
Данці - на Хорти
або Як запорізькі музеї 
у військовослужбовців 
патріотизм піднімали

Який глибокий та пристрасний 
відгук у людському серці можуть 
викликати музеї, а особливо ті, в 
яких розміщені артефакти озбро
єння та українського війська, ми -  
ініціатори Всеукраїнської культур
но-просвітницької акції «Україн
ські музеї -  Українській армії. Від
криті двері» -  зрозуміли і щиро 
здивувалися вже з перших екскур
сій, які відбулися у Запоріжжі. За
хоплені обличчя солдатів та офіце
рів, їхній жвавий інтерес до того, 
про що розповідають екскурсово
ди, стали кращою нагородою за всі 
організаційні зусилля. Саме завдя
ки тому, що військовослужбовці За
порізької окремої артилерійської 
бригади імені двічі Героя Радян
ського Союзу генерал-полковника 
Василя Петрова, а згодом і льотчи

ки Мелітопольської бригади тран
спортної авіації особисто долучи
лися до історії, вони відчули єд-

ність зі славними традиціями запо
розьких козаків та глибоко переос
мислили свою приналежність до 
військового братства захисників 
рідної землі.

Особливо яскравими, знову ж та
ки навдивовижу, були враження від 
екскурсій данських пілотів -  пар
тнерів українських льотчиків по 
унікальній операції «Північний со
кіл». У Запорізькому музеї історії 
зброї, де гості з далекого зарубіжжя 
абсолютно несподівано для себе 
побачили експозицію автентичної 
зброї давніх вікінгів, вони були зво
рушені настільки, що з впевненіс
тю, яка не терпить будь-яких «але», 
заявили: «Вікінги — то не шведи, а 
ми -  данці!» Унікальні артефакти 
так само, як і в українців, пробуди
ли в них живе відчуття історичної 
та духовної єдності з великими 
пращурами. Того ж дня разом із ме-



літопольцями вони побували на 
Хортиці. Враження переповнюва
ли кожного учасника акції.

Переконавшись, що відвідування 
музею краще за будь-які теоретич
ні викладки впливають на підви
щення свідомого ставлення солда
тів та офіцерів до виконання своїх 
службових обов'язків, ми виріши
ли запросити офіційних партне
рів акції «Українські музеї -  Укра
їнській армії. Запорізький вимір» в 
гості... в казарму. Представників 
музеїв приймала Запорізька окре
ма артилерійська бригада, де ко
мандиром полковник Сергій Бру- 
сов.

До зустрічі учасники готувалися 
старанно... Господарі вкотре до 
блиску натирали підлогу солдат
ського клубу, де мала відбутися 
запланована зустріч, перевіряли 
роботу комп'ютера та проекту
вальної апаратури. Гості, Максим 
Остапенко -  генеральний дирек
тор Національного заповідника 
«Хортиця» та Віталій Шлайфер — 
директор Запорізького музею істо
рії зброї, поділилися цікавими істо
ріями про раритетну бойову 
зброю. Знаний запорізький фото- 
художник Сергій Лавров розповів та 
продемонстрував військовослуж
бовцям візуалізацію персональної 
виставки «Віковічна Хортиця — те
риторія звитяги і любові».

Почалось з того, що організатор 
«походу» запорізьких музеїв до ар

тилерійської бригади Олександр 
Кривоший запросив прибулих гос
тей до слова, а також для наго
родження подяками від журналу 
«Війська України» тих, хто відгук
нувся та підтримав акцію «Україн
ські музеї -  Українській армії. Від
криті двері». За значний внесок у 
патріотичне виховання військо
вослужбовців Збройних Сил Украї
ни були заохочені: Запорізька місь
ка рада, директор Запорізького му
зею історії зброї Віталій Шлайфер, 
генеральний директор Національ
ного заповідника «Хортиця» Мак
сим Остапенко, заступник коман
дира Запорізької окремої артиле
рійської бригади підполковник

Ігор Немінський та редактор Запо
різької обласної державної телера- 
діокомпанії Любов Москальова.

Далі звучали захоплюючі розпо
віді директорів музеїв про історич
ні розвідки, які здійснюють їхні ко
лективи, проходили вікторини та 
захоплююча візуалізація самобут
ньої Хортиці. Військовослужбовці 
вдячно вітали гостей оплесками. 
Мимоволі прийшли на пам'ять 
мудрі слова: «Музей -  це дім, де жи
ве історія, яка не лише формує сьо
годнішній день, а й зазирає у наше 
майбутнє».
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