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ним викладачем і його любили та поважали студенти, про що свідчать чи-
сленні подяки від них. 
Проте через все своє життя він проніс своє захоплення історією, етно-

графією, природознавством. І куди б не закидала його доля, всюди він своє 
захоплення активно перетворював у дії, вивчаючи побут, звичаї, націона-
льні особливості, збираючи експонати та створюючи музейні колекції. І в 
Уфі, і в Тифлісі, і в Житомирі... 
Вже після смерті М.М. Беллоніна (1953 р.) у 1969 р. до його сина (Бел-

лоніна І.М., мого дідуся) приїздили представники Житомирського крає-
знавчого музею з проханням надати особисті речі до фонду музею. Там же 
є табличка з його ім’ям як одного з засновників Музею.  
А Житомирський обласний краєзнавчий музей сьогодні є методичним 

центром для музеїв області. До його складу входять 12 відділів. З них 
окремі приміщення мають музей природи, музей партизанської слави По-
лісся, Коростенський краєзнавчий музей, меморіальні будинки-музеї 
письменників В.Г. Короленка, М.Т. Рильського, Лесі Українки.  
Сьогодні основний фонд складає 150 000 одиниць зберігання, що пред-

ставлені в 19 експозиційних залах, які поділені між собою на відділи, а за 
відділами закріплені відповідні роботи. 
Починаючи з 1925 р. музей веде наукову діяльність, а 3 1928 р. має вла-

сну аспірантуру при відділеннях геології та етнографії.  
Нещодавно музей було перенесено до нового будинку, одного з кращих 

в місці, на Замковій горі, який було збудовано у 1909 р., як резиденцію ка-
толицького єпископа. У цьому будинку Музей знаходиться і сьогодні. 
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Букринський плацдарм… Клаптик землі на високому й крутому правому 

березі Дніпра, густо засіяний людськими кістками і осколками, рясно зро-
шений кров’ю.  
Яскрава сторінка Великої Вітчизняної війни. Золота сторінка. Кривава і 

вогненна. Героїчна і трагічна. Велична і драматична. Оспівана в поезії й 
прозі. Сторінка гордості й болю, мужності і гіркоти, відваги і печалі, слави 
і горя. Сторінка, перегортаючи яку, довелося заплатити життями понад 250 
тисяч радянських воїнів. Дорога сторінка. Безцінна і смертоносна.  
Саме з Букринського плацдарму планувалося визволити столицю Украї-

ни – Київ. Понад місяць 3 гвардійська танкова армія, 40, 27 і 47 армії би-
лися на Правобережжі за кожний метр, за кожну хату, утримуючи Букрин-
ський плацдарм і намагаючись перейти в наступ. Але безуспішно. Зазнав-
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ши невдачі на Букринському плацдармі, Ставка Верховного Головнокома-
ндування прийняла рішення про перегрупування військ на Лютізький пла-
цдарм. А Букринському плацдарму тепер відводилася роль відволікаючо-
го, щоб забезпечити успіх на Лютізькому плацдармі, з якого й було визво-
лено Київ 6 листопада 1943 року.  
Увіковічити пам’ять загиблих на Букринському плацдармі вирішив ди-

ректор Переяслав-Хмельницького історичного музею Михайло Іванович 
Сікорський. Ідея створення музею-діорами виникла спонтанно. Ось як про 
це згадує колишній завідувач радянського відділу історичного музею 
М.П. Палагута:  

«…Наближалася визначна дата 25-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній 
війні. Мені, як завідувачу радянського відділу історичного музею, хотілося 
якнайповніше показати в експозиції велич подвигу радянського народу в бо-
ротьбі з фашизмом. ...На розвороті одного з журналів натрапляю на кольо-
рову літографію, а під нею напис: «Фрагмент діорами битви за Дніпро в ра-
йоні Переяслава восени 1943 року». Її автори – група художників ордена Че-
рвоної Зірки військової студії ім. М.Б. Грекова. Я з радістю біжу до директо-
ра М. І. Сікорського. Вирішуємо з ним знайти сліди цієї діорами, десь же 
вона повинна бути». Діорама знаходилася в музеї ракетних військ і артилерії 
міста Ленінграда, але про її передачу не могло бути й мови.  
М.І. Сікорський дав завдання звернутись до студії ім. М.Б. Грекова і попро-

сити написати копію тієї діорами. Та начальник студії А.Є. Бакланов відповів, 
що студія копій не пише, а лише – оригінали з натури. І тоді було замовлено 
нове полотно. Власних грошей на нього не вистачало. І Михайло Іванович по-
ділився своїми планами у райкомі партії, райвиконкомі, де й отримав цілкови-
те і повне розуміння. Свята справа була схвалена, гроші на діораму пообіцяли 
знайти, а відкриття музею приурочити до 30-річчя Перемоги.  
Приміщення для нового музею було – це Вознесенський собор (1695-

1700 рр.), який за прямим призначенням не використовувався, а стояв спу-
стошений, занедбаний, осиротілий.  
В необхідності створення нової діорами, яка б присвячувалася героям Бук-

ринського плацдарму, М.І. Сікорському вдалося переконати відомого худож-
ника, автора Севастопольської діорами «Штурм Сапун-гори. 7 травня 
1944 р.», П. Т. Мальцева, котрий взявся за справу з колегою М.С. Присєкіним.  
П.Т. Мальцев і М.С. Присєкін робили замальовки, фотографували крає-

види, спілкувалися з місцевими жителями, які вказали точку, з котрої вигі-
дно відкривалася картина переправи радянських військ. І з кожним днем 
ідея створення діорами все більше захоплювала і надихала.  
А М.І. Сікорський уклав договір зі студією ім. М.Б. Грекова і очолив 

пошукову роботу музейників, які збирали спогади, фотографії, речі учас-
ників боїв за Дніпро. Усе це використовували художники, щоб з докумен-
тальною точністю відтворити вересневі події 1943 року.  
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Два роки П. Мальцев та М. Присєкін працювали над ескізами, перегля-
нули сотні фотографій, зустрілися з десятками очевидців Букринської бит-
ви. І в 1972 році показали ескізи майбутнього полотна. Навіть вони вража-
ли і спонукали до нового, стрімкого і високого злету фантазії, щоб майбу-
тній музей-діорама не був схожий на жоден у Радянському Союзі.  
Михайло Іванович надумав зробити те, чого не знала вітчизняна музейна 

практика. Сікорський загорівся бажанням створити під діорамою Пантеон 
Слави і зробити від нього підземний перехід аж до братської могили, що за 
200 м у міському парку. Тобто вимальовувався оригінальний музейний 
комплекс. Щоправда, потім були внесені деякі поправки у його створення 
– до братської могили перехід так і не вивели.  
Оскільки виникла потреба виплатити студії кошти за виконану роботу, а 

повної суми в музеї не було, М.І. Сікорський звернувся за допомогою до 
голови облвиконкому. Але замість підтримки отримав осуд і звинувачення 
в самоуправстві. На щастя директора підтримав І.О. Дуднік, голова облас-
ного товариства охорони пам’яток історії та культури – перерахував час-
тину коштів для оплати роботи грековців. Були підготовлені листи з про-
ханням виділити кошти для закінчення полотна до Київського облвикон-
кому і Київського обкому партії. З цими листами Михайло Іванович побу-
вав на прийомі в облвиконкомі і обкомі партії. В обох інстанціях йому бу-
ло відмовлено і сказано, що «немає коштів на ферми і свинарники, а тут 
подавай гроші на завершення діорами!». Допомогли голова Київської об-
ласної ради по туризму та екскурсіях В.К. Мельниченко і секретар облви-
конкому Л.І. Хорозова. Незабаром був дзвінок зі студії ім. М.Б. Грекова 
про те, що гроші надійшли, і полотно буде завершене.  
Вперше полотно було виставлене для ознайомчого огляду на 2 місяці у 

Москві, в Манежі. Тисячі людей побували там. Подивилися діораму і кері-
вники Радянського Союзу – Генеральний секретар ЦК КПРС Л.І. Брежнєв, 
голова Ради Міністрів СРСР О.М. Косигін, міністр оборони СРСР А.А. Гре-
чко, міністр закордонних справ СРСР А.А. Громико та ін.  
Десятки спеціалістів дійшли висновку, що діорама «Битва за Дніпро в 

районі Переяслава і створення Букринського плацдарму восени 1943 року» 
є найбільш вдалою роботою грековців.  
Потім діораму привезли до Переяслава-Хмельницького, і розпочалися робо-

ти по її встановленню. Зі студії ім. М.Б. Грекова приїхали художники на чолі з 
М.С. Присєкіним. І почалася напружена робота у Вознесенському соборі.  
А 5 травня 1975 року відбулося урочисте відкриття музею-діорами. 

З’їхалися ветерани Букринського плацдарму, сім`ї героїв. Першу екскур-
сію по музею провела Л.М. Нікітенко. Під час розповіді і в неї, і в багатьох 
присутніх на очах бриніли сльози, – бо це була зустріч з далекою юністю, 
молодістю, найкращими роками життя, на які припала війна, незабутніми і 
дорогими батьками, синами, чоловіками, братами. Деякі відвідувачі впіз-
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нали на діорамі своїх рідних. Із далекої Вірменії приїхала сестра гвардії 
капітана Г.Ш. Балаяна, яка без сторонньої допомоги впізнала на полотні 
свого брата, котрий загинув на Букринському плацдармі. А скільки таких 
зустрічей було згодом, адже діорама написана з величезною точністю: об-
личчя воїнів художники писали з фотографій.  
Не можна без хвилювання дивитися на діораму – цей шедевр радянського 

батального живопису, – відразу переносишся в грізний і жорстокий вересень 
1943 року. Картина органічно поєднується зі звуковим записом бою.  
Незабутнє враження під час екскурсії на відвідувачів справляють фрагменти 

музичних творів «Священная война» (О. Александров – В. Лебєдєв-Кумач) і 
«Песня о Днепре» (М. Фрадкін – Є. Долматовський). Це значно підсилює 
емоційне сприйняття – у багатьох людей на очах виступають сльози. 
Експозиція музею, розгорнута в залі, доповнює діораму. У вітринах роз-

міщені фронтові реліквії – фотографії, документи та зброя, особисті речі, 
нагороди учасників боїв на Букринському плацдармі, листи-трикутники і 
листівки, газети, плакати і книги, живописні та скульптурні твори. Окра-
сою музею є портретна галерея Героїв Радянського Союзу – учасників фо-
рсування Дніпра – 40 робіт художників-портретистів Студії військових ху-
дожників ім. М.Б. Грекова – С.Ф. Лоча і М.П. Калмикова. Колекція зага-
лом нараховує 80 портретів, з них 40 знаходяться у фондах.  
Серед експонатів – речі і портрети двічі Героїв Радянського Союзу В.Д. Лав-

ріненкова і В.С. Петрова, Героїв Радянського Союзу П.Ф. Жмаченка і М.К. 
Шапошникова, К.О. Малигіна і Г.Ш. Балаяна. Експонується генеральський 
кітель двічі Героя Радянського Союзу льотчика-космонавта СРСР Г.Т. Бе-
регового, учасника повітряних боїв за Дніпро.  
Усі ці речі зібрані працівниками музею з дня його відкриття і до наших днів. 

Над створенням музею працювали всі – від директора до водія та доглядача. 
М.І. Сікорському як автору ідеї довелося докласти багато зусиль, пережити 
чимало гіркого, неприємного, щоб втілити свою ідею в життя. Значний вклад 
у розвиток музею вніс перший завідувач М.Д. Шавейко, інвалід Великої Віт-
чизняної війни. Після виходу на пенсію М.Д. Шавейка завідувачкою була при-
значена Г.І. Глушко. Понад 20 років очолювала колектив музею-діорами В.С. 
Ковальова, яку змінила Н.А. Бойко, автор цих рядків.  
З часу відкриття музею-діорами минуло вже 35 років. Діорама стала пер-

линою в комплексі музеїв Національного історико-етнографічного заповід-
ника «Переяслав». Нескінченним потоком ідуть сюди люди. Вже сотні тисяч 
відвідали музей. Із усіх куточків нашої Батьківщини, з близького й далекого 
зарубіжжя приїздять до нас туристи – з Росії та Вірменії, Грузії й Казахста-
ну, Білорусії та Прибалтики, Польщі й Болгарії, Австрії й Німеччини, Японії 
та США, Франції й Італії, з Афганістану, Монголії, Домініканської Респуб-
ліки, Оману, Ефіопії, Колумбії, Венесуели, Мексики, Руанди…  

 


