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(м. Переяслав)

ПОСТАТЬ МИХАЙЛА ІВАНОВИЧА СІКОРСЬКОГО У 
ДОКУМЕНТАЛЬНОМУ КІНО ТА ТЕЛЕПЕРЕДАЧАХ

Михайло Іванович Сікорський народився 13 жовтня 1923 р. 
в м. Чигирин Черкаської області в багатодітній сім’ї. Після смерті 
батьків разом з братом та сестрою виховувався в Чигиринському 
дитячому будинку (1933–1939). Закінчив 8 класів середньої 
школи № 1 м. Чигирина. У 1939–1943 рр.  навчався в Запорізькому 
авіаційному технікумі ім. К. Ворошилова (нині – Запорізький 
авіаційний коледж імені О. Г. Івченко). Закінчив навчання у 1943 р. 
в м. Омськ, де на той час знаходився евакуйований навчальний 
заклад. Після навчання залишився на посаді інструктора. За плідну 
працю на Омському авіаційному заводі імені П. І. Баранова та у 
технікумі був нагороджений двома медалями.

Вищу освіту здобув у 1946–1951 рр. на історичному факультеті 
Київського державного університету ім. Тараса Шевченка. У 1951 р. 
призначений на посаду директора Переяслав-Хмельницького 
історичного музею.

Відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР № 123 від 
13 березня 1979 р. історичний музей було розформовано. Натомість 
було засновано Державний історико-культурний заповідник, 
директором якого став Михайло Іванович Сікорський.

У 1999 р. заповідник отримав статус національного 
і змінив назву на Національний історико-етнографічний 
заповідник «Переяслав». М. І. Сікорський був призначений на 
посаду генерального директора, а з 29 січня 2008 р. – почесного 
генерального директора.

Указом Президента України Віктора Ющенко № 459/2005 
від 11 березня 2005 р. «за самовіддане служіння Україні на 
ниві збереження і увічнення культурної і духовної спадщини 
українського народу, багаторічну подвижницьку науково-
просвітницьку діяльність» Михайлу Івановичу було присвоєно 
звання Герой України з врученням ордена Держави.

27 вересня 2011 р. Михайло Іванович Сікорський помер 
у Переяслав-Хмельницькому. Його поховали на Заальтицькому 
кладовищі1.

1 Ткаченко Н. Життєвий шлях М. І. Сікорського. Михайло Іванович Сікорський: тво-
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За п’ятдесят сім років сумлінної самовідданої праці Михайло 
Іванович підняв величезний пласт історії і культури переяславської 
землі. Він створив один з найбільших музейних комплексів 
України. Нині до його складу входить 24 тематичні музеї, у фондах 
яких зберігається 173 тисячі пам›яток історії та культури основного 
фонду збереження.

За час функціонування заповідника на його території було 
відзнято понад п’ятдесят документальних, художніх кінофільмів 
та телепередач. Зйомкам М. І. Сікорський активно сприяв, про 
що свідчать подяки від знімальних груп, розміщені у фінальних 
титрах багатьох фільмів. Сама ж постать Сікорського також не 
лишилась поза увагою кіномитців як вітчизняних, так й іноземних. 
Михайло Іванович брав участь у зйомках документальних фільмів 
та телепрограм2. 

Кіноальманах «Культурна Спадщина» (випуск № 1). Знятий 
кіностудією «Київнаукфільм» у 1991 р. Випуск присвячено 
видатним культурним діячам України: Івану Гончару, Михайлу 
Сікорському, Леопольду Ященку. Кожному з них відведено розділ 
фільму. Частина, де йдеться про М. І. Сікорського, носить назву: 
«Сад Михайла Сікорського». У ній повідомляється про здобут-
ки та культурну спадщину Михайла Івановича – Переяславський 
історико-культурний заповідник та його музеї, яких на той час вже 
нараховувалось двадцять.

У 1990-их – 2000-их рр. японські дослідники цікавилися 
давньоруським Києвом і Переяславом. У 2002 р. японською 
регіональною телерадіокомпанією Префектури Кіото KBS京都, 
Kyoto Broadcasting System, було відзнято фільм:「東欧三都物語～
歴史・その遺産と文化を訪ねて」(«Історія трьох столиць Східної 
Європи – знайомство з культурною спадщиною»). Фільм присвя-
чено найдревнішим столицям Східної Європи: Кракову, Бухаресту, 
Києву. У ньому присутні кадри з Переяслава – інтерв’ю з Михайлом 
Сікорським, у якому він розповідає про козацтво3.
рець історії й хранитель часу: [колект. монографія, присвяч. 90-річчю з дня народження 
М. І.  Сікорського] / НІЕЗ «Переяслав»; упоряд. О. М. Жам; збір. матеріал. Н. Г. Ткаченко. 
Переяслав-Хмельницький: СКД, 2013. С. 911.
2 Проаналізовані документальні фільми та сюжети за участі М. І. Сікорського узято 
з мережі «YouTube».
3 Уривки фільму містяться у: З 9.45 – інтервю з М. Сікорським 90-ті роки ХХ ст. Про 
козаків і кобзарів [Електронний ресурс] / YouTube. Режим доступу: https://www.
youtube.com/watch?v=gojwPaSqp4E (дата звернення: 29.09.2020).
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«Переяславські скарби Михайла Сікорського». Передача 
розповідає про життєвий та творчий шлях М. І. Сікорського. 
Оповідь ведеться як від особи самого Михайла Сікорського, так 
і від його рідних, близьких, колег. Про нелегку сирітську долю, 
буремне життя та величний спадок, що залишив по собі творець 
переяславських музеїв. У передачі знялися: Михайло Сікорський, 
Валентина Сікорська, Ганна Самутіна, Віктор Ткаченко, Ганна Козій 
та інші працівники історико-культурного заповідника «Переяслав».

«Михайло Сікорський: Заповіт». Документальний фільм 
режисера М. П. Мащенка присвячений постаті М. І. Сікорського. 
Фільм знятий на замовлення благодійного фонду підтримки 
культурної та історичної спадщини міста Переяслав-Хмельницький, 
за участю Міністерства культури і туризму України та мерії 
міста Переяслав-Хмельницький, Національною кіностудією 
ім. О. Довженка. Фільм розпочинаєтеся представленням пантеону 
видатних історичних особистостей Переяславщини: князя 
Володимира Святославовича, князя Ярослава Мудрого, князя 
Володимира Мономаха, Св. Єфрема, Нестора Літописця, Богда-
на Хмельницького, Григорія Сковороди, Тараса Шевченка, Шоло-
ма-Алейхема та Михайла Сікорського. Закадровий голос описує 
його постать словами: «Михайло Сікорський – неперевершений 
будівничий музеїв, милістю Божою – невтомний збирач скарбу 
національної ідеї України, як духовної опори для сущих і грядущих». 
А режисер фільму М. П. Мащенко порівнює М. І. Сікорського з 
Т. Г. Шевченком та Г. С. Сковородою: «Всі вони троє – могутні 
постаті, водночас, від минулого і майбутнього. І втрьох вони, немов 
титанічні атланти, на своїх плечах тримають духовний космос 
Переяслава з його древньою, славетною історією». 

Фільм розповідає про життя та творчій шлях М. І. Сікорського, 
історію творення переяславських музеїв: меморіального музею 
Г. С. Сковороди, музею кобзарства, музею-діорами «Битва за Дніпро 
в районі Переяслава і створення Букринського плацдарму восени 
1943 р.». У зйомках фільму взяли участь: Михайло Сікорський, 
Микола Мащенко – кінорежисер, Іван Якименко – мер м. Переяслав-
Хмельницький, Тетяна Палатна – старший науковий працівник 
Меморіального музею Г. С. Сковороди, Микола Сидоренко – 
бандурист, Валерій Мормель – старший науковий співробітник 
музею кобзарства, Микола Товкайло – творець бандур, кобзар, 
Надія Бойко – старший науковий працівник музею-діорами «Битва 
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за Дніпро в районі Переяслава і створення Букринського плацдарму 
восени 1943 р.».

Вивчення відображення постаті Михайла Івановича 
Сікорського в документальному кіно та телепередачах має подальші 
перспективи, адже в архівних фондах можна виявити різночасові 
сюжети кіножурналів, пізнавальні телепередачі, документальні 
фільми тощо. 


