
ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний
педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

Громадська культурно-просвітницька організація
«Переяславський Скарб»

«Сiкорськi 
читання»

І Всеукраїнський
історико-культурологічний

форум

7 листопада 2012 р.

Переяслав-Хмельницький
2013



УДК  016:929 Сікорський
ББК   91.9:63
С 35

«Сікорські читання» : І Всеукр. історико-культуролог. фо-
рум, 7 листопада 2012 р. / [укл. : О. Шкира, Л. Губар, Т. Деркач, 
Т. Нагайко ; стенограм. А. Шпиля] ; ДВНЗ «Переяслав-Хм. ДПУ 
імені Григорія Сковороди», ГКПО «Переяславський скарб». – 
Переяслав-Хмельницький : ФОП О. М. Лукашевич, 2013. – 48 с. 

Видання присвячено І-му Всеукраїнському історико-культуроло-
гічному форуму «Сікорські читання», метою проведення якого ста-
ло вшанування подвижницького поступу відомого музейного діяча, 
Героя України Михайла Івановича Сікорського. Відображено план за-
хо дів, стенограму пленарного засідання та інформацію, що вис віт лює 
проведення форуму.

Розраховано на науковців, освітян, краєзнавців, культурологів, а 
також широке коло читачів.

УДК 016:929 Сікорський
ББК 91.9:63

© ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький
 державний педагогічний університет

імені Григорія Сковороди», 2013 
 © Бібліотека ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький

державний педагогічний університет 
імені Григорія Сковороди», 2013

© ГКПО  «Переяславський Скарб», 2013



(1923-2011)



4

ПРОГРАМА
«СІКОРСЬКІ ЧИТАННЯ» 

Всеукраїнський історико-культурологічний форум

7 листопада 2012 р.

УРОЧИСТЕ ВІДКРИТТЯ

11.00 - 11.15
Вітальне слово до учасників зібрання

(актова зала університету)
Віктор Коцур – ректор університету, 

голова організаційного комітету.
Михайло Макаров – голова Переяслав-Хмельницької РДА. 

Олександр Шкіра – міський голова 
м. Переяслава-Хмельницького.

Валентина Сікорська – племінниця М.І. Сікорського.

11.15 - 12.15 
Пленарне засідання

Регламент 
Виступи до 10 хвилин

12.15 - 13.00 
Концертна програма

«ЧУДОТВОРЦЮ МУЗЕЙНОЇ СПРАВИ»

12.30 - 13.00 
Покладання квітів до могили М.І. Сікорського

(Заальтицьке кладовище)
Організатор заходу:

соціально-гуманітарний відділ



5

НАУКОВИЙ БЛОК

13.30 - 15.30 
Круглий стіл 

«СКАРБ МИХАЙЛА СІКОРСЬКОГО – 
НАДБАННЯ ДЛЯ ПОКОЛІНЬ»

(конференц-зал імені В.О. Сухомлинського)
Напрямки роботи:

- музейна справа на Переяславщині: становлення, 
розвиток, сучасність;
- організаційна, наукова та культурно-просвіт ниць-
ка діяльність М.І. Сікорського;
- охорона та збереження культурно-історичної спад-
щини
- приорітет національного значення;
- культурний спадок України – невід’ємна частина 
світового культурного надбання;
- увічнення подвижницького поступу Героя Украї-
ни М.І. Сікорського.

Регламент:
- Виступи за напрямами роботи до 10 хвилин;
- Загальна дискусія 30 хвилин;
- Підсумкове обговорення 15 хвилин.

Модератори: Тарас Нагайко, Віталій Коцур

13.30 - 15.30 
Круглий стіл 

«МУЗЕЇ ВНЗ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ: 
ІСТОРІЯ, ДОСВІД, ПЕРСПЕКТИВИ»

(ауд. 106, 1 корпус)
Напрямки роботи:

- основні тенденції розвитку музеїв ВНЗ педаго-
гічного профілю:
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- музеї ВНЗ педагогічного профілю як важлива 
складова організації навчально-виховного процесу;
- життя та діяльність відомих збирачів, дослідни-
ків, колекціонерів, громадських діячів, керівників 
установ-фундаторів музейних колекцій;
- музеї – центри історико-краєзнавчих досліджень.

Регламент:
- Виступи за напрямами роботи до 15 хвилин;
- Загальна дискусія 30 хвилин;
- Підсумкове обговорення 15 хвилин.

Модератори: Світлана Чернецька, Інна Демуз
Організатори роботи блоку: 

історичний факультет, Музей історії та освіти університету

ВИСТАВКОВО-ЕКСПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК

10.00 - 17.00 
Виставка книжкових фондів бібліотеки університету 

«МУЗЕЙНИЙ ЗОДЧИЙ УКРАЇНИ»
(читальна зала «Чумацький шлях») 

Модератор: Ольга Шкира

10.00 - 17.00 
Виставка фоторобіт Віктора Сокола

«МОЄ ЖИТТЯ – МОЇ МУЗЕЇ»
(ауд. 409, 1 корпус)

Модератор: Віктор Сокол

10.00 - 17.00 
Експозиція світлин 

з домашнього фотоархіву М.І. Сікорського 
«МИХАЙЛО СІКОРСЬКИЙ: ФОТОЛІТОПИС»

(ауд. 409, 1 корпус)
Модератор: Ігор Гайдаєнко
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10.00 - 17.00 
Виставкова експозиція 

«МИСТЕЦЬКИЙ ВЕРНІСАЖ»

Виставка художніх творів 
«Мотиви Переяславського краю»

(ауд. 409, 1 корпус)
Керівник: Оксана Смірнова

Виставка графіки 
«Пошук істини»

(конференц-зал імені В.О. Сухомлинського) 
Організатори: Ольга Стрілець, Роман Мотузок

9.00 - 13.00 
Майстер-класи з народного мистецтва 

«ДИВОТВОРИ»

«Паперопластика »
(ауд. 316, 1 корпус)

Організатор: Інна Рубан

«Сучасна лялька»
(ауд. 318, 1 корпус)

Організатор – Світлана Бігунова

«Холодний батик»
(ауд. 318. 1 корпус)

Організатор: Оксана Смірнова

«Декупаж»
(ауд. 318, 1 корпус)

Організатор: Тетяна Носаченко

«Українські національні прикраси»
(ауд. 321, 1 корпус)

Організатор: Оксана Смірнова
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«Живопис»
(ауд. 325, 1 корпус)

Організатор: Роман Мотузок
«Розпис на склі»

(ауд. 325, 1 корпус)
Організатор: Ольга Стрілець

«Лялька-мотанка»
(ауд. 409, 1 корпус)

Організатор: Ольга Стрілець
«Вибійка»

(ауд. 409, 1 корпус)
Організатор: Оксана Смірнова

Організатори роботи блоку: 
бібліотека університету, кафедра мистецьких дисциплін 

і методики навчання педагогічного факультету,
ГКПО «Переяславський скарб» 

ОРГАНІЗАЦІЙНА ЧАСТИНА
10.00 - 11.00 

Реєстрація учасників 
(центральний корпус університету, 1 поверх)

кава-брейк 
(кафе «Гурман»)

Перерва 
13.00 - 13.30 – кава-брейк 
(університетська їдальня)

15.30 - 16.00 
Прес-конференція 

(конференц-зал імені В.О. Сухомлинського)
16.00 - 16.15

Закриття роботи форуму
(конференц-зал імені В.О. Сухомлинського)
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16.15 - 18.00 
Урочиста вечеря 

(банкетний зал університету)
18.00 

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, 

Національний історико-етнографічний заповідник «Переяслав».

ПАРТНЕРИ:

Видавничий партнер: 
ФОП О.М. Лукашевич

Інформаційні партнери форуму:
Всеукраїнський благодійний фонд «Журналістська ініціатива», 

Співдружність рекламно-інформаційних видань України, 
Київська державна peгіональна телерадіокомпанія, 

ТРК «Альта».

Адреса форуму:
08401, Україна, Київська область, 

м. Переяслав- Хмельницький, вул. В. Сухомлинського, 30.

Телефони:
+38 (04567) 5-17-13 – кафедра історії та культури України;

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

культурологічного форуму «Сікорські читання».
Електронна пошта: pereyalav_skarb@ukr. net
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У ПАМ’ЯТЬ ПРО МАЙСТРА1

«…Тяжке життя прожив немарно
Тож сам народним скарбом став…»

(Дмитро  Шимченко «Ода Сікорському»)

Восени 2012 року Переяславщина пошановувала постать видат-
ного музейного діяча Героя України Михайла Івановича Сікорського 
(13.Х.1923 – 27.ІХ.2011). Його Ім’я відоме, передусім, завдяки ство-
ренню першого в Україні музейного комплексу під відкритим небом 
національного рівня. Його творіння є невичерпним духовним спад-
ком, що засвідчений свідомістю багатьох поколінь і є орієнтиром для 
нащадків у справі збереження та примноження народної культурної 
скарбниці. 

Михайло Сікорський – невимірно багатогранна особистість. Усе 
його життя є уособленням подвижницького поступу людини, для якої 
найважливішим прагненням було зберегти культурний та духовний 
скарб українського народу. Заради цієї найвищої мети він відмовив-
ся від багатьох життєвих благ, повністю сконцентрувався на збиранні 
предметів старовини та створенні музеїв, експозиції яких сьогодні є 
одними з найкращих у нашій державі. Він не був виключно теорети-
ком, навпаки – це практик, будівничий, якому вдалося реалізувати не-
пересічний задум, побудувати музейний комплекс, який справедливо 
порівнюють з машиною часу. Шлях М.І. Сікорського на ниві музейного 
будівництва розпочався ще на початку 1950-х років, коли випускник 
історичного факультету Київського університету був призначений ди-
ректором історичного музею у Переяславі-Хмельницькому. Відтоді, 
впродовж десятиліть у невеликому районному центрі не зупинялася 
робота по створенню нових музеїв, а їх кількість за життя майстра ді-
йшла до двадцяти семи. Творчий геній цієї людини сягнув далеко за 
існуючі різночасові стереотипи, а намагання втілити свої задуми нео-
дноразово ставило його перед складними життєвими випробуваннями. 

1 Матеріал публікується за: Нагайко Т. Історико-культурологічний форум 
«Сікорські читання» – данина пам’яті Музейному Зодчому України / Та-
рас Юрійович Нагайко // Краєзнавство: науковий журнал. – 2012. – Ч. 4 
(81). – С. 132-138.
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Багато хто вбачає в його долі духовну спорідненість з долею україн-
ського філософа Григорія Сковороди, а сам Михайло Іванович вважав, 
що в будівництві музеїв знайшов свій «сродний труд». 

Віддаючи належне заповзятій та безкорисливій праці М.І. Сікор-
ського, ще за життя його називали подвижником та творцем у галузі 
музейного будівництва. У висловлюваннях тих, хто знав його особис-
то, він поставав в образі лицаря духу, музейного зодчого, патріарха 
музейної справи, батька переяславських музеїв. Така значна кількість 
яскравих епітетів на його адресу не є випадковою. Адже для рідних, 
друзів, колег та громади міста він став прикладом людини невтом-
ної праці, ентузіастом, для якого були неважливі матеріальні блага. 
Така риса рідко притаманна сучасникам. Ми живемо в час, коли все 
вимірюється грошовим еквівалентом, а будь-який романтизм сприй-
мається, як аномалія чи анахронізм. Михайло Іванович був невтом-
ним романтиком. Саме ця риса в умовах ідеологічної кон’юнктури 
дозволяла йому «проштовхувати», «протягувати», «вибивати», «від-
стоювати», а отже, матеріалізувати свої ідеї, які обернулися створен-
ням першого в Україні Національного історико-культурного (зараз 
історико-етнографічного) заповідника. Задля цього М.І. Сікорському 
знадобилося майже все його життя – шістдесят (!) років невтом-
ної праці на ниві музейного будівництва. За цей час у Переяславі-
Хмельницькому колективом, який він очолював, було створено по-
над два десятки музеїв, багато з яких явили собою перші унікальні 
спроби музейного будівництва та музеєфікації.  Їх працівниками було 
зібрано тисячі експонатів, виявлено сотні тисяч предметів матері-
альної культури українців, сформовано унікальні фондові колекції. 
М.І. Сікорському вдалося виховати плеяду з десятків талановитих 
фахівців, тих, хто тривалий час пліч-о-пліч з директором поповню-
вали колекції старожитностей, формували музейні експозиції, ство-
рювали нові об’єкти музейного комплексу. Він згуртував навколо 
себе справжніх подвижників та ентузіастів своєї справи. До таких 
належать Є.Ф. Іщенко, П.Ф. Щербина, М.І. Жам, Є.С. Нестеровська, 
М.Д. Шавейко, В.А. Юзвіков, О.І. Юзвікова, М.П. Палагута та бага-
то інших. У справі музеєтворення брали активну участь знані пере-
яславські родини – Козачковські, Вердоні. Вагомий внесок у процес 
будівництва музеїв у Переяславі-Хмельницькому здійснили відомі 
науковці, що досліджували історичні пам’ятки краю: М.К. Каргер, 
П.О. Раппопорт, Є.В. Махно, М.Ю. Брайчевський, Ю.С. Асєєв, 
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Р.О. Юра, А.П. Савчук, В.О. Харламов. Значна заслуга у проведен-
ні наукових досліджень на Переяславщині та формуванні музейних 
комплексів належить В.Г. Заболотному, І.О. Дуднику, Т.Г. Мовші та 
багатьом іншим знаним фахівцям.

Життя М.І. Сікорського – це приклад відданого служіння на ко-
ристь держави та людей. З-поміж багатьох оцінок його постаті вар-
то навести слова його незмінного соратника, товариша та помічника 
у справі музейного будівництва Петра Тимофійовича Тронька: «Є 
люди, справи яких навічно записані на скрижалях історії та залиша-
ються в пам’яті народу. Серед таких імен я з чистою совістю міг би 
назвати ім’я Михайла Сікорського, життя якого є подвигом, чесним 
служінням своєму народу, з якого він вийшов і який дав йому пу-
тівку в життя»2. Пам’ять про його внесок у вітчизняну культуру є 
важливим чинником у житті громади Переяслава-Хмельницького та 
України загалом. Свій почесний обов’язок бути взірцем для насліду-
вання у справі захисту історичних цінностей та пам’яток, збереження 
народної культури він розділив з такими беззаперечними корифеями, 
як І.М. Гончар, П.Т. Тронько, Б.Г. Возницький та іншими подвижни-
ками галузі. 

Михайло Сікорський – людина-легенда.
Він подвиг здійснив для нащадків, для нас,
Десятки музеїв від стенда до стенда
З колегами зводив, долаючи час.

Андрій Будугай
(Зі збірки «Святковий вінок»)

Творчий шлях Михайла Івановича Сікорського – це ціла епоха, 
увінчана численними подіями, творчими ініціативами, задумами та 
звершеннями. Сьогодні кожен може впевнено сказати: якби не було 
М.І. Сікорського, то й Переяслав, вочевидь, не називали б шанобливо 
«містом музеїв», а його неповторна тисячолітня аура не набула б такої 
винятковості, що вирізняє це прадавнє місто з-поміж інших україн-
ських міст та містечок. Невипадково відомий український літератор 
та журналіст Микола Махінчук влучно назвав його творіння «пере-

2 Моє життя – мої музеї… Збірка матеріалів на пошану пам’яті Героя України 
М.І. Сікорського [упоряд. та коментар. О. Горбовий; Т. Нагайко, ред. Т. На-
гайко]. – Переяслав-Хмельницький: ФОП О. М. Лукашевич, 2012. – 236 с.
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яславським скарбом». Залишений ним для нащадків спадок змушує 
нас, сучасників, схилити в пошані голову перед творчим генієм лю-
дини, яка змогла зібрати неоціненний культурно-духовний скарб, що 
став гордістю та окрасою як переяславського краю так і України за-
галом. Той, хто на це спромігся, присвятивши цій справі все життя, є 
справжнім творцем нашої пам’яті, нашого духу, нашої долі. 

Звичайно, настане час для ґрунтовного концептуального осмис-
лення спадщини Михайла Івановича Сікорського, а його творчий 
шлях знайде своє відображення в наукових доробках сучасників та 
майбутніх поколінь дослідників. І не так важливо, як згодом оцінять 
його внесок у розвиток музейної справи, яка вірогідна критика при 
цьому пролунає, які зміни відбудуться в житті суспільства та держа-
ви, – по-справжньому цінним є те, скільки поколінь українців буде 
виховано на спадку М.І. Сікорського. А він дійсно величезний, та 
й навряд чи загалом осяжний, особливо з відстані лише у рік після 
смерті Героя України.

У жовтні 2011 року у Національному історико-етнографічного за-
повіднику «Переяслав» було створено оргкомітет, що зайнявся розроб-
кою та втіленням низки ініціатив спрямованих на вшанування пам’яті 
М.І. Сікорського. Згідно запропонованих ідей, упродовж 2012 року, у 
м. Переяславі-Хмельницькому відбулися відповідні заходи. Зокрема, 
було відкрито меморіальні дошки, облаштовано меморіальну кімна-
ту М.І. Сікорського у приміщенні Музею «Заповіту» Т.Г. Шевченка. 
26 вересня з нагоди вшанування пам’яті М.І. Сікорського відбулася 
панахида біля його могили на Заальтицькому кладовищі. 28 вересня 
у межах пошанування пам’яті видатного музеєзнавця студентською 
радою місцевого педагогічного університету було проведено легко-
атлетичний пробіг. 12 жовтня з нагоди 89-річниці з дня народження 
М.І. Сікорського у районному будинку культури відбувся літературно-
музичний вечір «Мій заповіт – мої музеї». 

У вересні цього року Державним вищим навчальним закладом 
«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет іме-
ні Григорія Сковороди» та громадською культурно-просвітницькою 
організацією «Переяславський скарб»  було узгоджено спільну ініці-
ативу – започаткування Всеукраїнського історико-культурологічного 
форуму «Сікорські читання», що відбувся 7 листопада у вищезга-
даному учбовому закладі. Співорганізаторами заходу виступили 
Національна спілка краєзнавців України та Національний історико-
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етнографічний заповідник «Переяслав». Активну участь у його про-
веденні узяли викладачі та студенти університету. Метою проведення 
форуму стало вшанування пам’яті та подвижницького поступу відо-
мого музейного діяча Героя України Михайла Івановича Сікорського, 
осмислення його творчого внеску у розвиток вітчизняної музейної 
справи, збереження та популяризацію української народної культури. 

До участі у форумі були запрошені найближчі соратники справи 
М.І. Сікорського, його друзі, колеги, ті з ким Михайло Іванович пра-
цював та товаришував протягом тривалого часу. З-поміж них відо-
мі науковці, політики, громадські діячі, журналісти. У актовій залі 
були присутні колишні та діючі музейні працівники, мешканці міс-
та, студенти, гості. Теплі слова та побажання на адресу оргкомітету 
та учасників пленарного засідання форуму переказали поважні діячі 
науки та культури – директор інституту літератури ім. Т. Шевченка 
НАН України, професор, академік НАН України, член Національної 
спілки письменників України Микола Жулинський, доктор історич-
них наук, професор, академік Національної академії наук України 
Петро Толочко, Народний артист України, лауреат Національної пре-
мії України ім. Т.Г. Шевченка, академік Академії мистецтв України 
Микола Мащенко, голова підкомітету Верховної ради України з пи-
тань творчої діяльності, мистецтва, культурно-просвітницької та 
мовної політики, Заслужений діяч мистецтв України Павло Мовчан, 
заступник голови Національної спілки письменників України 
Володимир Шовкошитний. Безпосередньо зі сцени актової зали з 
привітанням на адресу учасників форуму звернулися голова орга-
нізаційного комітету, ректор переяславського університету Віктор 
Коцур, міський голова Олександр Шкіра, голова Національної спілки 
краєзнавців України Олександр Реєнт. Про людські якості Михайла 
Івановича Сікорського зі сцени актової зали розповіла його племін-
ниця Валентина Сікорська. 

Широке представництво громадськості на цьому зібранні одно-
часно засвідчило повагу до постаті М.І. Сікорського, а також про-
демонструвало стурбованість проблемами, що виникли сьогодні у 
музейній галузі на рівні держави та міста зокрема. До питання збере-
ження спадщини Михайла Сікорського апелювали у своїх виступах 
Герой України Іван Драч, заступник Голови Верховної Ради України 
Микола Томенко, радник-організатор Комітету з Національної пре-
мії України ім. Тараса Шевченка Борис Войцехівський, президент 
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Всеукраїнського благодійного фонду «Журналістська ініціатива» 
Людмила Мех, заслужений журналіст України, член Національної 
спілки письменників України Микола Махінчук та інші високоповажні 
учасники зібрання. Зокрема, до слова були запрошені голова Київської 
обласної організації Національної спілки краєзнавців України Григорій 
Савченко, заступник генерального директора з наукової роботи НІЕЗ 
«Переяслав» Юрій Коптюх, заступник директора Інституту літерату-
ри імені Тараса Шевченка НАН України, заслужений працівник куль-
тури України Сергій Гальченко. Член Національної Спілки письмен-
ників України Олександр Дробаха, народний депутат України IV-го 
скликання Кирило Поліщук, голова Всеукраїнської асоціації музеїв 
Сергій Кролевець, керівник проекту «Скарби музеїв України» Неля 
Куковальська, член Національної спілки письменників України, за-
служений журналіст України Сергій Шевченко, голова громадської 
культурно-просвітницької організації «Переяславський скарб» та за-
ступник голови організаційного комітету історико-культурологічного 
форуму «Сікорські читання» Тарас Нагайко. 

Щирі вітальні слова та теплі спогади про «майстра музеїв» ще 
раз засвідчили виключне значення постаті Героя України Михайла 
Сікорського у музейній галузі України, визнання його внеску у по-
пуляризацію української народної культури, збереження історичних, 
духовних та культурних цінностей. Безумовним підсумком виступів 
учасників стало визнання того, що його відданість справі сприяла 
утвердженню національної свідомості українців у непростий пері-
од історії. Окремо варто вказати на те, що вплив творчого генію цієї 
людини на розвиток міста Переяслава-Хмельницького зробило його 
справжньою перлиною в когорті багатьох історичних міст та місте-
чок України. Його творіння Національний історико-етнографічний 
заповідник «Переяслав» по праву називають «безцінним скарбом». 
Власне, такого ж права заслуговує і сам М.І. Сікорський, адже його, 
по-справжньому, подвижницький поступ засвідчив високодуховне та 
безкорисливе начало у процесі збереження національних культурних 
надбань, які збереглися у численних музеях Переяслава та інших 
міст. Промовистою у цьому відношенні виглядала назва святково-
го концерту, що відбувся у межах урочистого відкриття форуму – 
«Чудотворцю музейної справи». 

Для учасників форуму організаторами було запропоновано два 
основні блоки, що ввібрали чимало заходів – виставково-експозиційний 
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та науковий. У межах першого з них відбулися: виставка книжко-
вих фондів бібліотеки університету «Музейний зодчий України» де 
були представлені різноманітні видання, в тому числі і книги з осо-
бистої бібліотеки; експозиція світлин з домашнього фотоархіву 
М.І. Сікорського «Михайло Сікорський: фотолітопис»; виставкові екс-
позиції «Мистецький вернісаж» з виставкою художніх творів «Мотиви 
переяславського краю» та виставкою художньої графіки «Пошук іс-
тини»; майстер-класи з народного мистецтва «Дивотвори» де було 
представлено техніки з народного малярства на склі, писанкарства, ви-
бійки, паперопластики, створення українських національних прикрас 
ляльки-мотанки, сучасної авторської ляльки та інші. 

Науковий блок форуму представили два круглі столи: «Скарб 
Михайла Сікорського – надбання для поколінь» та «Музеї ВНЗ педа-
гогічного профілю: історія, досвід, перспективи». У роботі першого 
з них прийняли участь перелічені вище учасники пленарного засі-
дання, музейні працівники, викладачі університету. На обговорення 
було винесено наступні теми: музейна справа на Переяславщині: ста-
новлення, розвиток, сучасність; організаційна, наукова та культурно-
просвітницька діяльність М. І. Сікорського; охорона та збереження 
культурно-історичної спадщини – пріоритет національного значення; 
культурний спадок України – невід’ємна частина світового культур-
ного надбання; увічнення подвижницького поступу Героя України 
М.І. Сікорського. 

Робота другого круглого столу об’єднала зусилля науковців-
педагогів, що обговорювали проблеми пов’язані з музейною справою 
у навчальних закладах.

Під час роботи форуму його засновниками було презентовано 
нову книгу – науково-популярне видання «Моє життя – мої музеї…», 
де представлено музеєзнавчі праці Героя України М.І. Сікорського, 
світлини, а також поетичні твори присвячені йому особисто та його 
дітищу – переяславським музеям3.

Усім учасникам форуму з нагоди його започаткування було 
вру чено пам’ятні медалі. За задумом засновників його проведен-

3 Моє життя – мої музеї… Збірка матеріалів на пошану пам’яті Ге-
роя України М.І. Сікорського [упоряд. та коментар. О. Горбовий; Т. 
Нагайко, ред. Т. Нагайко]. – Переяслав-Хмельницький: ФОП О. М. 
Лукашевич, 2012. – 236 с.
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ня має стати традиційним, адже шана до постаті Героя України 
М.І. Сікорського, його внеску у розвиток вітчизняного музейного 
будівництва, зобов’язує наукову та культурну громадськість продо-
вжувати розвивати ідеї музейного зодчого України, турбуватися про 
збереження та примноження скарбів народної культури та історії. 
Загалом же «Сікорські читання» покликані в майбутньому сприяти 
розвитку наукових та творчих ініціатив у сфері історичної науки, 
культури та мистецтва. Наступний форум має відбутися у жовтні 
2013 року з нагоди 90-ї річниці з дня народження патріарха музейної 
справи України.

Голова ГКПО «Переяславський Скарб», 
к.і.н. Тарас Нагайко



18

МАТЕРІАЛИ
ПЛЕНАРНОГО ЗАСІДАННЯ

Всеукраїнського історико-культурологічного форуму 
«СІКОРСЬКІ ЧИТАННЯ»

Виступи учасників.

КОЦУР Віктор Петрович – голова ор-
ганізаційного комітету історико-куль ту-
ро логічного форуму «Сікорські читання», 
ректор Державного вищого навчального 
закладу «Переяслав-Хмельницький держав-
ний педагогічний університет імені Гри-
горія Сковороди», академік національної 
ака демії пе да гогічних наук.

Сердечно вітаємо вас в нашому універ-
ситеті. Сьогодні прекрасна, велична по-

дія. Ми відкриваємо перший історико-культурологічний форум 
«Сікорські читання». Сподіваємося, що нинішній форум – це лише 
перша цеглина в фундаменті наукових досліджень, осмислення на-
укового, теоретичного методологічного, життєвого, прогресивного 
подвигу, який здійснив Михайло Іванович Сікорський. Ми сподіва-
ємося, що на цьому форумі спробуємо дати перші наукові, теоретич-
ні, методологічні оцінки ролі і значення Сікорського в національній 
культурі, національній науці. З іншого боку висловлені будуть поба-
жання, яким чином світлу пам’ять Сікорського пронести упродовж 
майбутніх десятиріч, століть для того, щоб його внесок був добре 
розкритий і висвітлений для наступних поколінь. Адже Сікорський 
має не лише велике значення для нашої культури, але, насамперед, 
й велике виховне значення, якою має бути творча людина, яким має 
бути інтелектуальний духовний простір справжнього громадянина 
нашої Батьківщини.

Я сподіваюся, що на перших Сікорських читаннях буде висловле-
но багато цікавих пропозицій, які ляжуть в основу наступних форумів 
і збагатять підходи, оцінки, організаційні засади наступних читань і 
в процесі такої роботи ми будемо відточувати, удосконалювати нашу 
роботу для того, щоб багатогранно показати феномен Сікорського в 
нашому культурному, національному, духовному житті.
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Готуючись до перших читань, університет підготував пам’ятну ме-
даль, присвячену першим «Сікорським читанням». Вона буде вручена і 
національному музею і залишиться в нашому музеї, аби закарбувати в 
пам’яті ті початки тематичного, наукового і громадського осмислення 
внеску і життєвого подвигу Михайла Івановича Сікорського.

Також ми започаткували в цьому році і підготували до «Сікорських 
читань» медаль Сікорського, якою щорічно відзначатимуться пред-
ставники різних напрямків суспільства за визначний внесок у роз-
виток національної культури, освіти, науки. А ще будемо підбивати 
підсумки перед наступними Сікорськими читаннями.

Все це в комплексі допоможе нам побачити нові і нові грані 
Михайла Івановича Сікорського, гідно його представити громад-
ськості, науці, освіти, культури.

Я бажаю великих успіхів в розмаїтті ідей і пропозицій на цих чи-
таннях, щоб ви їх синтезували і поклали в основу нашої майбутньої 
діяльності на наступних «Сікорських читаннях». Бажаю успіху гли-
бокошанованому і представницькому форуму і вважаю, що щорічно, 
проводячи «Сікорські читання», коло людей, які долучаться до цієї 
великої справи, буде розширюватись і ми побачимо все нові й нові 
грані видатного діяча нашої культури, музейної справи. Дякую.

ДРАЧ Іван Федорович – Герой України, член 
Національної спілки письменників Украї ни, лау-
реат Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка.

Дорогі друзі! Дай, Боже, здоров’я! Я дуже 
тішуся, що сьогодні в такий спосіб ми шануємо 
цього великого чоловіка, якого я любив віддавна, 
любив щиро. їздив сюди багато разів на зустріч із 
ним, тішився тим, що навіть у ті, радянські часи, 
було приємно, що я сюди привозив свого друга з 

Канади Колянківського. Такий був керівник музею в Торонто. Зараз 
не знаю, в якому стані той музей. Тронько тут був.

Можна було радіти, що є такі люди, які бережуть основу основ 
нашого життя. Бережуть все, що можна зберегти.

Ще я пам’ятаю ті часи, коли я, зустрічаючись у єврейському серед-
овищі у Нью-Йорку, розповідав, що в нас є музей Шолом-Алейхема у 
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Переяславі-Хмельницькому, що створив його Сікорський. Мені не ві-
рили, мовляв, у вас не може бути таких музеїв. Тобто, відчуття всього 
того ця людина робила у всякі часи, за будь-яких режимів, була від-
даною, щирою, великим українцем.

І, дай Боже, щоб у кожному з нас хоч частка духу Сікорського була. 
І це буде найкращим спомином і відданням шани цьому чоловікові. А 
я ще наразі подумав, ось сидить мій друг, нинішній заступник голови 
Верховної ради Микола Томенко, то ми колись ще проведемо таку 
цікаву конференцію – «Два Сікорських». Один – тутешній, а другий 
той, який вертольоти нам придумав, у Києві. І цих двох Сікорських 
поєднаємо, вони не знали один одного. Але цікаво, що стоять в од-
ній площині: людина проривається в небеса, і в іншій сфері, що дух 
Сікорських повинен в нас жити. І ми повинні пам’ятати цих великих 
і славних людей.

Ще раз схиляюсь низько перед вами. Студентам бажаю добра і 
щастя. Нехай вам щастить. Слава Україні!

ТОМЕНКО Микола Володимирович – за-
ступник Голови Верховної ради, доктор політич-
них наук.

Для мене Україна – це визначні українці, 
визначні постаті. Переяслав для мене завжди 
був пов’язаний з трьома прізвищами – Григорія 
Сковороди, Тараса Шевченка і Михайла Сікор-
ського. Думаю, що й ректор, і колектив універ-
ситету досить правильно діють, що намагають-

ся, так би мовити, розкручувати університет і просувати слова – 
Переяславський університет і слово Переяслав якраз із цими іменами.

Тим часом складається така диспозиція добра, тому що ми всі-
єю країною мусимо готуватися до 200-річчя від дня народження 
Т. Г. Шевченка. В цьому році 290 років Г.С. Сковороді і напевне вже 
треба думати, щоб університет з таким іменем долучився активно і 
про триста років Григорія Савича дізналися більше, як і про вуз, і про 
сам Переяслав.

Тому я в своїй не парламентській, а громадській роботі активно 
з персоналіями працюватиму, тому що тільки сума таких геніальних 
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людей українських може дати нову якість слову Україна. Бо ці гені-
альні люди, якщо їхню творчість скласти докупи, вони переважають 
ті негативи, які пов’язані із сьогоденням і словом, яке сприймається в 
економічному чи політичному сенсі довкола Україна.

Я згадую Михайла Івановича, коли ми вечері у такій красі Софії 
Київської, де Неля Михайлівна Куковальська приютила нас, коли 
ми вперше нагороджували переможців акції «Сім чудес України». 
Тоді ця акція, яку я розпочав, стосувалась історико-культурних 
об’єктів і наш заповідник, кажу наш, бо він також мені близький, 
Переяславський історико-етнографічний, увійшов у фінальну части-
ну, як один із кращих об’єктів України. На жаль, у силу різних об-
ставин в сімку не потрапив, бо всі в сімку не вміщаються, але у фінал 
увійшов. І ті, хто отримав нагороди, я пам’ятаю, підходжу до Косенка 
Івана Семеновича, нашого Софіївського дендропарку, ще до керівни-
ків, сказав, що Микола дав мені сім чудес України, я сам пішки пішов 
би до Переяслава... Але фінал це теж добра справа... Що Переяслав, 
який він прийняв у 1951-му році, де нічого не було, і дав українсько-
му народові сім тематичних музеїв, тисячі експонатів.

Тому я гордий тим, що не так довго, але мав можливість спілкува-
тися і переймався енергією цієї великої людини зміг почерпнути. Тому 
я хочу коротко прозвітуватися, що я в своїй частині хотів би зробити. 
Ми зараз в своєму проектів «Сім чудес України» я записав два цикли 
програм – Сім чудес України, Замки, палаци, фортеці, Сім природних 
чудес. У всі школи Переяслава я передам матеріали, де можна викорис-
товувати при викладанні історії, географії, української літератури. А я 
вже ректора проінформував, що з весни починаю запис «Сім історич-
них чудес України», де одна з програм буде присвячена Заповіднику 
Переяслава, тому що тут українська історія зібрана руками, серцем 
Михайла Івановича мусить бути представлена всій Україні.

Принагідно, думаю, що під час дискусії ви торкнетесь і нашої му-
зейної справи. Я також, друзі, переживаю, щоб ми не зійшли з пра-
вильного шляху, бо для Сікорського музеї – це його життя, а зараз 
для багатьох керівників музеї – це засіб заробітчанства. Тому я хотів 
би, щоб ми спільними зусиллями переконали Міністерство культури, 
Українську владу, Українську державу повернутися на шлях, коли му-
зеями повинні керувати ті люди, які живуть музеями. Для яких це їхнє 
покликання, їхнє життя, їхня професія. Зароблять треба на ринках, на 
базарах, а на музеях заробляти – це гріх.
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Тому я переконаний, що новий комітет з питань культури й духо-
вності, який в парламенті буде створено, активно надалі піклувати-
меться долею Національного заповідника Переяслав. Я думаю, що ми 
дійдемо до того часу, коли при слові заповідник Переяслав ми будемо 
його пошановувати, так як пошановували за часів Сікорського, а не 
будемо боятись, що, не дай Бог, що там щось зникло.

Тому я сподіваюсь, що під час цієї дискусії ви торкнетесь і цієї 
проблеми. А я в свою чергу готовий на парламентському рівні роби-
ти все, щоб наші національні заповідники, наші музеї, а, до речі, я 
зробив таку програму «Музеї України», ми маємо, поки Міністерству 
культури в них руки не доходять, вони зайняті іншими питаннями, а в 
мене, в рамках мого фонду, можете зайти на сайт «Рідна країна», там 
база даних музеїв зібрана. Тому що я вважаю, що це одне з найбіль-
ших наших культурних надбань, які ми сьогодні маємо

Насамкінець похвалюся, що ми вже втретє видали «Український 
щорічник», це такий задум мій і моїх колег, яких ми намагаємося про-
пагувати – і українських істориків, і математиків, географів. Я Іванові 
Федоровичу Драчу сказав, що його ми тут згадуємо, але згадуємо в 
афористиці наших відомих поетів, письменників, які надихають 
творчістю, але тих, хто народився, на щастя, не згадуємо, бо згадуємо 
вже тих, кого серед нас вже немає.

Тому на сторінки «Щоденника» я раджу вам не поспішати потра-
пляти з точки зору того, коли ви народилися і коли пішли з життя.

Тим часом чим значимий цей історичний щорічник? Ми намагає-
мося всіх українців перетворити в так званих щоденних патріотів, щоб 
вони не лише говорили, а щодня щось, хоч і невеличке, робили. Тому 
не випадково на кожній сторінці нашого щорічника написано, що я зро-
бив для України. То я сподіваюсь , що ми матимемо найближчим часом 
державу, де кожен громадянин України – від Президента до студента 
Переяславського університету буде кожного дня відкривати сторінку 
щоденника і фіксувати, що я зробив для України. Тоді й буде Україна, 
якою ми будемо пишатися і про яку будемо згадувати лише позитивно.
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РЕЄНТ Олександр Петрович – член-корес-
пондент Національної академії наук України, 
заслужений діяч науки і техніки, голова 
Національної спілки краєзнавців України.

Шановні друзі, шановні колеги! Колектив 
Держав ного педуніверситету. Мені приємно 
відзначити, що не один раз із Петром Тимо-
фійовичем, Віктором Петровичем, з колегами 
із кафедри історії ми побували в кожному музеї 

Переяслава-Хмельницького. Іде серед істориків дискусія про визначаль-
ну роль еліти в нашому суспільстві. Ми присутні на заході, де справжня 
еліта, де людина, яка зробила для українського народу, для Переяслава, 
для Київщини дуже і дуже багато.

Я не хотів би згадувати в історичному ракурсі всі здобутки, які 
здійснив Михайло Іванович Сікорський, але ще й серед тих еліт то 
справній герой, людина, яка створила музеї. Це Петро Тимофійович, 
Світлицький. Ви знаєте, що є сотні людей, простих людей, які ство-
рюють бібліотеки, створюють свої музеї, свої приватні красиві речі, 
які говорять про суспільне значення українських людей, багатих ду-
шею. Таким був Михайло Іванович.

Мені дуже приємно, що журнал «Краєзнавство», який вийшов дру-
гим номером і ваші співробітники Ткаченко і Жмах Оксана опубліку-
вали цілу програму, що збирається робити Переяслав-Хмельницький 
університет, місцева влада. Ця програма надзвичайно широка і над-
звичайно важлива для того, щоб ми цю людину, принаймні, найближ-
чим часом могли згадувати, думати і наслідувати.

ШКІРА Олександр Григорович – міський 
голова м. Переяслава-Хмельницького.

Доброго дня, вельмишановна громадо, ша-
новні гості! Надзвичайно приємно, що сьо-
годні ми зібралися на цьому форумі вшану-
вати пам’ять великого українця Сікорського 
Михайла Івановича. Він – почесний громадя-
нин нашого міста, це явище в українській істо-
рії, українській культурі. Це маяк всього укра-
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їнського народу, можна сказати навіть всього людства. Тому що ця 
людина побачила велич нашого краю, побачила велич нашого міста, 
побачила велич української культури. І ту справу, яку він започатку-
вав, яку розвивав – це тяжкий і тернистий шлях в його житті.

Мало згадуємо, які проблеми були в житті цієї людини. Скільки 
йому довелося витерпіти і доводити свою правоту. Його кілька разів 
виключали з партії. Були проблеми, коли він терпів і побутові і інші 
незручності, але ... Але людина своїм життям, своєю творчістю довела, 
що ми, українці, можемо бути такими і можемо досягати високої мети.

Я впевнений, що в цьому залі присутні люди, які глибоко шанують 
М.І. Сікорського. Вся громада міста його любила, поважала. Серед 
нас є ті люди, які продовжать його справу. Міська рада розробила ряд 
заходів для того, щоб вшановувати пам’ять Михайла Івановича.. Це 
ціла низка заходів, спрямованих на роки.

Користуючись нагодою, хочу подякувати людям, які нам постійно 
допомагають, підтримують нас. Щоб всі ми з вами були такими, яким 
був Михайло Іванович. Нехай Господь благословляє всіх нас.

СІКОРСЬКА Валентина Іванівна – пле-
мінниця Михайла Івановича Сікорського.

Добрий день, шановна громадо! Знаєте, ве-
лике бачиться на відстані. Тому що коли людини 
вже немає, тоді вже чуєш такі урочисті мотиви, 
чого за життя не було.

Ось я в Переяславі прожила вже шість ро-
ків. Про Михайла Івановича хочу сказати якою 
він був особливою людиною. Ви знаєте, що Бог 
кожній людині дав якийсь талант, жодної людини немає на цій землі, 
щоб вона прожила своє життя просто так. У кожного є мета. І я просто 
рада, що Михайло Іванович в цьому житті використав весь свій талант, 
який йому дав Бог, для того, щоб цю справу поставити на високі щаблі.

У побуті Михайло Іванович був простою людиною. І ніколи не 
звертав на себе увагу, адже у нього таке почуття, як “я”, було відсутнє. 
Він завжди говорив, мовляв, у мене все добре, мені нічого не треба. 
Навіть аби його відвести до лікаря, то треба було його довго умовляти. 
І він погоджувався з таким незадоволенням кудись звертатись за допо-
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могою. У нього була така риса, що він завжди відмовлявся приймати 
від людей якусь допомогу. Він завжди покладався тільки на себе. У 
нього було благородне серце, він за найменшу дрібницю завжди гово-
рив «дякую». Є у євреїв таке правило, що не роби людині того, чого 
не хочеш, щоб було в тебе. Це був принцип його життя. Він так скрізь 
і простежувався. Я ніколи не чула, щоб він про якусь людину говорив 
щось погане. Хоча й були різні ситуації. Це такий духовний стрижень. 
Здається, що він жив на якійсь вищій інстанції всього людства. Він про 
себе ніколи не думав, аж ніяким чином не турбувався про себе. Отже, з 
такою людиною жити – одна насолода.

Розумієте, є такі люди, які живуть на землі із двома обличчями. У 
сім’ї він один, на роботі – інший, стосовно сусідів - третій. Він же в 
будь-якій ситуації залишався високої духовності людиною, до кожного 
ставився з глибокою повагою.

Тому велике щастя, що такі люди живуть на землі і тільки дякуючи 
таким людям, наша земля існує. Бо така доброта - вона сіється, мно-
житься, знаходить відгук в серцях людей. А в більшості людей при-
ховується отака любов один до одного, любов до Бога. А він її всіляко 
проявляв... Він не був багатослівним, ніколи не хвалився своїми досяг-
неннями. У нього на вустах був тільки один вираз – все буде добре... І 
добре те, що такі люди створюють навколо себе атмосферу доброти і 
радості. А радість потрібна у всіх сферах діяльності. Радість – це наше 
здоров’я, це наші успіхи, наш прогрес. Все визначається, наскільки лю-
дина позитивна, наскільки вона дивиться тільки на хороше. І очі опус-
кає, коли щось погане, а він старався піднятись вище того, що інколи 
твориться в цьому світі. Тому я кажу: Слава Богу, що він являв благо-
словення до всіх людей, котрих він знав. І ми всі вдячні, що він всю 
цілісність натури, духовність, доброту зберіг у своєму серці назавжди. 
Багато в нього було ідей, котрих він ще не встиг втілити в життя.

ВОЙЦЕХОВСЬКИЙ Борис Михайлович – 
радник-організатор комітету з Національної 
премії України імені Т. Г. Шевченка, член націо-
нальної спілки журналістів України.

Сподіваюсь, що висловлю спільну думку – 
велике спасибі керівництву університету і всім 
тим, хто долучився до організації «Сікорських 
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читань», присвячених вшануванню видатного музеєтворця, 
полум’яного патріота, великого подвижника відродження духовності 
України. Понад півстоліття з добрим гаком він невтомно і плідно тру-
дився на ниві відродження історії нашої Батьківщини, на ниві масш-
табної експозиційно-збирацької роботи з фіксації та наукової систе-
матизації різносторонньої інформації, зокрема, традиційно-побутової 
культури.

Створений невтомною працею Михайла Івановича з його 
подвижниками-однодумцями, заповідник «Переяслав» перетворив 
місто Переяслав у місто-музей. Як твердять фахівці, подібного у світі 
немає. Двадцять сім музеїв і тридцять тисяч експонатів – це подвиг. 
Подвиг дійсний.

Останнім, правда, часом в засобах масової інформації називаються 
і 23 музеї, і 26 музеїв, а все ж таки він створив 27 музеїв. Те, що де-
кілька музеїв звернути з експозиції, це тому, що не вистачає коштів, 
відсутнє фінансування, бракує площ. Але я вам скажу, що скорочення 
музеїв, створених Сікорським, як назвати це ... Ви розумієте, що я хочу 
сказати... Не побоюсь слова крутого... Безсовісно, м’яко кажучи.

Подвигом дійсним з відродження справи сторінок нашої батьківщи-
ни, зокрема, землі Переяславської. І героїчних сторінок, багатостраж-
дальних сторінок. Михайло Іванович, по великому рахунку, це сучас-
ний Сковорода. Він для себе не жив жодного дня, жодної хвилини. Він 
думав про відродження духовності, утвердження України, як суверен-
ної держави, в бесідах зі мною наголошував Михайло Іванович, це на-
самперед повсякчасна турбота про економіку, поліпшення добробуту 
населення. Але не в меншій мірі турбота про відродження духовності, 
утвердження української мови, як державної мови.

Я щасливий, що доля звела мене в липні 1957-го року з Михайлом 
Івановичем. Він, мабуть, в значній мірі вплинув на те, що я став за-
йматись краєзнавством, дещо робили спільно з ним, або під його ке-
рівництвом. Ряд справ, задуманих Михайлом Івановичем, з групою 
товаришів продовжуємо працювати. Але не про це мова. Сьогодні, на 
мою думку, варто подбати про увічнення пам’яті Михайла Івановича 
на державному рівні. Михайло Іванович серед сорока дев’яти ви-
пускників Шевченківського університету, удостоєних найвищо-
го звання – Героя Радянського Союзу, Героя Соціалістичної Праці, 
Героя України. Двом з випускників, які багато зробили для обороноз-
датності країни, присвоєно це високе звання. Вийшла книга з серії 
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«Випускники-Герої» Шевченківського університету. Зараз у друці 
книжка про Петра Тимофійовича Тронька.

Більше року тому група товаришів, друзів Михайла Івановича, 
шанувальників його таланту підготували книжку і має найближчим 
часом, будемо сподіватись, вийде в цій серії. Ми вважаємо, що він 
достойний належного увічнення на державному рівні. Зокрема: у 
Переяславі-Хмельницькому доцільно встановити йому пам’ятник, 
Національний історико-етнографічний заповідник «Переяслав» має 
стати імені Михайла Сікорського. Національна спілка краєзнавців 
України, користуючись присутністю очільника цієї поважної органі-
зації, має всі підстави встановити премію імені Михайла Сікорського. 
До речі він багато зробив, в тому числі й з організаційної точки зору в 
цій поважній краєзнавчій організації. По-четверте, добре було б, щоб 
керівництво, професорсько-викладацький склад і Шевченківського 
університету і університету імені Сковороди порушили питання і 
вирішили позитивно про встановлення кращим студентам істфа-
ків стипендії імені Михайла Сікорського. П’яте. Чи не найкращим 
пам’ятником Михайлові Івановичу має стати дійсно державна турбо-
та, підтримка фінансова, і не тільки, про належне збереження всього 
того, що Михайло Іванович з колегами створив. І не тільки зберегти, 
а й примножувати в цьому напрямку.

САВЧЕНКО Григорій Петрович – голова 
Київської обласної організації спілки краєзнавців 
України, професор Київського національного уні-
верситету ім. Т. Шевченка.

Шановна громадо, переяславчани, студен ти. 
Власне, наразі подія непересічна для всіх нас, для 
тих людей, які і знали Михайла Івановича, які вчи-
лися в нього, і які намагаються донині нести те, 
що він робив все своє життя. Мова вже йшла і про 

спілку краєзнавців, і про наш університет імені Шевченка, і власне всі 
ті речі, про які ми говоримо сьогодні, це справді те живе, те потрібне 
для нас, для молоді, потрібне, для суспільства, для всієї України. Ми 
всеціло підтримуємо ці ідеї, у нас була точка зору, щоб заснувати пре-
мію імені М.І. Сікорського на обласному рівні. Але якщо ми дійдемо до 
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згоди, дійдемо до того, що це можна зробити на рівні держави Україна, 
ми всеціло підтримуємо і готові докласти всіх зусиль, щоб така премія 
була, щоб ім’я Михайла Івановича таким чином було увічнено, щоб 
його ім’я було дороговказом для тих, хто де зумів, буде йти з ним.

КОПТЮХ Юрій Віталійович – заступ-
ник генерального директора з наукової роботи 
НІЕЗ «Переяслав».

Дякую, шановні колеги. І міська влада, і наш 
вищий навчальний заклад долучились до вша-
нування пам’яті Михайла Сікорського. Я хотів 
би, щоб ми в цьому знаходили точки дотику і 
спільні питання. У людини, яка завідувала цим 

комітетом, крім особистої трагедії була ще одна – вона зрозуміла, що 
фактично вся її робота, яку вона робила до цього, виявилась нікому не 
потрібною, не по-людськи. Ведуться розмови, що в заповіднику щось 
негаразд, і тут же ми вшановуємо пам’ять Михайла Івановича. Я ду-
маю, що для Михайла Івановича пам’ять для нього самого була б не 
стільки значною, скільки, власно кажучи, про те, що він створив.

Будь-хто знав Михайла Івановича, він завжди показував в першу 
чергу музей, і не показував себе, не показував своє життя, ніяким чи-
ном не прикрашав себе особисто. Він був людиною замкнутою, не пу-
блічною. Весь час намагався уникнути показної слави, якихось заходів.

Стосовно цього заходу, я хочу подякувати, тому що такого гранді-
озного, великого й масштабного, не було. Заповідник сам без міської 
влади не змогли б влаштувати такого. Це справді великий, потужний 
захід і ми всіляко будемо до нього долучатись. Єдине прохання, щоб 
при цьому не обходили хоча б людей, які десятиліттями були поруч 

з Михайлом Івановичем, яким є щось сказати, є 
чим допомогти.

МЕХ Людмила Григорівна – Президент 
Всеукраїнського благодійного фонду «Журна-
ліст ська ініціатива», заступник голови правлін-
ня Українського фонду миру, член координацій-
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ної ради і голова комітету свободи слова і ЗМІ Громадського парла-
менту жінок України.

Дорогі викладачі, дорогі ініціатори цього прекрасного заходу. Переді 
мною виступали і в душі відразу перевернуло. Я місцева, я корінна пе-
реяславка і багато знаю не з розповідей, а з особистого спілкування з 
Михайлом Івановичем Сікорським. Скільки хорошого він зробив для 
музею. І ці розмови, стосовно того, що там відбувається негаразд, до-
ходять до нас, до Києва.

Сьогодні багато запитань виникають і по фондах, і по тій непра-
вильній кадровій політиці, яка проводиться, на мій погляд, в музеї. І 
я думаю, що лише осмислення того, що не можна руйнувати те, що 
зробила ця прекрасна, унікальна людина, справжній подвижник для 
музею України. Оце осмислення колективів повинен пройти дуже 
чітко. Тому що з моєї родини в музеї знаходиться унікальна річ, яка є 
в одному екземплярі в Україні. Це Литовський статут. Особисто мені 
доводилось витягувати Литовського статуту, який якимось чином за-
лишив територію музею і повернути його. Тут присутній колишній 
генеральний директор музею пан Ткаченко, він свідок того всього, як 
ми на майдані Незалежності нарешті змогли забрати цю унікальну 
річ і повернути до Переяславського музею

Це один випадок, про який ми знаємо. А що ми не знаємо? Микола 
Володимирович правильно сказав – є люди, які не вважають, що це 
великий гріх і беруть музейні речі для свого збагачення.

Давайте, щоб цих розмов, страшних розмов для пам’яті Михайла 
Івановича не поширювалось, давайте зробимо хорошу справу і ві-
зьмемо під контроль громадськості оте надбання, яке залишив нам 
цей чоловік. Який жив музеями. Який творив ці музеї своїм життям.

Я хочу подякувати університету, Вам, Вікторе Петровичу, особисто, 
вашим помічникам, які і в Києві і інших містах України старалися зі-
брати і на такому високому рівні провести цей перший Всеукраїнський 
форум. Сподіваюсь, що ми всі зможемо зробити все для того, аби все 
те, що зробив Михайло Іванович, залишилось для поколінь.
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ГАЛЬЧЕНКО Сергій Анастасійович – за-
ступник директора інституту літератури 
імені Т. Шевченка НАН України, заслужений 
працівник культури.

Це велике свято – вшанування великого по-
движника музейної справи. І хотів би додати 
до виступу Івана Федоровича, не треба буде 
говорити не про двох Сікорських, а про трьох 

Сікорських. Був ще третій Сікорський, Митрополит, який затримав ка-
нонічність Української автокефальної православної церкви. На жаль, 
він помер у вигнанні в Парижі у 1951-му році.

Я коли був біля виставки, де фотопортрети Михайла Івановича, то 
на кількох фотографіях бачив у його очах якесь велике страждання, 
якась мука нерозкрита. Ця мука була присутня у всіх подвижників 
музейної справи. Можна згадати і Федора Ернста, Щербаківського, 
академіка Денихівського. І аж до того, що сьогодні чомусь держава 
чи влада почали в буквальному розумінні нищити фахівців музейної 
справи найвищого рівня.

Я хотів би, щоб на цій трибуні чи на вищій трибуні виступив голо-
ва Всеукраїнської асоціації музеїв Сергій Павлович Кролевець, який 
є, я вважаю, найвищим фахівцем в музейній галузі і пам’яток охо-
ронної справи. І Неля Михайлівна Куковальська, люди, які за попере-
дньої влади і за теперішньої влади позбулися посад.

Ясна річ, що музейна справа від цього зовсім не виграла, а навпаки – 
постраждала. Перевести на бізнесові рейки музеї це зовсім не те. І коли 
я чую, як не говорять, а цвірінькають сучасні керівники музеїв, а ка-
лейдоскоп, наприклад, директорів чи директрис у Києво-Печерському 
національному історико-культурному заповіднику буквально мінявся 
через місяць-півтора. А це люди абсолютно не компетентні.

Тому, Миколо Володимировичу, пане Томенко, я до вас звертаюсь. 
Нехай вже нова Верховна рада проведе слухання про музеї і про музей-
ну справу в Україні. Нехай виступить і Міністр культури, чим він керу-
вався, призначаючи нефахівців на посади провідних національних му-
зеїв. Нехай і пані Скорик прозвітує, чому був знехтуваний колективний 
проект Шевченкознавців України. А цей проект був в музеї Шевченка в 
Каневі. І якась науково-методична рада Міністерства культури схвали-
ла той проект і який ми бачимо який музей на Тарасовій Горі.
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Тому я і зрозумів отой біль і страждання в очах Михайла Івановича 
Сікорського. Коли я говорю своїм колегам про Сікорського... Він же 
Героєм завершив своє життя! Так, Героєм. Але за тим героїзмом, за 
тою нагородою – велике складне і не просте життя. Я пропоную, щоб 
не тільки організували збирання і видання спогадів. Але найперше 
видавати щорічники чи дворічники збірники наукових праць на по-
шану Михайла Івановича Сікорського. Як, наприклад, ви знаєте, яка 
величезна серія видань Києво-Печерського історико-культурного за-
повідника. Це буле велика наукова інституція, а не якісь популярні 
брошури.

МАХІНЧУК Микола Гаврилович – заслу-
жений журналіст України, член Націо на ль ної 
спілки письменників України.

Я дуже вдячний сьогодні бути присут-
нім на цьому високому зібранні із шанування 
Михайла Івановича Сікорського. Мені дуже 
приємно, тому що кожного разу я приїздив у 
Переяслав з великим хвилюванням. Тому що я 

приїздив сюди до великої людини. Тут Валентина Іванівна назвала 
риси характеру Михайла Івановича. Ці риси характеру якраз мене й 
полонили. Тому я й задумав писати про нього. Тому що це був справді 
сьогоднішній Сковорода. І про таку людину не можна було не писати.

Я приїздив сюди до нього на кілька днів, бо працював у журна-
лістиці, а там робота також каторжна. Тому тільки на вихідні можна 
було тільки приїздити, сідати з ним біля Трубежа і почав розповідати. 
А тоді ще не було ані диктофонів, ні магнітофонів. Доводилось все 
записувати ручкою у блокнот і переносити потім на оповідки про по-
шук скарбів переяславських, пошук скарбів України.

Я приїздив сюди як на прощу, як на очищення. Тому що коли я 
з ним спілкувався, мені хотілося бути хоч трохи подібним на нього. 
Хотілося бути кращим, чистішим.

Я хотів би, щоб все це було перенесено в майбутнє, щоб брали 
приклад із нього молоді працівники і керівництво заповідника. А ще 
я хотів би закликати, що крім «Сікорських читань» має бути якщо 
не щорічна, але це повинно бути на базі заповідника такий захід, як 
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вивчення уроків Сікорського. І не просто вивчення, а засвоєння, і ці 
уроки треба нести до наступних поколінь.

Все, що міг я, все зробив. Все таки чотири видання. Останнє видан-
ня – це вже «Музейний подвижник – Михайло Сікорсьский». Я його 
подарував і університету, і заповіднику. Але це такий мізер – 500 при-
мірників на кошти знайомих і родичів. І це не тому, що це мені болить. 
Воно має бути більш як 500 примірників. Такі речі повинні розійтися 
по всій Україні. Я знаю, що й частина видання і за океан потрапила.

Я ще раз закликаю – вчити, вивчати уроки Сікорського і особливо 
колективу заповідника.

ДРОБАХА Олександр Іванович – член 
Національної спілки письменників, голова Виш-
город ського районного об’єднання «Прос віти» 
ім. Т.Г. Шевченка.

Коли я був молодим, трохи старшим за вас, я 
познайомився із паном Михайлом Сікорським. 
Був такий ще у вас Михайло Жам? Є такий в 
Яготині Олександр Непорожній, який стоїть 

ось там біля Катерини Білокур. І ви знаєте, в такій бентезі, що це 
перша за 50 років ми говоримо про могуть Київської землі, яка за 
тисячоліття дала Україні великих людей і закрадається тут же думка: 
чи не була це якась провокація агентурна, коли Київщину велику роз-
ділили на Черкащину і Київщину. Тарас Шевченко упав із неба – на-
родився на Черкащині, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа... Все це 
люди Київської землі. І ми маємо це глибоко розуміти. Всі українські 
повстання починалися як відлуння київських людей, київських бор-
ців за українську свободу.

Я чого на цьому зупинився. Про це дуже тихенько якось я говорив 
з Михайлом Сікорським. Тоді ще в 60-ті роки, коли прикрутило мені 
там у Вишгороді, всілякі охранки... Вседозволено повинно бути – лю-
бов до України, дозована віра, дозована надія... Только надо было ве-
рить в светлое будущее...

I ось у цій задушливій атмосфері я знайшов велику відраду у па-
нові Михайлові. Був ще такий організатор УТОПІКу, Українського 
товариства охорони пам’ятників історії та культури, але ми називали 
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його пам’яток, а не пам’ятників, бо програмувалося воно все як охо-
рона пам’ятників, починаючи від 1917-го року.

Але дякуючи таким людям, як Михайло Сікорський, я знайшов оту 
віддушину в тій атмосфері дуже невеселій. Я був молодший, і вони 
спрямовували нас на те, що головне в нашому житті, в нашому від-
родженні, що без пам’яті поколінь, без національних героїв, без наці-
ональних святинь – нації немає. Те, що ви робите зараз у Переяславі, 
може найкраще на Київщині, те, що почав робити Михайло Сікорський.

ПОЛІЩУК Кирило Ананійович – народ-
ний депутат України IV скликання.

Мені дуже приємно сьогодні знаходитися се-
ред вас. А гордий я тим, що вважаю себе учнем 
Михайла Івановича Сікорського. Це настільки 
велика постать, яка змінювала світогляд людей, 
і змінила мій. І дуже багато я навчився в цієї лю-
дини. Зовсім по іншому став дивитись на деякі 
речі, які відбуваються серед нас. Я гордий тими, 

що я долучився до цієї людини, яка мене повчала. І ось я зараз хочу 
сказати молоді – запам’ятайте його слова, які я від нього почув: Кирило 
Ананійович, запам’ятай, – сказав він мені, – Знання своєї історії робить 
людину громадянином. І це багатогранна постать Михайло Іванович 
Сікорський.

Але я хочу зробити саме наголос на тому, що це була людина, гро-
мадянин з великої літери для своєї держави.

Я не буду повторювати, скільки він зробив. Хочу все ж таки на-
голосити на тому, що я підтримую пропозицію – треба увіковічнити 
пам’ять М.І. Сікорського і міській владі треба прийняти рішення і роз-
почати процедуру встановлення пам’ятника.

І в мене є ще одна пропозиція до всіх присутніх, і гостей, і не бай-
дужих мешканців міста Переяслава. Давайте 17 листопада проведемо 
суботник по облаштуванню парку, який так полюбляв М.І. Сікорський.

Звичайно, низький уклін і велика подяка керівництву університе-
ту за організацію таких зустрічей, і просвітницькій організації. І ще 
хочу запропонувати таку річ. Процедура встановлення пам’ятника буде 
розпочата. Вірю в те, що держава підтримає – якщо не такій людині 
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встановлювати пам’ятник, то нехай Бог милує – кому ставити. Якщо 
дозволяє чи при міській раді, чи статут дозволяє просвітницькій орга-
нізації, давайте відкриємо благодійний фонд на розбудову пам’ятника 
М.І. Сікорському.

КРОЛЕВЕЦЬ Сергій Павлович – голова 
Всеукраїнської асоціації музеїв.

Шановні друзі. Я щиро дякую, що маю мож-
ли вість бути знову разом з переяславцями, дякую 
організаторам сьогоднішнього зібрання за те, що 
воно відбулось і буде вже постійним.

Сьогодні можна говорити навіть не про трьох 
Сікорських, а про чотирьох. Бо був ще Сікорський 

Володимир Олександрович, який перший створив музей просто неба в 
Закарпатті. Потім став директором Прилуцького музею... І ось із цих чо-
тирьох Сікорських на сьогодні я мав честь бути знайомим з двома.

Я відчуваю, що можливо я в якійсь мірі завинив перед переяслав-
цями, перед Сікорським Володимиром Олександровичем і Михайлом 
Івановичем в тій мірі, якій діти відчувають борг перед своїми батьками. 
Але борг своїм батькам ми віддаємо весь вік. У мене таке рідне відчут-
тя до Переяслава, переяславців і до Сікорського, якого я знав із 1979-го 
року. І те, що він зробив, це унікальна річ. Взагалі усвідомити, як можна 
було створити 27 музеїв, я не можу. Навіть все життя працюючи в музей-
ній сфері. Я не розумію, як це можна. Це диво... Як можна зібрати 480 
тисяч експонатів і зберегти в сукупності у всіх музеях Переяслава. При 
тому, що Україна мала 11 мільйонів експонатів і збережених у всіх му-
зеях, які працюють в Україні. Півмільйона з одинадцяти мільйонів – це 
зусилля М.І. Сікорського. І це спадщина, яка належить всім нам, всьо-
му людству, всій Україні. Але в першу чергу це є власністю Переяслава, 
власністю цих молодих людей. Це ваш скарб.

Я думаю, що дуже знаменно і правильно те, що ці читання прохо-
дять в Переяславському університеті. Оскільки майбутня спадщина 
Сікорського в руках ваших, студенти. У ваших руках. Де б ви не працю-
вали, куди б ви не поїхали, пам’ятайте, що все опікується отим скарбом. 
І ви так будете робить. Рано чи пізно ви обов’язково повернетесь і будете 
цікавитись в якому стані оті речі, які нам рідні, не байдужі. А те, що вони 
вам не байдужі, свідчить хоча б те, що ви сьогодні тут присутні.
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Дуже добре, що в сьогоднішньому залі є представники місцевої вла-
ди. Ніяке ні міністерство культури, уповноважені нічого не зможуть 
зробити, якщо місцева влада скаже ні. Так було три роки тому, коли по-
передній міністр культури своїм ганебним наказом спробував звільнити 
Сікорського. І це звільнення було, я його тримав в руках той наказ. І ра-
зом з Нелею Куковальською ми на ранок вже були в Кабінеті Міністрів, 
змусили Міністра Вовкуна приїхати туди і позиція переяславців ви-
рішила справу: зупинила роботу місцева рада, депутати всіх фракцій 
об’єднались, ніхто не працював. Всі стояли поряд в залі, де відбувалась 
зустріч, зайшов міністр, зрозумів. Правда він і раніше розумів. Але все 
було вирішено завдяки позиції місцевої влади, позицією населення міс-
та, працівників музеїв. Це дуже важливо.

І якщо буде так, а я вірю, що так воно й буде, бо інакше й бути не 
може, всі проблеми можна вирішити. Сьогодні проблеми є не тільки в 
переяславських музеїв. І в Каневі проблеми, і в музеї народної архітекту-
ри у побуту України, і кадрові, і організаційні проблеми. Я вже не говорю 
про фінансові. На батьківщині Шевченка в Моринцях звільнили дирек-
торку не зрозуміло з яких підстав. В Криму, у Херсонесі не зрозуміло з 
яких підстав звільнили директора, який 25 років очолював цей заповід-
ник і встиг багато зробити. Це тотальна проблема. Це свідчення певної 
кризи і культури в музейній сфері, яку необхідно здолати. Але необхідно 
з чогось починати.

Я думаю, що сьогоднішнє зібрання тут це початок виправлення ситу-
ації. З’єднавши зусилля разом з вами, місцевою владою можна навести 
лад. І це потрібно робити.

Я думаю, що Михайло Іванович Сікорський все, що робив, все відда-
вав. Любімо один одного. Те, що він зробив, це унікальне явище. Гадаю, 
що воно знаходиться в надійних руках.

КУКОВАЛЬСЬКА Неля Михайлівна – 
керівник проекту «Скарби музеїв України».

Доброго дня, мої рідні переяславці, шановна 
громадо. Я рада, що сьогодні я разом з вами. Рада 
ще з того, що університет зробив таку конферен-
цію, присвячену видатній людині. У нас в Україні 
було всього два Герої України-музейники. Це 

сфера, яка завжди була поза увагою. Та в останні роки, в крайньому 
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разі, поза увагою нашої держави. Але те, що два Герої України – Борис 
Возницький і Михайло Сікорський стали Героями України. А ще Петро 
Тронько до музеїв причетний – це велика подія, велика відзнака їхньої 
праці. І величезне спасибі сьогодні університету за те, що він таке робить. 
Я хотіла б, аби подібне частіше відбувалося на базі музею. Я розумію, що 
ситуація, яка склалась, музею не до того. Але спасибі Віктору Петровичу, 
вам, особисто, щиро від усіх наших музейників, а я сьогодні їхавши до 
вас, говорила з багатьма музейниками, вся Україна телефонує, аби пере-
дати привіт тим людям, котрі це організували.

Хотілося б, щоб Міністерство культури цим займалось. Щоб тут був 
Міністр. Але йому сьогодні не до цього. В нього інші проблеми. Сьогодні 
йде такий дерибан по музеях, що й страшно говорити про це. Але про це 
ми поговоримо на круглому столі.

Хочу трішечки свої спогади про Михайла Івановича розповісти 
вам. Коли я вперше з ним познайомилась, а я приїхала до Переяслава з 
Москви, навчалась там. Якийсь час працювала в будівельній сфері, ар-
хітектором. І тут з ним ближче познайомилась. Моя родина з ним позна-
йомилась. Чоловік працював на заводі продтоварів і завжди Михайлу 
Івановичу чимось допомагав: то будматеріалами, машиною, пальним. 
То було святкування 850-річчя заснування Москви, вони разом їздили. 
Мені зовсім недавно потрапили до рук ті знімки, коли вони разом пере-
бували в Москві. І ось тут на конференції бачу свою фотографію разом з 
Михайлом Івановичем, з Борисом Возницьким. І мені так стало приємно, 
що мене доля нагородила тим, що я з такими людьми стояла поруч, була 
з ними знайома.

А ще вони мене називали своєю колегою. І, повірте, яка це радістю 
для мене, як для людини.

І коли я стала директором національного музею «Софія Київська», 
спочатку це з осторогою сприйняла. А коли попрацювала з рік вже на 
музейній сфері, я зрозуміла, наскільки це серйозна справа. Михайло 
Іванович багато разів бував у нас. Ми ділились досвідом. Я завжди со-
ромилась перед цією поважною людиною, а він мені завжди говорив, що 
ти, Нелю, робиш все правильно. Я пишаюсь, що ти є тут.

І вже потім, коли ми разом бували на таких поважних зібраннях, він 
мене брав за руку, до когось підводив і говорив: це ж Нелечка, вона з 
Переяслава. Я дуже радий, що вона тут. Ці слова, такі миттєвості я дуже 
часто згадую.

І мене сьогодні дуже вразили слова Валентини Іванівни, якій я також 
дуже вдячна, що останні роки його життя вона була поруч з ним. Я ба-
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чила, як він розцвів на очах у всіх. І це всі відмітили. Він став охайним, 
чистеньким, гарненьким, зібраним. І завжди вона була поруч. Велике вам 
спасибі, Валентино Іванівно, що ви були поряд з Михайлом Івановичем, 
охороняли його спокій душевний, побутовий, що ви скрасили останні дні 
його життя.

Мені здається, що те, що зберіг Михайло Іванович, що він накопи-
чив, що зібрав у цих музеях... Одне діло його зібрати, а друге – його збе-
регти. Це величезна праця. І приємно, що сьогодні міська рада має дуже 
уважно придивитися до проблем заповідника. А їх багато. Я їх знаю... 
Мені телефонують співробітники вашого музею постійно, консульту-
ються з багатьох питань. Молодь цікавиться музейною справою. Робота 
тут повинна бути цікавою і живою. Єдине – щоб держава трішечки біль-
ше грошей підпускала. Тоді й музеї могли б самі заробляти більше, щоб 
шанувати працю. Щоб молодь приходила. Якраз про все це Михайло 
Іванович мріяв.

ШЕВЧЕНКО Сергій Володимирович – 
член Національної спілки письменників, заслу-
жений журналіст України.

Вшанування пам’яті Сікорського збіглося з 
трагічною датою в історії України, як третього 
листопада, 75 років тому саме цього дня було 
розстріляно на Соловках сподвижників духу 
України багатьох письменників, діячів культури, 
науки, які лежать зараз в урочищі Сандерлох. Я 

подумав, слава Богові, що така людина, як Михайло Іванович жила вже 
в ті роки, ближчі до нас

У своїх книгах, а мені довелося досліджувати багато архівних ма-
теріалів і українських, і Російської Федерації. Як письменник, я вважав 
за потрібне пропагувати в своїй творчості й показувати в публікаціях, 
в інших формах те, що було зроблено тими подвижниками і яка в них 
трагічна доля. Я передаю свої дві книжки для бібліотеки університету, 
в яких розкрито долю тих сподвижників.

Запис і стенограма – Анатолій Шпиль, 
старший редактор редакції новин радіостанції «Голос 

Києва» Київської державної телерадіокомпанії (КДРТРК), 
член Національної спілки журналістів України (НСЖУ)
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Список ініціатив засновників та учасників 
І Всеукраїнського історико-культурологічного форуму 

«СІКОРСЬКІ ЧИТАННЯ»
стосовно вшанування пам’яті Героя України 

Михайла Івановича Сікорського

1. Порушити клопотання перед відповідними організаціями про впорядкуван-
ня могили М.І. Сікорського на Заальтицькому кладовищі в м. Переяславі-
Хмельницькому (встановлення пам’ятника); 

2. Підтримати ідею встановлення в м. Переяславі-Хмельницькому пам’ятника 
Герою України М.І. Сікорського;

3. Заявити про підтримку ініціативи присвоєння Національному історико-
етно графічному заповіднику «Переяслав» ім’я Михайла Івановича Сі кор-
сь кого;

4. Висловити клопотання до міської ради про присвоєння ім’я М.І. Сікорського 
об’єктам міської інфраструктури (вулиця);

5. Звернутися до Національної спілки краєзнавців України стосовно започатку-
вання нею премії імені М.І. Сікорського у галузі краєзнавчої роботи; 

6. Виступити з пропозицією про карбування ювілейної монети до 90-річчя від 
дня народження Героя України М.І. Сікорського (Серія «Визначні постаті 
України»);

7. Запровадити премію імені М.І. Сікорського в ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький 
державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»;

8. Порушити питання про друк додаткового накладу науково-популярного ви-
дання «Моє життя – мої музеї»;

9. Укласти та видати антологію наукових та публіцистичних праць, які висвіт-
люють постать М.І. Сікорського;

10.  Продовжити серію «Наукова еліта Переяславщини» (Бібліотека ДВНЗ 
«Переяс лав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Гри го-
рія Сковороди» виданням до 90-річчя Героя України М.І. Сікорського;

11. Запровадити у ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний 
університет імені Григорія Сковороди» щорічний збірник наукових праць 
присвячений пам’яті М.І. Сікорського;

12. Пропонувати регіональним, обласним, державним та приватним телерадіо-
компаніям створити документальний відеофільм, присвячений пам’яті Героя 
України М.І. Сікорського; 

13. За результатами роботи Всеукраїнського історико-культурологічного фо-
руму «Сікорські читання» від імені його засновників підготувати необ-
хідні звернення до установ та органів влади стосовно увіковічення пам’яті 
М.І. Сікорського;

14. Опублікувати у засобах масової інформації список ініціатив оргкомітету та 
учасників Всеукраїнського історико-культурологічного форуму «Сікорські 
читання», а також висвітлити роботу зазначеного зібрання у друкованих ви-
даннях.
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«МУЗЕЙНИЙ ЗОдчИЙ УКрАїНИ» 
книги з власної бібліотеки М.І. Сікорського 

з дарчими підписами авторів 

1. Академік Є. О. Патон : матер. наук. читань з циклу : «Видатні кон-
структори України» / НТУУ «Київ. політех. ін-т», Держ. політехн. 
музей ; відп. за вип. Л. О. Гріффен. – К. : ЕКМО, 2002. – 82 с.
Автограф: Вельмишановному Михайлу Івановичу! Л.О. Гріффен

2. Археология Украинской ССР : биб лиогр. указ., 1918-1980. – К. : 
Наук. думка, 1989. – 560 с.
Автограф: Дорогому другові Михайлові Сікорському на добру пам’ть. 

Іван Шовкопляс. 04.11. 1989 р.

3. Катерина Білокур очима сучасників: спогади, есеї, розвідки з архі-
ву художниці / упоряд. М.Кагарлицький. – К. : Томіріс, 2000. – 432 с.
Автограф: Вельмишановному Михайлу Івановичу Сікорському за осо-

бистий внесок у збереження культурної спадщини у зв’язку 
із днем Пам’яток історії та культури. Заступник голови 
ОДА М.М. Урупа. м. Київ. 11.04.2001 р.

4. Борко М.  Мені не зламали крила ! : автобіогр. твір / М. Борко. – 
Переяслав-Хм. : «Карпук С.В.», 2009. – 140 с.
Автограф: Шановному Михайлу Івановичу Сікорському з повагою.  

[підпис автора]. 29.10.2009 р.

5. Бойчак М. П.   История Киевского военного госпиталя : Киевский 
воен. госпиталь в ХVIII – ХIХ в. Становление воен. медицины в Укр. 
Кн. 1 / М. П. Бойчак. – К. : Пресса Украины, 2006. – 720 с.
Автограф: Шановному Михайлу Івановичу з великою шаною і вдячніс-

тю за зустріч та чудову екскурсію в 2003 р. – від автора. 
06.01.2007 р.

6. Владич Л.  Василь Касіян : 5 етюдів про художника / Леонід Вла-

дич. – К. : Мистецтво, 1978. – 176 с.
Автограф: Михайлові Івановичу Сікорському з глибокою повагою до 

його праці на ниві української культури. – автор. Київ, 
жовтень 1979 р.

7. Гаврилюк Н. С.  Незабутній мій світе : 50-ти літтю Переяслав-
Хмельницького ліцею-інтернату присвячується / Н. С. Гаврилюк, 
В. В. Козій. – Переяслав-Хм. : «СКД», 2010. – 280 с.
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Автограф: Михайлу Івановичу з побажаннями щастя, миру, до-
бра і здоров’я на многії літа! З повагою директор ліцею 
В. В. Козій. 24.02. 2011 р.

8. Древнее золото = Orfevrerie ancienne : из Музея исторических драго-
ценностей УССР / авт. вступ. ст. и сост. альб. И. В. Бондарь ; пер. М. Н. 
Гардениной ; фотогр. С. Б. Зимноха. – М. : Искусство, 1975. – 202 с. 
Автограф: Шановний Михайле Івановичу! Сонця Вам ясного, вдачі 

лагідної, втіхи сердечної, друга щирого, сусіда доброго, келиха 
по вінця повного! Та нехай все Зле минає Вас! Ваші друзі та 
колеги. 9-го травня 1976 р.

9. З української старовини : альбом / текст Д. І. Яворницького ; 
мал. М. С. Самокиша, С. І. Васильківського ; пер. з рос. та упоряд. 
Ю. О. Іванченко. – К. : Мистецтво, 1991. – 316 с. : іл. 
Автограф: Шановному Михайлу Івановичу  – шанувальнику, збирачу 

та охоронцю історичної спадщини, засновнику і незмін-
ному директору прекрасного історико-культурного музею-
заповідника, експонати якого знайшли відображення в цій 
книзі.
Щиро бажаю Вам успіхів на ниві збереження та збага-
чення історико-культурних скарбів. Вірю, що люди не раз 
скажуть Вам своє сердечне велике спасибі за Ваш талант 
та самовіддану працю, бо Ви дали їм можливість не лише 
зустрітись з минулим, але й протягли нескінченний ланцю-
жок з далекої минувщини до сьогодення.
З повагою і вдячністю зав. відділом охорони пам’яток істо-
рії та культури. 16 липня 1991 р.

10. Большая иллюстрированная энциклопедия древностей : 
Д. Гейдова, Я. Дурдик [и др.] ; введен. К.-Г. Клингенбурга ; пер. на рус. 
яз. Б. Б. Михайлова. – 2-е изд. – Прага : Артия, 1980. – 496 с. 
Автограф: Михаилу Ивановичу Сикорскому и всем сотрудникам 

Переяславского заповедника от древнего Васильева на 
Стугне! С уважением [подпись] июнь 1983 г.

11. Василь Завгородній : альбом / Нац. спілка майстрів нар. мистец. Укр. 
[та ін. ; авт.-упоряд. Є. Шевченко ; вступ. ст. І. Пошивайло ; світлини : 
Є. Шевченко, В. Рудковський]. – К. : Народні джерела, 2005. – 72 с. : іл. 
Автограф: Глибокошановному геніальному Михайлу Івановичу від 

Завгороднього Василя в дні мого 80-тиліття. З повагою 
ша но бою автор.
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12. Збережена спадщина : Укр. тов. охорони пам’ят. історії та куль-
тури 40 років : зб. матер. і док. / Укр. тов. охорони пам. іст. та культ, 
Центр пам’яткознав. НАНУ і УТОПІК ; упоряд. : Титова О. М., 
Пархоменко М. Т., Демиденко О. О. – К., 2007. – 280 с. 
Автограф: Вельмишановному Михайлові ІвановичуСікорському – 

Герою України на згадку і на знак глибокої вдячності за 
Вашу подвижницьку діяльність в продовж тривалого часу 
на ниві збереження і примноження культурних, мистецьких, 
духовних надбань народу. Народний депутат України О. С. 
Семерак 23.04.2008 р.

13. Ігнатенко Н. В.  Літературні імена Переяславщини : навч. посіб. 
для студ. ВНЗ / Н. В. Ігнатенко, Н. С. Гаврилюк. – Тернопіль : Астон, 
2006. – 352 с. – ISBN 996-8743-06-7.

14. Ілюстрована енциклопедія історії України (від найдавнішого часу 
до кінця 18 ст.) / авт. тексту О. Кучерук ; іл. Л. і С. Голембовських, 
С. Білостоцького. – К. : Спалах ЛТД, 1998. – 216 с. : іл. – Автограф. 
Автограф: Дорогому Михайлу Івановичу! В день 75-річчя від дня на-

родження. З любов’ю і повагою працівники заповідника. 
13.10.1998 р.

15. Імена України : біографічний щорічник – 2001 / ред. кол.:  
В. Г. Бар’яхтар, І. Д. Безгін, В. П. Буркат [та ін.] ; гол. ред. 
Ю. О. Храмов. – К. : Фенікс, 2001. – 676 с. 

16. Історя Русі-України : (істор.-археолог. зб.) / Нац. акад. наук Укр., 
Ін-т археології ; редкол. : О. П. Моця (відп. ред.), Я. Є. Боровський, 
А. П. Томашевський. – К., 1998. – 336 с.
Автограф: Переяслав-Хмельницькому історичному музею від вдячного 

земляка. 21.02.1998 р.

17. Каденюк Л.  Місія – Космос / Л. Каденюк. – К. : Пульсари, 2009. – 
328 с. : іл. – (Українці у світовій цивілізації)
Автограф: Михайлу Івановичу Сікорському з побажаннями добра, щас-

тя, благополуччя. Автор. 24.02.2011 р.

18. Касіян В.  Автопортрет : літературно-мистецьке вид. / В. Касіян ; 
упорядкув. Я. П. Гояна. – К. : Веселка, 2004. – 671 с. – (Б-ка 
Шевченківського комітету).
Автограф: Вельмишановному Михайлові Івановичу Сікорському – по-

движникові української справи, славному Синові України – з 
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подякою за збереження фресок Василя Касіяна з Феофанії – 
щиро. Ярема Гоян, племінник художника. 14 вересня 2004 р.

19. Князенко О. Прапор Переяс лав сь ко го Полку : книга патріо тичної 
лірики / О. Князенко. – Переяслав-Хм. : «Мухомор», 2005. – 234 с.
Автограф: Вельмишановному Михайлові Івановичу з найкращими по-

бажаннями добра, нових здобутків, а головне – доброго ко-
зацького здоров’я! – В День Тарасового Заповіту 25 груд-
ня! З пошаною! Автор

20. Коцур В. П.  Історіографія історії України : курс лекцій / 
В. П. Коцур, А. П. Коцур. – Чернівці : Золоті литаври, 1999. – 520 с. 
Автограф: Глибокошановному Михайлу Івановичу з вдячністю за 

творчу співпрацю. В. Коцур. 16.10.2000 р.

21. Краснюк В.  Ташань на землі / В. Краснюк, М. Шевченко. – К. : 
Вітчизна, 2005. – 192 с.

22. Кривошея В. В.  Українська козацька старшина. Ч.1. Урядники 
гетьманської адміністрації : реєстр / В. В. Кривошея. – К., 1997. – 104 с.
Автограф: Вельмишановному Михайлові Івановичу з повагою від 

Музею гетьманства. 04.07.1998 р.

23. Крупницький Б.  Гетьман Мазепа та його доба / Б. Крупницький ; 
пер. з нім. О. К. Струкевича ; передм. та комент. В. М. Горобця. – К. : 
Україна, 2001. – 240 с.
Автограф: Переяслав-Хмельницькому історико-етнографічному Націо-

на льному заповіднику «Переяслав» від колективу музею-
заповідника «Битва за Київ у 1943 році». З повагою від 
колективу, директора музею – І. Вікован. 22.08.2003 р.

24. Махінчук  М. Вереснева просинь : поезії, повість / М. Махінчук. – 
К. : Укр. хата, 2009. – 184 с.
Автограф: Шановному моєму герою – Михайлові Івановичу Сікор сь-

кому зі щирою повагою і найкращими побажаннями. Автор. 
06.05.2010 р. 

25. Махінчук М.  Дорога до себе : повість / М. Махінчук. – К. : 
Українська хата, 2011. – 240 с.
Автограф: Моєму дорогому герою – Герою України Михайлові Івановичу 

Сікорському уклінно. Автор. 27.05.2011 р. 



43

26. Махінчук М. Г.  Переяславський скарб : документ. повість / 
М. Г. Махінчук ; післямова І.Ф. Драча. – К. : Молодь, 1989. – 200 с. : 
іл. – (Бібліотека Шевченківського комітету).  
Автограф: Моєму герою, подвижнику, Михайлові Івановичу Сікорському 

уклінно. Автор. 17.10.1989 р.

27. Оваденко В. Дзвінник. Книга долі : (вірші, поеми літа 2003-го) / 
Віталій Оваденко. – К. : Слов’янський град : Київ. гуманітар. акаде-
мія «Укр. літ. ін-т», 2006. – 496 с. – Автограф
Автограф: Достославному Михайлу Івановичу Сікорському на спо-

мин, щастя, на добро. З побажанням творчого довголіття, 
шани людської. Щиро автор. 28.03.2007 р.

28. Олефіренко В. Княгиня риторики : поетич. розповідь про красно-
мовну Галину Сагач / Володимир Олефіренко. – К. : Джулія. – 112 с. 
Автограф: Музею Т. Г. Шевченка у м. Переяславі від Г. М. Сагач з 

любо’ю! 26.12.2005 р.

29. Олійник Б. Поворотний круг : вірші та поеми / Б. Олійник. – К. : 
Криниця, 2003. – 696 с.

30. Останнім шляхом Кобзаря / Грабович Г., Дзюба І. М., Жулинський 
М. Г [та ін.] ; упоряд. Новицький М. Л. – К. : Український літопис, 
1994. – 280 с.
Автограф: Вельмишановний Михайле Івановичу!

Вас – видатного музеєзнавця, великого шанувальника і до-
слідника творчості. 
Т. Г. Шевченка раді сердечно вітати з нагоди 75-річчя 
від дня народження. Нехай це унікальне видання, до якого 
причетні й охоронці пам’яток Київщини, засвідчить нашу 
глибоку вдячність за Вашу турботу про Товариство, роз-
виток музейної справи, збереження і примноження духовних 
скарбів народу. Добра Вам, щастя, здоров’я на многії літа, 
нових експонатів і нових музеїв!
Рада Київської обласної організації Українського товари-
ства охорони пам’яток історії та культури. 13.10.1998 р.

31. Переяслав мовою музеїв. – Переяслав-Хм. : Світа, 2000. – 52 с. : іл.

32. Полянкер А.  Перешедший реку = Той, що перейшов ріку : памя-
ти Григория Полянкера / Александр Полянкер. – К. : АДЕФ-Україна, 
2008. – 384 с.
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Автограф: Дорогому Михаилу Ивановичу Сикорскому – с глубочай-
шим уважением и благодарностью – на память. 
Александр Полянкер. Киев, юбилейные дни Шолом-Алей хе-
ма, апрель 2009 г.

33. Потапенко О. І.  Дух. Любов. Творчість / О. І. Потапенко. – 2-ге 
перевид. – К. : Міленіум, 2009. – 354 с.
Автограф: Дорогому Михайлу Сікорському – Подвижнику українсько-

го Духу та культури із глибокою вдячністю від автора. 
12.IX.2012 р.

34. Сагач Г.  Під покровом любові Богородиці (роздуми паломниці) / 
Галина Сагач. – К. : Джулія, 2001. – 104 с. : іл. 
Автограф: З любов’ю! Г. Сагач

35. Сінько В.  Визволитель / В. Синько. – К. : Укр. агенство інформації 
та друку «Рада», 2007. – 108 с. 
Автограф: В честь 1100 річчя «Переяслава», Славному Михайлу Іва но ви-

чу! Активному учаснику підготовки цього видання. Здоров’я, 
щастя і довголіття бажає Вам автор. 16.09.2007 р.

36. Сковорода Григорій : ідейна спадщина і сучасність / відп. ред. 
І. П. Стогній. – К. : Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ, 2003. – 
716 с. 
Автограф: Дорогому Михайлу Івановичу Сікорському на добру згадку про 

велику дружбу і значні музейні та інститутські справи на 
Переяславщині (див. стор. 179, 180, 193 та ін.), шанобливе 
ставлення до творчості Григорія Савича. З найкращими по-
бажаннями зав. кафедри, доктор філос. наук, акад., Зас. пра-
цівник освіти України І. Стогній. 10.09.2004 р.

37. Стадниченко В.  Зелений дзвін / Володимир Стадниченко. – К. : 
Україна, 2008. – 576 с. – (Бібліотека Шевченківського комітету).
Автограф: Дорогому Михайлу Івановичу – найдорожчій мені людині, яка 

є прикладом для мого життя. Ця книжка, дорогий Михайле 
Івановичу для Вас і про Вас. 

38. Стадниченко В. Я. Лоно Дунаю : Мовчання природи стає дедалі 
голоснішим / В. Я. Стадниченко. – К. : Криниця, 2006. – 552 с. : іл. 
Автограф: Дорогому Михайлу Івановичу Сікорському – з любов’ю серця 

да рую книгу «Лоно Дунаю» і прошу благословення на нову 
пр ацю «Українське козацтво» – автор В. Стадниченко. Тра-
вень 2007 р.
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39. Теліженко О.  Рушники : [каталог] / Олександра Теліженко ; фото: 
О. Тоолчинський, С. Корепанов. – [К.] : «Такі справи», 2002. – 40 с. 
Автограф: Шановному Михайлу Івановичу – з вдячністю та по-

бажаннями здоров’я, людської вдячності, успіху і добра. 
Олександра Теліженко. 05.12.2006 р.

40. Терен М.  Час спокути / Микола Терен, Олійник Борис. – К., 
2005. – 64 с.
Автограф: Сікорському М. І. Лицарю Духу.

41. Ткаченко В. Українське писанкарство кінця ХІХ-ХХ ст. / 
В. Ткаченко. – К. : Міленіум, 2006. – 78 с. 
Автограф: Вельмишановному Михайлу Івановичу Сікорському, гене-

ральному директору НІЕЗ «Переяслав», творчій особис-
тості у музейній справі з шаною та повагою від ученого 
секретаря, автора. 8.11.2006 р. 

42. Товстуха Є. С.  Фітоетнологія українців / Є. С. Товстуха ; відп. 
за вип. В. Карпенко. – К. : Укр. академія оригінальних ідей, 2001. – 
304 с. 
Автограф: Славному Михайлу Івановичу на супер активне Довголіття. 

З відданою прихильністю і Любов’ю Євген Товстуха з 
Яготина. 13.10.2008 р.

43. Толочко П. П.  Киев и киевская земля ХІІ – ХІІІ веков / 
П. П. Толочко ; отв. ред. Н. Ф. Котляр. – К. : Наук. думка, 1980. – 224 с. 
Автограф: Переяслав-Хмельницькому історичному музею з глибо-

кою пошаною до його директора – Сікорського Михайла 
Івановича і всіх співробітників за їхню подвижницьку працю 
від автора.

44. Фастовець Л.  І бій, і біль, і невмирущий спомин... : вибране / 
Леонід Фастовець. – Бориспіль : Три кита. – 224 с. 
Автограф: Герою України, директору Переяслав-Хмельницького Націона-

ль ного історико-етнографічного заповідника «Переяслав» та 
його родині на добру пам’ять від автора книжки. 14 жовтня 
2007 року, м. Бориспіль
Шановний Михайле Івановичу! Зичу Вам, добродію, міцного 
здоров’я, довголіття, невичерпної наснаги, і енергії в подаль-
шій плідній праці на благо українського народу. Щастя Вам і 
удачі! Обіймаю. З повагою Л. Фастовець
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45. Хроніка 2000 : укр. культурологіч. альманах. Вип. 41-42. Поезія 
українського парку / гол. ред. Ю. Буряк. – К. : Фонд сприяння розвит-
ку мистецтва, 2001. – 800 с.
Автограф: Вельмишановному Михайлові Івановичу Сікорському з гли-

бокою вдячністю за переяславські скарби української куль-
тури.
Рада Київської обласної організації Товариства охорони 
пам’я ток. 13.10.2003 р.

46. Чередниченко Д.  П’ятерик : притчі ХХ століття / Дмитро 
Чередниченко. – К. : Задруга, 2005. – 224 с.
Автограф: Дорогому Михайлу Івановичу Сікорському на добру згадку 

про нашу зустріч в Переяславі. Д. Чередніченко. 
30.08.2005 р.

47. Чумак І.  Вогонь у хатньому вікні : поезії / Іван Чумак. – К. : Укр. 
письменник, 2005. – 144 с.
Автограф: Михайлові Сікорському. Цим засвідчую, що я є одним з 

тих, хто освятився теплом Вашого національного жертов-
ного Духу. Іван Чумак. 19.ХІІ. 21005 р.

48. Жити в цікавий час : фотохроніка. – К. : Гнозіс, 2010. – 416 с. : іл.
Автограф: Шановному Михайлу Івановичу Сікорському з побажанням 

щастя й добра. В. Шевченко 2011 р.

49. Шендрик Л. К.  Мазепа : дослідж. портретів гетьмана / 
Л. К. Шендрик, О. В. Янович. – Полтава : Верстка, 2004. – 72 с.
Автограф: Шановному Михайлу Івановичу з повагою від авторів. 

Людмила Шендрик. 23.05. 2005 р.

50. Шилов Ю.  Чого ми варті : (статті та нариси) / Юрій Шилов. – К. 
: МАУП, 2004. – 704 с.
Автограф: Вельмишановному Михалові Івановичу – на щастя! 

Ю. Шилов. 18.05.2006 р. Переяслав

51. Шляхи життя Івана Стогнія : до 75-річчя від Дня народження 
і 55-річчя пед., наук. та гром. діяльності / [упоряд. В. В. Заріцька, 
О. П. Кравченко ; відп. ред. І. В. Огородник]. – Переяслав-Хм. ; Київ : 
Вид. КСВ, 2009. – 628 с. 

52. Якименко І.  Положаї крізь віки : нарис / І. Якименко. – Переяслав-
Хм. : Аванпост-прим, 2011. – 304 с.
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Автограф: Дорогим Михайлу Івановичу Валентині Іванівні Сікорським 
від автора даного нарису про малу Батьківщину. Саме піс-
ля перебування у селі Положаї відбулась перша зустріч 
Олеся Гончара з Михайлом Івановичем. Шаную, поважаю, 
люблю Вашу Родину. З повагою автор Якименко І. П. 
16.08.2011 р.
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