтелігенції, посадових 
осіб, міжнародної спільноти.


