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Іван Костянтинович Айвазовський народився 29 липня 1817 року в Феодосії в 
мішаній – вірменсько-українській родині. Його предки-вірмени ще в XIV ст. поселилися 
в Галиччині і там проживали понад 400 років, аж поки батько Івана переселився в Крим, 
осів у Феодосії й одружився з українкою. Від цього подружжя народився майбутній 
великий митець. Батько Івана освіченна людина, знав декілька мов; належну увагу 
приділяв вихованню дітей. Благодатна родинна атмосфера сприяла розвитку природних 
здібностей хлопчика. Він самотужки навчився грати на скрипці, захопився малюванням. 

Мистецький талант проявився в нього дуже рано. Першими малюнками стали 
копії з картин, присвячені грецькому визвольному руху 1821-1829 рр., портрети 
близьких. 

У дитинстві він, утративши батька, тинявся по Феодосії над берегом Чорного моря 
і змальовував усе, що його цікавило, очевидно, самотужки, без жодних вказівок. 

Початкову освіту Айвазовський здобув у місцевій школі, згодом закінчив Сімфе-
ропольську гімназію. 

Велетенський талант міг повністю змарнуватися, коли б не подія, що сталася 
1830 р. Цар Микола І, подорожуючи по Криму, відвідав Феодосію. Перед приїздом 
царя місцевий поліцмейстер суворо наказав, щоб місто ідеально чисте, щоб кожний 
дім гарно побілений. За недбальство передбачена сувора кара. І коли цар Микола І їхав 
головною вулицею міста в супроводі великого почту, хтось завважив на стіні однієї 
кам’яниці намальованого вуглем московського солдата на весь зріст та в повному 
озброєнні. Поліцмейстер прямо оскаженів і велів своїм «городовим», за всяку ціну, 
знайти порушника порядку. І дійсно за якийсь час городові привели обдертого й 
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переляканого 13-річного хлопчика, знайденого на якомусь горищі. Поліцмейстер уже 
хотів вимірити «злочинцеві» сувору кару, очевидно, добре його одчухрати, коли хтось з 
прибічників царя, розуміючись у мистецтві, заявив, що автор цього солдата з величезною 
бородою обдарований колосальним мистецьким талантом. І замість кари придворні 
царя заявили матері, що забирають сина до столиці, де він вчитиметься малярству. 

Після вступного іспиту, складеного блискуче, Іван прийнятий до «Гіпсового класу» 
Академії, робив величезні успіхи в малюнках, а згодом у малярстві на пейзажному 
відділі. Був стипендіатом «Товариства заохочення художників». Подбали також про 
його загальну освіту, був кілька разів нагороджений, зокрема золотою медаллю. 

Упродовж 1833-1837 рр. навчався в Петербурзькій академії мистецтв, у відомого 
російського пейзажиста М. Воробйова. Роботи, представлені в студентські роки, завжди 
викликали жвавий інтерес глядачів і критики. Одна з них – акварель «Селянське 
подвір’я» зберігається нині в державній Третьяковській галереї. 

Закінчивши курс навчання із золотою медаллю першого ступеня Айвазовський 
одержав право на поїздку за кордон. Утім, молодий художник прийняв інше рішення. 
Упродовж двох років (1837-1839) він мандрував по Криму, писав приморські краєвиди. 
Користуючись нагодою, плавав на кораблях Чорноморського флоту, на власні очі 
спостерігав за їх бойовими діями. Під враженням побаченого він пройнявся почуттям 
глибокої віри в силу російською флоту, ставши пізніше неперевершеним співцем його 
перемог. Це найбільш інтенсивний період вивчення натури в усій творчості митця. 
Етюдні замальовки південного берега Криму стали плідним матеріалом для його 
майбутніх картин. 

У 1840 р художник виїхав до Італії. Працював у Римі, Неаполі, Сорренто, Венеції, 
Парижі, Лондоні, Амстердамі. 1845 побував у Туреччині. 

За чотири роки перебування там він створив і виставив десятки картин. Мандруючи 
по Європі, брав участь у виставці, організованій у Луврі, здобув славу «першого 
мариніста». Його роботи – «Неаполітанська затока в місячну ніч», «Острів Капрі», 
«Буря» та інші відзначені золотими медалями Римської та Празької академій, а 
картину «Хаос» придбав для Ватиканського музею Папа Григорій XVI. 

Відряджений за кордон для удосконалення творчої майстерності, Айвазовський 
повернувся художником з європейським ім’ям – членом Римської, Празької та 
Амстердамської академій. 1845 року удостоєний звання академіка на батьківщині й 
призначений художником при Головному військово-морському штабі з правом носити 
мундир морського міністра. Залежність від Академії мистецтв, особисті замовлення 
його величності Миколи І, що не підлягали оскарженню, стали нестерпним тягарем 
для художника. У 1847 р. він остаточно залишив столицю й оселився в Феодосії, 
повністю присвятивши життя творчості, де жив і творив аж до самої смерті. Збудував 
будинок та майстерню, влаштовував виставки, грошові надходження від яких передавав 
на добродійні цілі, 1880 року заснував картинну галерею. Він же подарував 23 картини, 
античні зліпки і скульптурні портрети Пушкіна і Глинки. Цей дар є основою художньої 
колекції нині діючого музею. Айвазовський створив понад 6 тисяч картин, які зараз 
прикрашають основні музеї світу і приватні зібрання. 

Патетичне в своїй основі мистецтво І. К. Айвазовського стало виключно новим 
явищем у російському живописі першої половини XIX ст. Найбільш повного втілення 
образно-художня система митця набула в картині «Дев’ятий вал» (1850). На великому 
полотні художник зобразив портрет морської стихії, вільної й невблаганної в хвилину 
найвищої її напруги. 

Своєрідність митця-мариніста – в романтичному зображенні величі морської стихії, 
мужності й відваги людей, які борються з нею й перемагають. «Буря на Північному морі» 
(1865), «Чорне море» (1875), «Буря біля берегів Ніцци» (1885), «Серед хвиль» (1898) – 
у цих творах і оптимізм, і життєстійкісгь людей у протистоянні природному лиху. 
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У 1848-1886 рр відбулося 10 виставок творів Івана Айвазовського в Одесі, що 
стали найбільшими мистецькими подіями цього міста. Деякі виставки Айвазовський 
влаштовував на користь і допомогу Одеській малювальній школі. 

І. К. Айвазовський першим у російському живописі передав безмежність морських 
просторів Росії, зобразив флот, який охороняє й захищає її кордони. Картини «Ревель» 
(1844), «Наваринський бій» (1848), «Сінопський бій» (1854), «Чесменський бій» (1886), 
«Мінна атака катерів пароплаву «Костянтин» на Сухумському рейді» (1887) яскраво 
характеризують особливості батального живопису митця. Вони глибоко життєві, 
вражають яскравим образним зображенням, художнім показом видовищної сторони 
дії й, головне, ідеалами свободи, боротьби за незалежність. Світло, як ідея, відіграє 
визначальну роль у творчості Айвазовського. Для художника воно є символом 
життя, надії та віри, символом вічності. Крізь жахливу бурю в його картинах завжди 
проливається тоненький промінчик світла – провісник порятунку («Буря», 1872; 
«Райдуга», 1873; «Марина», 1874 та ін.). 

З нагоди 50-річчя творчої діяльності Айвазовського йому присвоєно звання почесного 
члена Петербурзької академії мистецтв (1887). Як видатний російський художник 
удостоєний честі представити в флорентійський музей Пітті спій автопортрет. 

У творчості Т. К. Айвазовського відбилась його національна приналежність. Серед 
десятків картин вірменської тематики особливо приваблюють майстерністю виконання і 
психологізмом портрети бабусі художника та його старшого брата Габріела, католикоса 
М. Хримяна, новонахичеванського міського голови А. Халибяна. Легкістю й артистизмом 
позначений портрет дружини – Ганни Бурназян-Айвазовської. Пензлю митця належить і 
ряд картин на біблійні та історичні сюжети: «Хрещення вірменського народу. IV століття», 
«Клятва. Полководець Бардам. V століття (1892)». «Спаситель, шествующий по берегу 
Гамклейского моря». 

Айвазовский створив чимало картин української тематики: «Чумацька валка» (1855), 
«Український пейзаж» (1868), «Млин на березі річки. Україна» (1880), «Весілля на 
Україні» (1891). Тричі, упродовж 1887-1888 рр. твори художника зачаровували київську 
публіку. 

Розглядаючи творчість Айвазовського, зокрема мариністику, слід відзначити, що 
це твори просто безконкуренційні, зокрема картини Чорного моря. Він не мав собі 
гідних конкурентів у тодішній Російській імперії, як не має їх і досі, особливо в охопленні 
й передачі водної стихії, колориту й світлотіні. Недарма його називали «поетом 
Чорного моря». Неможливо докладно проаналізувати всі твори Айвзовського. 

Ранні мариністичні твори І. Айвазовського, скажімо, «Неаполітанська затока ранком» 
з огляду на композиційний уклад, трактування спокійного плеса води й неба, зокрема 
колориту, виконані ще в дусі класицизму, тоді як «Георгіївський монастир» з 
узбережжям Криму, дикими скелями, спокійним морем і чарівним місячним освітленням, 
нагадує пейзажі доби романтизму «Чесменський бій» – картина, повна експресії й 
позначена незрівнянним освітленням морських хвиль. Винятково тонким колоритом 
відзначається картина «Судна на рейді» та «Сонячний день». 

Щодо приналежності Івана Айвазовського, цього геніального митця-мариніста, 
до української спільноти, зокрема до української образотворчості, немає жодних 
підстав сумніватися. 

В останні роки життя Іван Костянтинович часто звертався до старих композицій, 
на їх основі писав нові картини. «Ураган на морі», «В бурю», «Кавказькі гори. Вид з 
моря» (1899) – серед його завершальних робіт. Смерть спіткала митця за мольбертом, 
під час роботи над картиною «Вибух турецького корабля» (1900), яка залишилася неза-
вершеною і в такому вигляді постає сьогодні перед глядачами Феодосійської о музею. 
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І. Айвазовський. У берегів Криму 

 
Помер Айвазовський 1900 р. – коли передвижницький рух уже завмирав і відроджу-

валося українське національне малярство. Він залишив велетенську мистецьку спадщину, 
а також українську мариністичну школу в особах учнів-мариністів: Руфима Судковського, 
Лева Лагоріо, Гаврила Кондратенка, Миколи Гриценка, геніального майстра українського 
пейзажу Архипа Куїнджі (Шаповала) 

Виконуючи волю І. К. Айвазовського, його поховали в м. Феодосії, на подвір’ї 
вірменської церкви святого Саркіса. Напис на могильній плиті гласить: «Народився 
смертним, залишив по собі безсмертну нам’ять». Свідченням цього є день пам’яті тисяч 
і тисяч його шанувальників – відвідувачів музею, що носить нині ім’я І. К. Айвазовського. 

Перед будинком Айвазовського (нині художня галерея ім. І. Айвазовського) йому 
встановлено пам’ятник. Ім’ям художника названі вулиці багатьох міст і деякі населені 
пункти. 

Втім, сьогодні 120-річна споруда, що має статус національного надбання, потребує 
негайного ремонту. Старий будинок «з’їдають» тріщини. Від постійної вологості 
сиплеться штукатурка. Найбільшій у світі колекції полотен І. Айвазовського (понад 
400 робіт) загрожує переїзд у запасники. Картини в розкішних рамах взимку можуть 
вкритися пліснявою. Коштів, виділених декілька років тому, вистачило лише на 
«косметичний» ремонт гордості феодосійців. Та попри все тут знаходять можливість 
показувати шедеври Айвазовського, а певним категоріям відвідувачів – навіть безплатно. 
Сторічні картини зберегли первозданний вигляд завдяки турботі музейних працівників і 
київських реставраторів. Утім, через брак коштів робота реставраторів нині завмерла. 

 
Використана література: 
1. Айвазовский (Гайвазовский) Иван Константинович (1817-1900) // Популярная 

художественная энциклопедия / [редкол.: В. М. Полевой (гл. ред.) и др.]. – М., 1986. – 
Кн. 1. – С. 19. 
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Український радянський енциклопедичний словник : [у 3 т.] / [редкол.: Ф. С. Бабичев 
(голов ред.) та ін.]. – 2-ге вид. – К., 1986. – Т. 1. – С. 19. 

3. Арушанян О. Сберечь святыни // Крым. правда. – 1993. – 10 марта. – С. 3. 
4. Барсамов Н. С. Иван Константинович Айвазовский. 1817-1900. – М., 1967. 
5. Журавель О. Видатний мариніст // Образотвор. мистецтво. – 1987. – № 4. – 

С. 27–28. 
6. История русского искусства : [у 2 т.] / [редкол.: М. М. Ракова (отв. ред.) и др.]. – 

2-е изд., перераб. – М. : Изобраз. искусство, 1980. –Т. 2. – 312 с.: ил. 
7. История русского искусства : учебник / [редкол.: И. А. Баргенев, Р. И. Власова]. – 

2 изд., перераб. и доп. – М. : Изобраз. искусство, 1987. – 400 с. – Из содержания [Об 
И. К. Айвазовском]. – С. 93–94. 

8. Комлач Ю. Крим пам’ятає митця // Культура і життя. – 1992. – 18 лип. 
9. Кучеренко З. Романтик живопису // Хрещатик. – 1992. – 29 лип. – С. 5. 
10. Полун С. Українські пейзажі мариніста // Культура і життя. – 1992. – 25 лип. 
11. Собко Н. П. Словарь русских художников. – СПб., 1893. – Т. 1. Вып. 1. 
12. Трубнякова Т. «И в память обо мне…». Из ист. коллекции И. К. Айвазовского // 

Крым. альбом. – 1997. – Вып. 2. – С. 212–217. 
13. Указатель имен живописцев, графиков, скульпторов, зодчих. – М., 1981. – С. 305. 
14. Хоменко В. Галерея Айвазовського в небезпеці // Голос України. – 1993. – 

24 груд. – С. 12. 
15. Художники народов СССР : библиографический словар.– М., 1970. – Т. 1. 
16. Червинський П. Его марин безсмертных волшебство // Зеркало недели. – 

1998. – 4-10 апреля. – С. 11. 
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Алімпій (Аліпій, Олімпій; народився близько 1050 – 17.08.1114) – чернець-ізограф 
Києво-Печерського монастиря. 

Алімпій родоначальник національного живопису, хоч і не перший руський художник. 
Ім’я Алімпій – перше серед художників, що згадується в літописних джерелах. Працював 
Алімпій в столиці Русі – Києві, в одному з центрів давньої російської культури – 
Печерському монастирі. 

Про Олімпія нам відомо в основному з послання монаха Печерського монастиря 
Полікарпа ігумену своєму Акиндину «Про святих і блаженних чорноризцях братії 
нашої», що ввійшло до пам’ятки ХІІІ століття – «Києво-Печерський патерик». 

З літописної пам’ятки довідуємося, що Алімпій з раннього дитинства проявляв 
цікавість до малярства. В 1084 році батьки віддали хлопчика на навчання до Візантійських 
майстрів-художників, що працювали в Києві. Хлопчик вчився іконопису та виготовленню 
мозаїки. 

Канонізований православною церквою як преподобний. Учасник розпису Успенського 
собору Києво-Печерської лаври: Зажив слави серед своїх сучасників написанням 
чудотворних ікон. Дві з них, як вважають фахівці, збереглися до наших днів: «Печерська 
Богоматір з предстоящими Антонієм і Феодосієм» і «Ярославська Оранта» (остання 
зберігається в Третьяконській галереї в Москві) Практикував як лікар. 

З іменем Алімпія пов’язане становлення національної школи сакрального мистецтва. 
Художник був ченцем Києво-Печерського монастиря, заснованого, святим Антонієм 
1051-го. Саме тоді досягнуто великих успіхів у розбудові міст Києва, Чернігова, 
Новгорода, Переяслава, Полоцька та ін. Зводилися вражаючі уяву величні Божі храми-
собори, церкви, князівські і боярські палаци, небаченого розквіту набули освіта, 
книгописання, літописання, мистецтво. 
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Писемні джерела свідчать, що молодий Алімпій навчався іконописній та мозаїчній 
справі в грецьких майстрів. Талант і майстерність Аліпія визнані сучасниками, його 
запрошували розписувати знамениті храми. Він брав активну участь в оздобленні 
Свято-Успенського та Михайлівського Золотоверхого соборів. 

Найвизначнішими його малярськими роботами є ікони, написані для домової 
церкви на замовлення невідомої особи. Вони не згоріли під час пожеж і вважаються 
чудотворними, такими, що зцілюють стражденних, недужих. Алімпій і перший ювелір 
та реставратор свого часу. Йому приносили «постарілі» ікони, і він їх оновлював. 

Помер Алімпій у віці 40-45 років, похований у Ближніх печерах. Церква відзначає 
день преподобного Аліпія 17 серпня за старим стилем. Людина, збагачена натхненням 
осмисленого буття, завжди творила і творить нетлінні скарби, непроминальні цінності 
для прийдешніх поколінь. Такою людиною-творцем був і наш геніальний співвітчизник 
Алімпій-іконописець. 

 

 
Алімпій-іконописець. Ілюстрація гравюри Іллі 1656 року 

до книги «Патерик Печерський» 
 

В 1087 році ігумен Никон вводить молодого художника в іконописний чин і нарікає 
іменем Алімпій. Вів аскетичний, подвижницький образ життя, працелюбива людина. 

Краса і досконалість його робіт полонили жителів. 
Напружена праця, тяжкі умови монастирського життя підірвали слабке здоров’я 

художника. Він часто хворів і помер 17 серпня 1114 року під час роботи над однією 
з своїх праць «Цар царів». 

Алімпій залишив чимало картин, деякі розміщені в ряді соборів – так Мирська 
ікона богоматері в Ростовському соборі, «Богоматір» в Свенському монастирі поблизу 
Брянська, «Предста цариця» в Московському Успенському монастирі. 
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Алімпій добре знайомий з літописцем Нестором так як проживав в Печерському 
монастирі. 

Про Алімпія складали легенди. Ось одна, вміщена в «Патерику». До Алімпія прийшов 
хворий на проказу, благаючи про допомогу. Художник взяв пензля і вкрив обличчя 
нещасного своїми фарбами. А потім залишив його переночувати в своїй келії. На ранок 
хворий умив обличчя, і разом з водою з нього зійшли всі виразки і рубці. 

Сучасники вважали пензель Алімпія чудодійним. 
В іншій ідеться про те, як незадовго до смерті, знесилений важкою хворобою, Алімпій 

не зміг дописати розпочату ікону. Він був у відчаї. Та сталось диво: у келію злетів з 
неба янгол, узяв Алімпіїв пензель, привітно всміхнувся хворому й закінчив ікону. 

У «Патерику» читаємо, що надійшов день, коли всі, як одними устами, промовили: 
«Візьмімо нетлінні мощі любимого отця нашого Феодосія, бо нема нам як без вітця 
бути». І тоді ж раду радили, аби влаштувати місце для вшанування мощів святого і 
раку кам’яну Богоматір на престолі. А оригінал з мініатюри «Псалтиря Гертруди», 
зменшеної, спрощеної копії «Печерської Богоматері», можливо ця копія, а перше 
всього мініатюри «Псалтиря» була першим київським замовленням художнику 
Алімпію, першим визнанням його таланту. 

Помер 17 серпня 1114 року. 
 
Використана література: 
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Христина Данилівна Алчевська народилася 4 квітня 1841 р. в повітовому містечку 
Борзні Чернігівської губернії. Батько Д. Я. Журавльов – українець, учитель повітового 
училища. Мати – румунка за походженням, донька героя війни 1812 р. генерала Вуїча, 
освічена жінка, закінчила Смольний інститут. Христина вважала її людиною із світлим 
розумом і даром «привертати серця людей». 

У родині Журавльових було ще двоє синів. Елементарні знання вони отримали від 
бідняка-семінариста, а в 9-10 років продовжували навчання в гімназії. Батько противник 
жіночої освіти й заборонив Христині навчатися грамоти. Але незвичайні здібності 
дівчинки, велике бажання здобути освіту допомогли їй вивчитися читати й писати 
раніше за братів. Твори, які вона писала за братів, вважалися найкращими. Згодом 
Христя писала твори й за інших гімназистів, заробляючи гроші на посібники для 
братів. Закінчити ж школу або отримати систематичну освіту вона не змогла. 

У Курську, куди батька перевели на роботу, минули дитячі та юні роки Христини. У 
12-13-річному віці в дівчинки виявляються акторські здібності й вона виступає на 
сцені домашнього театру. Юність її збігається з пожвавленням політичного життя в 
Росії, виникненням таємних політичних товариств, шо ставили за мету зміну панівного 
ладу. 

У 16 років, померла її мати. У 1862 році Алчевська заснувала Харківську жіночу 
недільну школу. Вона існувавла вісім років як нелегальна домашня. Вечорами до 
будинку Христини Данилівни збирались учениці групами по десять-двадцять чоловік, 
з якими вона вела заняття. 

Недільна школа намагалася дати вихованцям більше, ніж звичайна початкова школа, 
до якої за «Положенням...» 1864 року прирівнювалися недільні школи. Школа Алчевської 
вносила в життя своїх вихованців світле, радісне почуття, тут вони почували себе 
людьми, за якими визнавалися права особистості. 
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Проте офіційного права на викладацьку діяльність X. Д. Алчевська не мала через 
відсутність диплома. Тому працювала нелегально. Згодом. склавши екзамен з російської 
мови, арифметики й Закону Божого, отримала диплом, а з ним і право викладання. 

Учителі Харківської недільної школи працювали не тільки без будь-якої винагороди, 
а ще й вносили щороку певну суму на утримання школи. 

Того ж таки 1862 р. Христина Данилівна вийшла заміж і переїхала жити до 
м. Харкова. Її чоловік, Олексій Кирилович Алчевський, українець, походив із дрібної 
купецької сім’ї, власник Торгового й Земельного банків на Донбасі. 

1869 р. у Харкові створено Товариство поширення грамотності серед народу. 
Х. Д. Алчевська ввійшла до його склалу і відразу порушила питання про офіційне 
відкриття школи, однак постала нова перешкода: без диплома вона не мала права 
викладати Довелося складати іспити. 

У 1879 р. на власні кошти Христина Данилівна збудувала однокласну земську 
школу в с. Олексіївка Катеринославської губернії (тепер Луганська область) і фактично 
стала її попечителькою. Свої педагогічні погляди й досвід практичної роботи вона 
висвітлила в праці, присвяченій цій події. – «История открытия школы в с. Алексеевке 
Михайловской волости» (1881), а також в інших: «Островский в применении к 
чтению в народе» (1887). «Сельские очерки», «Лермонтов в деревне» (1894), «Полгода 
из жизни воскресной школы» (1895), «Передуманное и пережитое» (1912). Великий 
інтерес викликають і її неопубліковані рукописи, щоденники, листи, плани уроків, 
конспекти. Навчання здійснювалося за офіційно визнаними підручниками, письмові 
роботи виконувалися російською мовою. 

Поряд з уроками в недільній школі X. Алчевської великого значення надавали 
позакласній роботі, особливо ж проведенню шкільних свят. Новорічні ялинки, прогулянки 
за місто, відвідування театрів, музично-театралізовані вистави стали ефективними 
складовими виховного процесу. 

Унікальним явищем у діяльності Харківської приватної жіночої недільної школи 
став музей наочних посібників (таблиць, картин альбомів, приладів, історичних та 
географічних карт, манекенів, чучел тощо) – єдиний у своєму роді, якого не мала 
жодна початкова школа Російської імперії. 1896 р. музей налічував 434 експонати 
деякими номерами значилися цілі колекції наочних посібників, а вартість окремих із 
них сягала багатьох тисяч карбованців. А ще посібники, спеціально виготовлені для 
музею. 

Від початку 80-х років XIX ст. школа Христини Алчевської стає громадським 
центром «недільників». У результаті навчально-методичної співпраці вчителів Харківської 
приватної жіночої та інших недільних шкіл і великої групи науковців вийшла друком 
«Книга дорослих» – перший в історії вітчизняної народної освіти посібник для 
читання читання, складений з урахуванням специфіки навчання дорослих. 

З метою поширення даних про стан справ у недільних школах, у журналі «Русская 
школа» протягом десяти років (1897-1907) існувала рубрика «Хроніка недільних шкіл». 

Христина Алчевська неодноразово виступала в ролі ініціатора та співорганізатора 
освітянських виставок, у тому числі й міжнародних. Першою з них стала Паризька 
всесвітня виставка 1889 р. на якій журі педагогічної секції присудило покажчику 
«Що читати народові?» найвищу нагороду – Diplome d’honneur – та удостоїло вчителів 
Харківської недільної школи двох золотих та двох срібних медалей. Під час виставки 
проходив Міжнародний конгрес приватної ініціативи в справі народної освіти, на 
якому Х. Алчевську обрано віце-президентом Міжнародної ліги освіти. Харківська 
приватна жіноча недільна школа також брала участь в Антверпенській, Брюссельській, 
Чиказькій, 2-й Паризькій міжнародних виставках, де покажчик «Що читати народові?» 
знову отримав найвищі нагороди. 
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В 70-80-ті роки X. Д. Алчевська неабияку увагу приділяла позакласній роботі, 
насамперед позакласному читанню, розробила метод вивчення читацьких інтересів. 
При школі створено бібліотеку й розроблено спеціальні правила користування нею. 
В листі до Л. М. Толстого Христина Данилівна розповідала: перш ніж книжка надходила 
до читачів її рецензували, а рецензії заслуховувалися на педагогічному засіданні. 
Після того, як книжку прочитали учениці різного віку й різного розвитку, вчителі 
з’ясовувати, чи сподобалось їм прочитане, що вони зрозуміли. Все це занотовувалося в 
шкільних зошитах. На основі численних відгуків укладений покажчик книжок для 
народного й дитячого читання «Что читать народу?» в трьох томах. 

Покажчик високо оцінили Л. М. Толстой, Ф. М. Достоєвський, А. П. Чехов, 
С. В. Ковалевський, С. М. Степняк-Кравчинський, О. М. Горький, Н. К. Крупська. 
Принагідно варто зазначити, що X. Д. Алчевська листуватася й зустрічалася особисто з 
багатьма з них, а також з іншими відомими людьми: І. С. Тургенєвим, Г. І. Успенським, 
Елізою Ожешко, М. І. Павликом, В. Г. Короленком, І. Я. Франком. 

 

 
X. Д. Алчевська 

 
X. Д. Алчевська в покажчику пропагувала твори не лише російських авторів, а й 

Т. Г. Шевченка, І. П. Котляревського, Є. П. Гребінки. Г. Ф. Квітки-Основ’яненка, Марка 
Вовчка, І. С. Нечуя-Левицького, І. К. Карпенка-Карого, І. Я. Франка, Панаса Мирного, 
Ю. А. Федьковича, В. С. Стефаника, М. М. Коцюбинського, Лесі Українки та ін. У 
третьому розділі «Видання для народу українською мовою» рекомендуються твори саме 
українських письменників, 300 найвідоміших українських пісень. Не лише цим виданням, 
а й усією своєю діяльністю педагог обстоювала любов до рідного слова, прагнула 
донести до учениць найкращі зразки української літератури XIX – початку XX ст. 

З іменем X. Д. Алчевської пов’язаний розвиток методики початкового навчання, 
а її школа визнана організаційно-методичним центром недільних шкіл Росії. Христина 
Данилівна разом з відомими педагогами М. О. Корфом. В. О. Євтушевським, 
В. І. Водовозовим, М. Ф. Бунаковим, В. П Вантеровим та іншими розробила методику 
й дала досить цінні зразки уроків навчання грамоти, читання, письма. 
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Майже шість десятиліть свого життя Христина Данилівна Алчевська присвятила 
справі народної освіти: від учительки до керівника недільної школи та віце-президента 
Міжнародної ліги освіти, від автора першого науково-практичного дослідження 
проблеми сприймання і розуміння народом класичних творів до керівника великих 
творчих колективів зі створення всесвітньо визнаних навчально-методичних посібників. 

Педагогічна діяльність X. Д. Алчевської здобула всевітнє визнання на Міжна-
родному конгресі приватної ініціативи у справі народної освіти (Франція, 1889). її 
було обрано віце-президентом Міжнародної ліги освіти. Багато освітніх товариств 
обрали видатного педагога почесним членом. Петербурзьке і Московське економічні 
товариства нагородили її золотими медалями. Прогресивна громадськість Росії 
широко відзначала її ювілеї. Так, на 50-річчя своєї педагогічної діяльності Христина 
Данилівна одержала понад 500 привітань, у тому числі від 64 недільних шкіл, а також 
від педагогів, випускників, громадських діячів, працівників редакцій педагогічних 
журналів і газет. Проте до глибокої старості вона була в немилості в царської влади. 
Лише після Жовтневої революції відчула піклування про себе: як «відома діячка 
народної освіти» отримала одну з перших персональних пенсій. 

Знаменно те, що з ініціативи Христини Данилівни і на кошти її сім’ї перший у 
світі пам’ятник Кобзареві поставлено в садибі Алчевських поблизу недільної школи 
у 1898 р. 

Друге Харківське повітове міське училище, попечителем якого стала Алчевська, 
теж з її ініціативи стало першим навчальним закладом у Росії, якому присвоїли ім’я 
Т. Г. Шевченка. 

Створена під керівництвом Христини Данилівни спільними зусиллями вчителів 
Харківської та інших недільних шкіл, учених і фахівців різних галузей знань «Книга 
дорослих» (у трьох випусках) стала першим в історії народної освіти посібником, 
складеним з урахуванням специфіки навчання дорослих. 

Напровесні буремного 1920-го Харків прощався зі своєю почесного, громадянкою, 
народною вчителькою Христиною Данилівною Алчевською. Тут вона починала свою 
просвітительську діяльність на зорі 60-х років минулого століття. Тут вона зустрічала 
революцію. Тут і скінчила своє подвижницьке життя. 

Численні учні Христини Данилівни спорудили на свіжій могилі скромний пам’ятник. 
А на ньому робітнича рука, не зовсім ще здолавши правопис, але відчувши на собі 
тепло і щедрість серця того, хто навчив грамоти і світлом осяяв душу, викарбувала: 
Просвітителька народу Алчевська X. Д. 1841-1920. 
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З-поміж легендарних постатей нашого часу видатний хірург і вчений, лауреат 
Ленінської премії і Державних премій УРСР (1978, 1988) та України (1997), Микола 
Михайлович Амосов займає особливе місце. 

Народився Микола Михайлович 19 грудня 1913 року в с. Ольхово Вологодської 
губернії. Мати працювала акушеркою. Батько пішов на війну 1914 р., а коли повернувся, 
то незабаром залишив сім’ю. Жили дуже сутужно. Мати ніколи не дозволяла собі 
брати подарунків від пацієнтів і залишилася для Миколи Михайловича прикладом на 
все життя. Бабуся навчила майбутнього академіка молитися, селянське господарство – 
трудитися, а самотність – читати книжки. Коли Микола став піонером, перестав вірити в 
Бога. Однак партійна кар’єра на піонерах і скінчилась – ні в комсомолі, ні в партії 
він не був. 

З 12 до 18 років хлопець навчався у школі, потім у Череповецькому механічному 
технікумі, який закінчив у 1932 році. 

Восени 1932 року М. Амосов почав працювати в Архангельську начальником 
зміни робітників на електростанції при великому лісопильному заводі. 1934 р. вступив 
до Всесоюзного заочного індустріального інституту. Уявіть собі студента-заочника 
індустріального інституту, що готує дипломний проект. Насамперед він обирає тему. 
Річ звичайна, завжди напохваті є чимало традиційних і випробуваних тем. Ну, навіщо, 
скажіть, студентові, крім того, заочникові, та ще технічного вузу, ставити перед собою 
на останньому інститутському етапі якесь надзавдання? А він пішов на це: як дипломну 
роботу привіз до Москви проект нової конструкції літака. Паротурбінного! Транс-
континентального! Щоправда, 26-річний студент мав за спиною деякий технічний 
багаж. Захист, одначе, пройшов блискуче, і студент, незважаючи на те, що йому не 
вистачало кількох п’ятірок і вкралась до матрикула навіть трійка, одержав в 1940 році 
диплом інженера-теплотехніка з відзнакою, за сміливу ідею та оригінальне вирішення. 
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Історія з літаком продовження не мала Річ у тому, що паралельно з навчанням у 
Всесоюзному заочному індустріальному інституті Амосов навчався у тому ж Архан 
гельську на стаціонарі медичного інституту. Там його справи йшли не зовсім так як 
у всіх. Він, наприклад, за один рік пройшов два курси, що в медичних інститутах рідкісне 
явище. Будучи першокурсником наважився створити проект штучного серця, і хоча його 
задум видавався наївним, та й знань у студента малувато, про його проект схвально 
відгукнувся відомий у країні фізик, вчений-академік Вадим Євгенович Лашкарьов, 
який тоді жив на Півночі. 

У 1935 р. вступив до Архангельського медичного інституту і також закінчив його 
з відзнакою за чотири роки – в 1939 р. 

Миколу Михайловича залишали в аспірантурі з хірургії, а він віддав перевагу 
практичній роботі ординатора-хірурга Череповецької міжрайонної лікарні. За рік праці 
навчився робити звичайні операції на органах черевної порожнини. 

Навчання в аспірантурі медичного інституту і закінчення індустріального – збіглося 
в часові. Та коли в перші студентські роки, ставлячи перед собою запитання «ким 
бути?», він ще вагався, то тепер проблема «інженер чи лікар?» остаточно вирішилась 
на користь лікаря. Понад те, його вже так захопила хірургія, що, провчившись в 
аспірантурі лише рік, він залишив заняття і вирішив піти у звичайну лікарню на 
практичну роботу. 

Це сталось приблизно за рік до початку війни, в міжрайонній лікарні невеличкого 
на той час містечка Череповця молодий ординатор-хірург Микола Амосов зробив 
свою першу операцію. 

Отже, перемогла медицина. Що ж, цілком природно для сина сільської акушерки. 
Адже спадковість, навколишнє середовище так само можуть впливати на остаточний 
вибір професії. А звернувся я до тієї давньої історії тому, що вже в ній угадується 
майбутній Амосов – з його цілеспрямованістю й дивовижною працездатністю. 

Від перших і до останніх днів Великої Вітчизняної війни М. М. Амосов – провідний 
хірург Польового пересувного госпіталю – 2266 («ППГ-2266 на кінній тязі»). Війна 
зробила його хірургом-універсалом, він оперував надзвичайно багато й брався за 
найтяжчих пацієнтів. Сам Амосов ілюстрував одну свою фронтову сторінку так: у 
250 хатах лежало понад дві з половиною тисячі тяжко поранених, а лікарів всьото 45. 
Оперували день і ніч без спочину. Втрат було дуже мало, і це окрилювало. Госпіталь 
дійшов до Східної Пруссії. Потім довелося лікувати військовополонених у Маньчжурії, 
очолювати хірургічне відділення в Брянську. Якось його виступ на одній із конфе-
ренцій почув тодішній директор київського Інституту грудної хірургії та туберкульозу 
А. Мамолат і запросив Амосова на роботу до Києва. 

Після розформування ППГ-2266 Миколу Михайловича разом з дружиною Лідісю, з 
якою одружився в роки війни, направили до іншого госпіталю. Вони потранили до 
Маньчжурії – лікувати хворих на тиф у таборі військовополонених японців. 

На основі клінічних спостережень військового часу Амосов написав кандидатську 
дисертацію, присвячену первинній обробці поранення колінного суглоба, яку захистив в 
1948 р. 

Після демобілізації з лав Радянської армії Микола Михайлович деякий час працював 
у Москві завідувачем Головного операційного корпусу Інституту швидкої допомоги 
ім. Скліфосовського, а потім переїхав до Брянська, де з 1947 р. до 1952 р. завідувач 
хірургічного відділення обласної лікарні та головний хірург обласного відділу 
охорони здоров’я. В цей час зробив багато нових складних операцій – на шлунку, на 
стравоході, на нирках, в усіх ділянках тіла. Проте найважливішими стали резекції 
легенів при абсцесах, пухлинах і туберкульозі. 
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У Брянській лікарні М. М. Амосов проводив велику наукову роботу із загальної й 
торакальиої хірургії, залучаючи до наукових досліджень великий колектив практичних 
лікарів, багато з яких у подальшому стали широко відомими спеціалістами. 

У листопаді 1952 року Микола Михайлович переїздить до Києва, де очолює 
спеціально створену в Київському інституті туберкульозу та грудної хірургії клініку 
торакальної хірургії. 

Наступного – 1953 р. – він захистив докторську дисертацію, присвячену резекціям 
легенів при туберкульозі. 

У Києві повною мірою розкрився різнобічний талант хірурга та дослідника, 
фізіолога та інженера, набула особливої плідності наукова, організаторська, практична, 
педагогічна та громадська діяльність. 

Микола Михайлович Амосов ініціатор широкого впровадження в країні резекційної 
хірургії при захворюваннях легенів та зробив значний внесок щодо розвитку цієї 
проблеми. Ним розроблені та впроваджені в практику оригінальні методики часткового 
та повного видалення легені, декоризації легені, повторних резекцій, одночасних 
двосторонніх часткових резекцій легенів, резекцій у поєднанні з остеопластичною 
торапластикою, запропонована та впроваджена в практику методика часткових резекцій 
легені з механічним швом, яка отримала повне визнання. Все це сприяло значному 
зниженню захворюваності на туберкульоз та докорінному підвищенню ефективності 
лікування хвороб легенів в нашій країні. Праці М. М. Амосова в галузі легеневої 
хірургії мають величезне значення й відзначені Ленінською премією в 1961 році. 

Надалі основного напряму в роботі Миколи Михайловича набула хірургія серця. 
У 1955 р. він вперше в Україні розпочав хірургічне лікування пороків серця, одним 
із перших широко впровадив у практику метод штучного кровообігу. В 1963 р. 
першим у Радянському Союзі провів протезування мітрального клапана. В 1965 р. 
створив та вперше в світі впровадив в практику аититромботичиі протези серцевих 
клапанів. М. М. Амосовим створено ряд нових методів хірургічного лікування пороків 
серця, оригінальні моделі апаратів штучного кровообігу. Його праці з хірургічного 
лікування хвороб серця відзначені Державною премією України (1998 р.), золотими 
медалями (1967, 1982 рр.) та срібною медаллю (1978 р.) ВДНГ СРСР. 

Під керівництвом М. М. Амосова виконано близько 7000 резекцій легенів, понад 
95 000 операцій з приводу захворювань серця, в тому числі понад 36 000 зі штучним 
кровообігом. 

Клініку серцевої хірургії, якою керував М. М. Амосов, в 1983 р реорганізували в 
Київський науково-дослідний інститут серцево-судинної хірургії і на сьогодні є 
Українським республіканським кардіохірургічним центром. М. М. Амосов перший 
директор, а з 1988 р. – його почесний директор. Щорічно в інституті здійснюється 
близько 3000 операцій на серці, в тому числі близько 2000 зі штучним кровообігом. 
Проводяться розробки найважливіших проблем із серцевої хірургії. 

З 1958 р. почалася «кібернетика» Амосова. Спочатку це лабораторія для відпра-
цювання операцій за допомогою АШК, потім розгорнулися фізіологічні дослідження 
серця за участю інженерів та математиків. В Інституті кібернетики створили спеціальний 
відділ, де зібрався колектив ентузіастів. 

Упродовж наступного десятиліття він сформулював основні напрямки розвитку 
п’яти своїх головних ідей: регулюючі системи організму; механізми розуму та 
штучний інтелект; психологія і моделі особистості; соціологія та моделі суспільства; 
глобальні проблеми людства. В усіх напрямах працювали групи, проводилися 
дослідження, створювалися комп’ютерні моделі, писалися статті: Захищено два 
десятки дисертацій, видано п’ять монографій і багато брошур... У 1992 р. М. Амосов 
підсумував свої філософські ідеї і написав статтю «Мій світогляд», надруковану в 
кількох виданнях. 



Шитюк М. М., Горбуров Є. Г., Горбуров К. Є. 

22 

Це десятиліття надзвичайних звершень: продовження прориву в хірургії серця, 
кібернетичні відкриття, становлення Інституту серцево-судинної хірургії, шлях вгору і 
вгору. І роки буття – шістдесят, сімдесят, вісімдесят – пролітали, наче стріли, входячи 
в дивне протиріччя з жагою творчості і внутрішнім полум’ям цієї людини. 

Велику увагу Микола Михайлович приділяв сучасним проблемам біологічної, 
медичної та психологічної кібернетики. Впродовж 1959-1990 років очолював відділ 
біологічної кібернетики Інституту кібернетики НАН України. Під його керівництвом 
проведені фундаментальні дослідження систем саморегуляції серця та розроблені 
питання машинної діагностики захворювань серця, здійснені розробка та побудова 
фізіологічної моделі «внутрішнього середовища організму» людини, моделювання 
на ЕОМ основних психічних функцій і деяких соціально-психологічних механізмів 
поведінки людини. Нетрадиційність підходу, оригінальність поглядів М. М. Амосова 
отримали широке визнання. 

За дослідження в галузі біокібернетики в 1978 і 1997 рр. він нагороджений Державною 
премією України. 

М. М. Амосов – автор понад 400 наукових робіт. Більшість його монографій 
перевидані в США, Японії, Німеччині, Болгарії. В очолюваному ним інституті 
підготовлено 40 докторів та 146 кандидатів наук, багато з яких нині керують великими 
науковими центрами. Він член президії правління Українського товариства хірургів і 
кардіологів. Міжнародної асоціації хірургів і Міжнародного товариства медичної 
кібернетики, наукової ради з кібернетики України, член редколегії редакційних рад 
багатьох вітчизняних та зарубіжних журналів. 

Свою роботу М. М. Амосов поєднував з великою громадською діяльністю: був 
депутатом Верховної Ради СРСР п’яти скликань. 

Його чесність давала право на відвертість, яка іноді шокувала. Хіба можна забути, як 
у нього, депутата Верховної Ради СРСР, у перерві між засіданнями поцікавилися 
журналісти-телевізійники, які події відбуваються в сесійній залі, а він замість відповіді 
на всю країну показав кумедну гримасу. Іншим разом Амосова, одвічного борця за 
здоровий спосіб життя, запросили на зустріч чиновники-можновладці. Підтягнутий 
худорлявий хірург, зайшовши до аудиторії, довго не роздумував: «Про що гово-
ритимемо, товстопузі?» – запитав, мов відрізав, лікар. У відповідь – суцільна тиша. 
Коли переполох минув, багато хто з присутніх почали втягувати свої животи. 

Не менше ризикував Микола Амосов, коли виготовляли перші вітчизняні штучні 
клапани серця. Спочатку він «їх побачив на одній із операцій у США. Як з’ясувалося, їх 
потрібно вкрити синтетичним матеріалом. Але не було ані досвіду, ані умов, ані 
такої медичної промисловості, яка б швидко освоїла нове. Видатний медик завдяки 
інженерній освіті й творчому мисленню сам винайшов оригінальний клапан, а потім 
знайшов стареньку бабусю, котра погодилася за допомогою гачка обв’язувати клапани 
нитками. Їх дістали з італійської нейлонової сорочки, яку Микола Михайлович привіз із-
за кордону. Після такого новаторства ефективність роботи цих клапанів підвищилася в 
шість разів. 

Микола Амосов писав: «...На конгресі в Мексиці я вперше побачив операцію на 
серці з апаратом штучного кровообігу. Дуже захопився. Оскільки апарат купити 
неможливо, розробив власний, який виготовили на заводі. Ось тоді й знадобилися мої 
інженерні знання. Рік експериментували... А 1959 року вдало прооперували хлопчика з 
тяжкою вродженою вадою серця. Так зване «штучне серце» під час першої операції 
Амосова працювало 1 годину 44 хвилини. 

Микола Михайлович Амосов не лише видатний хірург, а й яскравий теоретик 
медицини, філософ, талановитий; кібернетик, соціолог. Та при всьому цьому ще й 
письменник! Літературний феномен Амосова привернув на початку 60-х років великий 
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інтерес мільйонів читачів. Його повість «Мысли и сердце» – про пристрасті хірургії – 
перекладена більше, ніж тридцятьма мовами. У США були здивовані, коли довідалися, 
що хірург, кібернетик та прозаїк Амосов – одна й та сама людина. 

М. М. Амосов відзначений багатьма високими урядовими нагородами СРСР, 
Почесною відзнакою Президента України. 

Микола Михайлович – кардіохірург, який став в Україні академіком та людиною 
сторіччя, створив у Києві Інститут серцево-судинної хірургії та прооперував у ньому 
5000 пацієнтів – у 88 років опинився, як то кажуть, «шевцем без чобіт» – підкачало 
власне серце. 

Соратники Амосова довго чинили опір, не хотіли його оперувати. Як шуткував 
сам пацієнт, «боялися зарізати вчителя». Після успішної операції Микола Михайлович 
вийшов із лікарні та продовжив те, чим займався паралельно з медициною, – 
моделюванням майбутнього держави. 

Чудове життя прожив М. М. Амосов! Визнання та широка популярність прийшли 
до нього задовго до смерті. Йому вдалось досягти успіху в усіх основних починаннях. 
Запропоновані й розроблені ним нові методи лікування одержали загальне визнання, 
посіли чільне місце як у вітчизняній, так і в зарубіжній медицині. 

Помер Микола Михайлович на 90-му році життя, 12 грудня 2002 року. 
Та світлий образ великого вченого, його життя, повністю, до кінця відданого народові, 

залишаються в історії вітчизняної науки як благородний приклад самовідданого 
служіння Батьківщині. 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 року за № 128 
Інституту серцево-судинної хірургії АМН, яким упродовж багатьох років керував 
Микола Михайлович Амосов, присвоєно його ім’я. 

 

 
Надгробоу Миколи Амосова на Байковому кладовищі в Києві 

 
Для багатьох поколінь минулого століття М. Амосов приклад самовідданого 

служіння науці, чесності і порядності, високої громадянської позиції, легендарний 
хірург-кардіолог. 

Академік НАН та АМН України, член-кореспондепт РАМН, доктор медичних наук 
(1953), професор, заслужений діяч науки України (1955), лауреат Ленінської премії 
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(1961), Державних премій УРСР (1978, 1988) та України (1997), Герой Соціалістичної 
Праці (1973), почесний директор Інституту серцевосудинної хірургії АМН України з 
(1988 р.). 

Пам’ятник у вигляді великого глобуса, який по екватору оперізує стрічка електро-
кардіограми. Той, чий прах знайшов спокій на Батиєвій горі, уболівав за всю планету... 
А поруч вирізьблена з білого карарського мармуру постать Хірурга. Звично складені 
на грудях руки, їжакуватий чубчик, дещо іронічний та дуже проникливий погляд... 
Знаємо, що за життя так само пильно дивився на Київ із гори, де розташувався 
створений ним інститут. 

«Він був мірилом совісті, честі, гідності, правди. Постав перед світом у мармурі. 
Це міцний матеріал, та наша пам’ять міцніша». Так сказав на відкритті пам’ятника 
на Байковому кладовищі нинішній віце-президент Академії медичних наук Юрій Кундієв. 
Багато хто каже, що Амосов заслуговує на те, аби йому побудувати храм. Ні, не з 
каменя, а віртуальний, де зберігалися б його ідеї, думки й почуття. «Як Росія радиться зі 
Львом Толстим, так і Україна повинна радитися з Миколою Амосовим, – каже Юрій 
Кундієв. – Але при цьому наше завдання – не обмежуватися й не зупинятися на 
написаному й проаналізованому Амосовим. Він сказав, що ідеї – гени суспільства, а 
отже, українцям залишається ростити генеалогічне древо, коріння якого – Микола 
Михайлович». 
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Анна Ярославна відкриває плеяду українських жіночих імен, що діяли на державній 
ниві Європи і стали самостійними політичними діячами. Доля середньої дочки 
великого Київського князя Ярослава Мудрого, схожа на сюжет середньовічного 
роману, а життя наповнене великою, романтикою і багатьма не з’ясованими фактами 
та подіями, починаючи з дат народження і смерті таємницями. Романтична доля 
Київської князівни вже кілька століть привертає до себе увагу дослідників. Жоден 
літопис часів Київської Русі не згадує Анну Ярославну. Ім’я її згадується лише в 
іноземних джерелах того часу. 

Найбільш вірогідним роком народження князівни Анни є 1028-ий. Підтверджується 
цей рік французькими відомостями про те, що вона приїхала до Франції, коли їй 
було 22 роки. Анна була самою красивою і самою любимою дочкою Ярослава 
Мудрого. Від бабусі Рогнеди вона успадкувала «своєнравний» характер, від батька – 
любов до книг. Любила Анна полювання, була вмілою наїзницею. Перевагу віддавала 
гонці за оленем. 

Дитячі й дівочі роки Анни проходили у Києві. Зростала вона в такій культурній 
атмосфері, що істотно відрізнялася від середньовічних звичаїв, і це не могло не 
позначитися на її світогляді та освіті. Князівна одержала початкову освіту, навчаючись у 
приватних вчителів. Вони навчили її грамоті, історії, іноземним мовам, печаткам 
арифметичних знань, співам, малюванню, а також правилам середньовічного етикету. 
Анна була дуже освіченою дівчиною на ті часи і з нею не могли в цьому суперничати 
князівни або принцеси з інших країн. 

Завдяки купцям і мандрівникам до короля Франції Генріха І дійшла слава про 
красу і освіченість дочки Ярослава Мудрого. Та й шлюб з нею міг сприяти зміцненню 
влади короля і забезпеченню надійних союзницьких зв’язків. Він знав про могутню 
країну на сході і її вплив на Європу. 
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Але Ярослав не відразу дав згоду на шлюб своєї дочки. Відомо про безуспішне 
посольство до нього від Генріха І з цього приводу в 1044 році. 

1048 року французьке посольство, подолавши майже 3000 кілометрів знову досягло 
Києва. Після урочистих прийомів, богослужінь та інших обов’язкових церемоній послу 
короля офіційно дано згоду на шлюб Анни з Генріхом. Так вирішилась доля Анни. 

У день від’їзду на князівському дворі стояв великий галас: мамки, няньки, 
служниці голосили й плакали, розуміючи, що розлучаються назавжди. Тяжким стало 
прощання з рідними. Батько пригорнув її до себе й стиха мовив: «Пам’ятай, дочко, 
про честь Русі і нашого рідного Києва!» Потім перехрестив. 

Після двомісячної мандрівки посольство з Анною прибуло до Франції. В ті часи 
місцем перебування королівського двору невеличке місто Санліс (40 км від Парижа), 
де й прошли перші місяці життя в країні князівни. Навесні король і двір вирушили 
до стародавньої французької столиці міста Реймса, де в присутності знаті і величезного 
скупчення різного люду 14 травня 1049 року, на свято святої Троїці, король Генріх 
одружився з Анною. Урочиста церемонія відбувалася в Реймському кафедральному 
соборі, руки молодих з’єднав архієпископ Реймський – Гі де Шатільон. 

Весілля могло бути відмінене, так як Анна рішуче відмовлялася давати присягу 
на латинській біблії і заявила, що зробить це лише на давньоруському Євангелії. Це 
викликало незадоволення французьких єпископів, але король настояв, щоб задовольнили 
прохання Анни. Архієпископ Реймський увінчав королівською короною голову Анни. І 
вона дала клятву на вірність Франції на Євангелії, привезеному нею з Києва. Відтоді 
всі королі під час коронації давали присягу на вірність Франції на цьому Євангелії. 

 

 
Пам’ятник Анні Ярославні – королеві Франції,  

м. Санліс, монастир святого Вінцента. 
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В передмісті Реймса відбулась історична зустріч Анни Ярославни зі своїм 
майбутнім чоловіком, королем Генріхом І. Анна, єдина з Ярославен, яка посватана 
заочно і йшла заміж без любові, без найменшого уявлення про свого обранця. 

Цей епізод біографії Анни, напевно, найемоційніший, найромантичніший. Він 
продовжує збуджувати уяву і дослідників, і митців. І хоча жодних відомостей про 
нього не дійшло, усі одностайно користуються кимось підкинутою версією: розчарування 
Анни і прихильність до неї з боку Генріха. 

Негарний, немолодий. Дві перші риси, які ніби впали Анні в очі. Французькі гравюри 
XVII ст., які портретують 38-го короля Франції, дозволяють з цього приводу дискутувати. 
Що ж до віку Генріха, то достатньо знати роки його життя (1008-1060), аби мати 
уявлення, наскільки він був «старим» у рік, коли Анна побачила його уперше, – 
1044, 1045, 1048, 1049 чи 1051. 

Укладений з високих державних міркувань династичний шлюб не був щасливим. 
Французькі середньовічні хроніки натякають на зв’язок Анни зі знатним васалом 
чоловіка Раулем III, тобто графом де Крепі і де Валуа, який очолював феодальну 
опозицію королеві. Деякі історики гадають, що Генріх І, безсилий перешкодити дружині 
любити суперника, апелював навіть до папи Миколи II. Намісник святого Петра 
звернувся з листом до Анни, вмовляючи і благаючи її «берегти короля» 

Ставши французькою королевою, Анна змушена відвідувати католицьку церкву – 
іншої у Франції не було. Навряд щоб король чи папа могли вимагати від неї офіційного 
зречення православ’я: це неминуче зіпсувало б відносини Франції з Руссю. 

Зодягши корону, Анна Ярославна посіла досить помітне місце в державній ієрархії. 
І не тільки як дружина короля. Її ім’я, а часто й підписи, з’являлися на багатьох 
документах, листах, зокрема до понтифіка Ватикану. 

До Франції Анна Ярославна прибула за кілька років до офіційного розколу 
християнства 1054 року на православ’я і католицизм; як королева держави, що прийняла 
західну церкву, вона мусила обернутись із православ’я у католицизм. Між присяганням 
Анни Ярославни на вірність французькій короні на Євангелії, написаному кирилицею, та 
листом-подякою до неї від Папи Римського Миколи II за «її старання у благочестивих 
молитвах» латиною – немає ніякого протиріччя, як немає і підстав говорити про перехід 
Анни з грецького у латинське віросповідання. 

Перші роки життя у чужій країні не радісні для Анни. «В яку варварську країну 
ти мене послав; тут житла похмурі, церкви потворні і звичаї жахливі» – ці рядки із 
листа Анни до батька в Київ цитують французькі дослідники. Проте час брав своє. 
Багаточисленні обов’язки королеви все більше відволікали від похмурого настрою. 

Перед народженням першого сина Анна Ярославна дала обіцянку богові збудувати 
монастир. 

У 1053 році Анна народила сина Філіппа, а потім Робера і Гуго. Робер у 
підлітковому віці помер. Король майже весь час перебував у військових походах і, 
звісно, йому було не до родинних обов’язків. Виховувала своїх малолітніх синів 
Анна. Тут їй у великій пригоді стали її всебічна освіта і культура. У цей час до 
королеви звернувся з листом папа римський Миколай II. Він писав: «Єпископ 
Миколай, раб із рабів Господніх, славній королеві шле привітання і апостольське 
благословіння. Вознесемо гідну подяку всемогутньому Богу, подателю благовоління, 
бо як ми чули, у жіночих грудях міститься чоловіча сила доблестей. До наших вух 
також дійшло, прегарна дочко, що твоя світлість пребагато виливає благочестиву 
щедрість на недостойних, щиро старається у благовійних молитвах; ти застосовуєш 
силу суворості до злобно упертих, а в решті добрих справ, як це від тебе вимагається, 
виявляєш почуття обов’язку і королівської гідності...». 
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Про зростаючий авторитет Анни в французькому суспільстві говорить і той факт, 
що їй надано право ставити свій підпис на документах великої державної ваги. Її 
чіткі, ясні, написані знайомим «уставом» літери стоять поруч з хрестами неграмотних 
королівських чиновників, придворних і самого короля – Генріха І. Ця привілея Анни 
стала унікальним явищем для французького королівського двору XI віку. Вона знала 
латинь – офіційну мову того часу, якою писало і розмовляло освічене суспільство в 
Західній Європі. Але коронована киянка, живучи далеко від батьківщини, пам’ятала 
кириловий правопис, підписувалася і рідною мовою. 

«Білою королевою» нарекли французи Анну Ярославну. Світла й осяйна жінка, 
вона, як сонце, з’явилася у Франції зі Сходу і, як сонце зігріла і замилувала цей край. 
Анна привезла з батьківщини багатий посаг – коштовні тканини, хутра, килими, золоті 
монети. Та найголовніше – привезла книжки з батькової бібліотеки, високу культуру, 
мудрість, добро, тепло слов’янської душі. Опанувала французьку мову і вивчила 
історію своєї нової батьківщини. Займалась переписуванням книжок і уклала бібліотеку. 
Ініціювала відкриття перших шкіл при великих монастирях. Входила у суть справ 
свого чоловіка короля Генріха І, нерідко допомагаючи йому порадами, особистим 
розглядом і візуванням документів, участю у королівських радах. Перша освічена 
жінка на французькому престолі вона, по суті, була співправителькою короля. 

Наприкінці свого життя Генріх І хотів призначити дружину регентшею, але та 
розсудливо вирішила не брати на себе тягар управління країною, в якій була 
чужоземкою... Ось чому після смерті Генріха Анна стала всього лише опікункою 
юного короля, тоді як регентом став чоловік сестри покійного монарха граф Балдуін 
Фландрський. Як опікунка Анна і підписувала разом із сином багато, щоправда, 
другорядних державних документів. На грамоті Філіппа І Суассонському абатству є 
підпис матері-королеви «Анна регъина» – слов’янськими кириличними літерами передано 
латинські слова «Анна регіна», тобто Анна королева. 

Генріх І у 1059.році, після 30-річного перебування на королівському троні, вирішив 
передати його старшому синові Філіппу. У травні місяці Філіпп, якому виповнилося 
близько 9 років, коронований і став королем Франції. 

Наступного року Генріх помер. Із синами вона жила у Санлісі – невеликому 
замку на північ від Парижу, який любила за «царствующе там добророзчинне повітря і 
за чудове полювання», яким захоплювалася. 

У Санлісі Анна заснувала абатство на честь святого Віцента. Збереглася грамота – 
хартія королеви 1060 року про заснування монастиря Сан-Венсан у Санлісі. Грамота 
свідчить, що Анна любила читати книжки і добре знала церковну історію. Вона добре 
начитана з Святого писання і часто, диктуючи грамоти, користувалася біблійськими 
цитатами. 

Королева не тільки любила читати книжки, а й займалася їх переписуванням. 
Одержавши у київській князівській родині освіту, виховання, Анна постала як особистість. 
Нові традиції, що поширювалися на Русі,– значення грамотності та освіти – «вчення 
книжного», читання книжок тощо – Анна привезла з собою до Франції. Ось чому 
справі виховання своїх дітей вона приділяла так багато уваги. Вихована сама на 
нових культурних засадах, Анна не могла доручити комусь виховання і навчання своїх 
синів – короля Філіппа І і Гуго. 

Після смерті Генріха королева Анна залишилася молодою, вродливою удовою 
близько 35 років. Вона знаходила час для прогулянок і полювання в гарних лісах. 
Багато васалів приїздило віддати їй і молодому королеві шану. Не один із них зітхав 
по незвичайній жінці. Серед них був і граф Рауль III Перони де Кресні і Валуа «один 
із наймогутніших магнатів і один із найнезалежніших, що були в Франції. 
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Каплиця збудована Анною Ярославною у м. Санлісі. 

 
Він сміливий і безстрашний до безросудливості, «не боявся ані армії короля, ані 

церковних громів». Старший кількома роками від королеви він мав уже дві жінки: 
першу, що народила йому двох синів і двох дочок і невдовзі померла, і другу Акенез, 
яка жила ще. 

У Санліссі Анна пережила другу молодість. З новою силою спалахнув її роман з 
графом Раулем де Крепі і де Валуа. Очевидно, вибір Анною Санлісського замку для 
своєї резиденції не випадковий. Поблизу, в Крепі, знаходився замок Рауля. У 1062 р. 
він викрав вдову-королеву і обвінчався з нею, незважаючи та те, що одружений, 
розлучився з першою дружиною. Жінка Рауля Алінора звернулася зі скаргою до 
папи Олександра. Папа суворо наказав Раулю залишити Анну і повернутися до своєї 
жінки. Рауль гордо відмовився виконати вимогу голови католицької церкви. Тоді 
розгніваний Олександр II оголосив його шлюб з королевою недійсним, а самого 
Рауля відлучив від церкви. 

Але, зневаживши папський гнів, Рауль та Анна продовжували жити разом аж до 
смерті графа у 1074 р. 

Одружившись з Раулем, Анна продовжувала допомагати синові у його державних 
справах. Її підписи бачимо на багатьох королівських грамотах Філіппа. Вона бере 
участь у багатьох державних актах, що свідчить про її велику активність, супроводжує 
синакороля в поїздках по країні разом з новим чоловіком. 

Після смерті графа Рауля де Креспі і Валуа Анна повернулася до двору сина. 
Знову, як і до 1062 р., вона підписує разом з Філіппом державні акти. У підписі латиною 
сказано: «Аnna matris Phillippi Regis», тобто «Анни, матері короля Філіппа». Останній 
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раз її ім’я бачимо на грамоті, даній королем монастиреві у Пантелевуа 1075 р. 
Відтоді ім’я Анни не зустрічається в історичних джерелах. 

Слід зауважити, що юний Філіпп І боляче пережив авантюрну історію материного 
кохання й незаконного життя з графом де Валуа. Вчинком Анни обурений весь 
королівський двір. Тому неважко уявити, як невесело жилося Анні після вимушеного 
повернення до ворожого до неї оточення старшого сина. 

Їй уже під п’ятдесят. Насичене романтичними і трагічними сторінками життя 
залишилося у минулому. Все більше і більше королеву-матір приваблює спокій і 
душевна урівноваженість. Вона здебільшого живе в Сенлісі, хоч буває на всіх придворних 
урочистостях. 

Що сталося з Анною далі, історикам не відомо. З випадкової згадки однієї 
французької середньовічної хроніки дізнаємося, що 1089 р. її вже не було серед 
живих. Думки вчених з приводу місця кончини Анни розійшлися вже в Середньовіччі. 
Але ще в кінці XVII ст. абат-єзуїт Франсуа Менетріє виявив надгробок з ім’ям Агнеси 
(так іноді називали у Франції Анну) в абатстві Вільє поблизу міста Етампа у Франції. На 
ньму вирізьблено слова: «Тут спочиває пані Агнеса, дружина короля Генріха». Камінь 
мав зображення жінки в повний зріст у дивній шапці, яка, за словами Менетріє, дуже 
нагадувала руську князівську. Напевне, він мав на увазі круглу, з напівсферичним 
верхом шапку з опушкою з коштовного хутра. 

Однак тому абатові повірили далеко не всі історики, й дискусія щодо місця кончини 
Анни тривала далі. І сьогодні немає єдності думок з цього приводу серед учених. 
Деякий час висували припущення, нібито Анна повернулася до Києва, але зустріла 
там негостинний прийом через чвари, що розгорілися між її братами Ярославичами – 
Ізяславом, Святославом і Всеволодом – за київський престол. Тому вона повернулася до 
Франції. Цій гіпотезі бракує найменших доказів. 

Анна померла й похована у Франції. За довгі роки життя на чужині вона втратила 
зв’язок із батьківщиною, про неї там забули. Князівську родину роздирали усобиці, 
брати невпинно воювали один з одним. Нікому не було діла до далекої королеви-
вдови. Можливо, саме тому не згадав про неї жодний давньоруський літописець. 

До нашого часу в Санлісі збереглася споруджена у романському стилі каплиця 
часів Анни Ярославни. Вона входила до заснованого нею абатства. Неподалік від 
входу до каплиці під час ремонтно-реставраційних робіт встановлено скульптуру Анни 
на повний зріст. Вона з короною на голові, в одній руці тримає королівський скіпетр, 
у другій – модель церкви. На постаменті напис: «Анна руська королева французька, 
засновниця храму у 1060 р.» 

1825 року в Парижі французькою мовою побачила світ праця російського дослідника 
князя Олександра Лобанова-Ростовського – «Recueil de pieces historigues sur la Anne 
ou Agnes, epouse d′Henri I roi de France, et fille de Jaroslaff I, grand duc de Russie». 20 
років свого життя князь присвятив вивченню біографії Анни Ярославни. Віднайшов 
у французьких архівах і вперше опублікував 17 документів за підписами Анни, короля-
батька Генріха І та короля-сина Філіппа І, уклав бібліографію життєпису французької 
королеви. 

Усе XIX ст. перейняте відвертою зацікавленістю до біографії нашої Анни Ярославни. 
Особливо друга його половина, у період розвитку російсько-французьких відносин. 
1891 року їх скріплено підписанням військово-політичного союзу. Через кілька років 
цар Микола II увічнив дипломатичну діяльність батька двома дарунками французькому 
народові – дзвоном для собору Паризької Богоматері та мостом через Сену. Багатий 
декор 107-метрового моста Олександра III символізує тисячолітні взаємини двох народів. 
Зокрема, два пілони, розташовані при вході на міст, прикрашено скульптурними 
фігурами Анни Ярославни і Генріха І. 
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Газета «Вечірній Київ» від 3 червня 1992 року повідомляла: «Повноважний посол 
Франції в Україні пан Юг Перне на прес-конференції з приводу «Днів культури Франції 
на Україні» наголосив, що початок культурним відносинам України з Францією поклала 
французька королева Анна, донька Ярослава Мудрого. Може, тому в Україні, першій з 
колишніх республік СРСР, відкрилося посольство Франції». 
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Сучасники відгукувалися про гетьмана Лівобережної України в 1727-1734 рр. 
Данила Апостола як про останнього справжнього українського козака. Саме Апостолу 
судилося стати останнім справжнім козацьким гетьманом, безстрашним лицарем у 
бою та турботливим козацьким батьком по його завершенні. 

Згідно з родинними переказами, козацька гілка Апостолів походить з відомої 
валаської родини Апостолів-Катаржі. Достеменно відомо, що батько майбутнього 
гетьмана Павло, шукаючи лицарської слави та матеріального достатку, ще на початку 
1648 р. поступив на службу до польського короля Владислава IV Невдовзі Апостол 
зі служби королеві перейшов на службу українського «королев’яти», найнявшись до 
хоругви українського магната князя Яреми Вишневецького. 

Народився 4 грудня 1654 р. в козацькій сім’ї. Його батько – Павло Єфремович – 
походив з Молдавії і належав до старовинного знатного роду. Оселившись на 
Лівобережній Україні, він записався до козацького війська, 1658 р. став сотником, 
через рік – полковником Гадяцького, а згодом і Миргородського полків. Під час 
походів його не раз обирали наказним гетьманом. Данило Апостол був освіченою 
людиною, глибоким знавцем військового мистецтва, талановитим дипломатом, будів-
ничим української держави. Про його навчання нічого не відомо. Мабуть, освіту він 
здобув у Києві, Чернігові або в якомусь іншому місті. Належав до друзів та однодумців 
Івана Мазепи. 1689 р. Апостол супроводжував Мазепу до Москви. 

В 1682 р. посаду миргородського полковника у досить молодому віці (28 років) 
зайняв Д. Апостол. Воєнні дії російських військ кінця XVII – початку XVIII ст., в 
яких задіяне козацьке військо, виявили його військові здібності. Так, у 1695 р., коли 
козаки взяли участь у поході російських військ під Азов, під час осади і штурму 
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Осламгородка, Тавані, а особливо м. Кази-Кермена миргородський полковник Д. Апостол, 
за свідченням літописця, «знатную паче прочиих показывал храбрость». 

Брав він участь і в російсько-шведській війні, що увійшла, в історію під назвою 
Північної. В 1701 р. Миргородський полковник призначений наказним гетьманом 
козацьких полків, направлених царським урядом на допомогу російським військам, 
які билися із шведами в Прибалтиці. В бою біля поселення Ерестфер, на схід від 
Чудського озера, українські та російські війська одержали блискучу перемогу над 
шведським генералом Шліппенбахом. У цьому бою проявилися неабиякі командирські 
здібності Д. Апостола. 

28 жовтня 1708 р. гетьман І. Мазепа з більшістю козацької старшини і 5-6-тисячним 
військом перейшов на бік шведського короля Карла XII. Серед старшини і миргородський 
полковник Д. Апостол. Він дізнався про наміри гетьмана відокремити Лівобережну 
Україну від Росії і в цьому питанні його однодумець. Однак після роздумів і сумнівів у 
листопаді 1708 р. повернувся до Петра І, здобув його прихильність. Апостол брав 
участь у прутському, перському походах, у війнах Росії в Лівонії та Польщі. Як і 
чернігівський полковник Павло Полуботок, Апостол сподівався, що настануть сприятливі 
часи і старшині вдасться відновити гетьманський уряд, повернути Україні втрачену 
автономно. 

Проте 21 листопада Д. Апостол залишив шведський табір і з великими труднощами 
дістався свого маєтку в Сорочинцях, де на той час стояли російські війська. Звідти 
надіслав листа новому гетьманові Скоропадському, обраному на цю посаду після 
переходу Мазепи до шведів. У листі Апостол запевняв Скоропадського, що потрапив у 
шведський табір через непорозуміння і мусив коритися Мазепі, поки не випала 
нагода звільнитися. 

Після переходу на бік царя Д. Апостол воював зі шведами. За мужність, відвагу й 
на відзнаку таланту полководця російський уряд удостоїв Д. Апостола однією з 
найпочесніших нагород – ордена Олександра Невського. Щоправда, тільки в 1731 р., – 
запізнившись на 10 років. 

За 43 роки, які Д. Апостол перебував на посаді миргородського полковника, царський 
уряд не одержав, на нього жодної скарги від жителів Лівобережної України, що 
характеризує його як доброго адміністратора та порядну людину. 

Тільки в 1726 р., після приведення до присяги на вірність царському уряду, 
миргородський полковник відпущений на Лівобережжя. Замість нього заложником у 
Петербурзі залишився його син Петро. 

З нагоди коронації Петра II, на початку 1727 року до Петербурга запросили й 
козацьку старшину, серед якої і Данило Апостол. Тут депутати прожили півроку. За 
цей час миргородський полковник, принижуючись і «б’ючи чолом» придворним 
вельможам, шукав підтримки, щоб повернути Україні якомога ширші права й вольності, 
державну автономію. Внаслідок цих зусиль і петицій у серпні 1727 року з ласки і 
повеління царя було видамо «Решительные пункты», які стали своєрідною куцою 
конституцією життя українського народу за царату. Новий гетьман вже не мав права 
підтримувати зв’язки з іншими державами, крім прикордонних справ із Річчю 
Посполитою та Кримом. 

У неділю 1 жовтня 1727 р. в м. Глухові – гетьманській столиці Лівобережної 
України – панувала урочиста піднесеність: козацька рада мала обрати нового гетьмана. 
Зранку військо на чолі з бунчужними, сотенною і полковою старшиною, з музиками 
зібралося на майдані. Урочисто, на срібній таці, вкритій червоною китайкою, внесли 
царську грамоту та козацькі клейноди: гетьманську булаву, хоругву, бунчук і печатку. 
Царський міністр Ф. Наумов, повідомивши про дозвіл уряду обрати гетьмана Ліво-
бережної України, запитує в війська і старшини, кого вони хочуть бачити гетьманом. 
«Миргородського полковника Апостола», – була відповідь. Так новим гетьманом 



Шитюк М. М., Горбуров Є. Г., Горбуров К. Є. 

34 

Лівобережної України став один з найдосвідченіших представників козацької старшини, 
73-річний Данило Апостол. 

Вибори відбулися 1 (11) жовтня 1727 р. у Глухові. Та новому гетьману царським 
урядом нав’язані «решительные пункты гетману Данилу Апостолу», що ставили 
обмеження правам гетьмана й незалежності України. За цим документом обрання 
гетьмана могло бути проведено лише зі згоди царя, Генеральний суд перетворювався 
на колегіальну установу, в якій засідали троє українців та троє росіян, полковників 
та генеральну старшину призначав царський уряд. Тяжким ударом було призначення 
окремого фінансового управління – «канцелярії зборів», що послаблювало фінансові 
прерогативи гетьмана. За Апостолом стежили, про кожний його крок доносили 
царському урядові. Він фактично був позбавлений права вести закордонну приватну 
кореспонденцію, навіть виїжджати на свій розсуд до власних маєтків. Але Апостол 
активно взявся до справ. Найперше звернув увагу на привласнення козацькою старшиною 
маєтків. 

Старий гетьман спрямував діяльність на впорядкування внутрішнього державного 
життя українського народу, на розширення автономії, щоб не допускати втручання 
російських чиновників у козацькі справи та самоврядування. 

Гетьман упорядкував державний скарб, запровадив точний облік видатків. 1728 р. у 
своїй столиці він влаштував своєрідний купецький з’їзд, захищав їх від несправедливостей 
царизму, сам брав участь у торгових справах, робив спроби взяти під свою булаву і 
Київ, але тамтешнє міщанство воліло підкорятися російському генерал-губернаторові. 

Данило Апостол допоміг повернути запорожців на батьківщину після зруйнування 
1709 р. Запорозької Січі і 25-літнього їхнього поневіряння по чужих землях. 

Після повернення в Україну незважаючи на досить поважний вік, гетьман з 
молодечим запалом й енергією Береться за облаштування державного життя Геть-
манщини. Він повністю оновлює корпус генеральної та полкової старшини, вводить 
до гетьманського уряду старшин авторитетних і дійових: Я. Лизогуба, А. Кандибу, 
М. Забілу, Ф. Лисенка. Намагається врегулювати поземельні відносини та припинити 
зловживання у цій сфері, для чого проводить так зване «Генеральне слідство про 
маєтності». 

Данило Апостол узяв до рук гетьманську булаву вже на схилі свого бурхливого 
життя. Це непересічна особистість, людина, що досконало знала тогочасний світ і 
яка за будь-яких обставин, іноді критичних, уміла зайняти належне собі місце. Відомо, 
що Апостол користувався загальною повагою, був не тільки відважним і вдалим 
воїном, талановитим дипломатом, але й тямущим господарем і розумним адміністратором, 
який помірковано правив спочатку Миргородщиною, а потім всією Лівобережною 
Україною. Особливо дбав він про судову справу. 

Незважаючи на те, що Апостол був затиснутий у лещата царського контролю, він 
все ж проявив себе як визначний адміністратор, прибічник традиційного устрою 
Гетьманщини. Передовсім він призначив нових генеральних старшин, більшість з 
яких була його прихильниками: генеральним обозним став Я. Лизогуб, генеральним 
писарем – М. Турковський, генеральними суддями – А. Кандиба й М. Забіла та ін. 
Відновлено важливий «уряд» генерального підскарбія, замінено ряд полковників, 
зокрема тих, які викликали численні нарікання козаків за різні зловживання владою. 
Апостол добився повернення Києва, що перебував під владою російського губернатора, 
під власну юрисдикцію. 

27 липня 1728 р. гетьман Апостол звернувся до царського уряду з пропозиціями 
щодо основних питань політичного та економічного життя Гетьманщини – з так званими 
«Пунктами». З більшістю із них царат погодився, проте вніс певні корективи. Зокрема, 
судові справи передано в відання місцевих судових органів. Генеральний суд ставав 
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виключно вищою апеляційною установою й мав складатися з трьох українських 
старшин. Очолював Генеральний суд гетьман. Проте найвищою апеляційною інстанцією 
став сам імператор. Отже, Апостолу не вдалося відстояти повну незалежність судочинства 
в Гетьманщині. 

Новий гетьман зайнявся створенням упорядкованої системи володіння маєтностями, 
насамперед ранговими. Згідно з «Пунктами» в особистому володінні старшин залишилися 
тільки вислужені та куплені маєтності. Але гетьман позбавлявся права надавати 
земельні володіння. 

Гетьман Апостол видав 13 липня 1730 р. інструкцію судам, у якій регламентувався 
склад полкових і сотенних судів та визначалася їхня компетенція, порядок видання 
судових документів. За Апостола розпочалася робота з кодифікації українського 
права, але завершена вже по смерті гетьмана (1743 р. – створенням зводу: «Права, по 
которым судится малороссийский народ»). 

Апостол будучи сам великим землевласником, розширював і надалі свої володіння, 
«осаджував» на придбаних пустощах нові слободи, будував промислові заклади. Як і 
його попередники, сприяв зміцненню стану старшин-землевласників. Водночас здійснив 
ряд заходів із заохочення торговельно-промислової діяльності державців та купецтва, 
добився ліквідації примусової для українських купців торгівлі лише з Росією та 
вивезення товарів лише через російські порти. 

В останній рік гетьманування Данила Апостола, не без його сприяння, царський 
уряд дозволиив запорожцям повернутися на свої споконвічні землі, відтак 1734 року 
започалася Нова Січ (1734-1775 рр.) 

Під час гетьманства Д. Апостола почалася робота по кодифікації українського 
права. Вона просувалася повільно. Не вистачало спеціалістів для зведення «правних» 
книг, які використовували судочинстві України, до одного кодексу та перекладу їх на 
російську мову. В 1730 р. Д. Апостол звернувся до архімандрита Києво-Печерської 
лаври з проханням направити для цієї роботи «духовных персон до того дела искусстных и 
знаючихся». У 1733 р. усіх осіб, які займалися цією роботою, зібрали в містечку Ічня 
Чернігівського полку. Деяких з них Д. Апостол навіть «увільнив від воєнного походу». 
Кодифікація українського права закінчена вже після смерті Д. Апостола. 

Останні роки правління Апостола позначилися низкою дуже тяжких для України 
подій. У 1731 р. почалося будівництво «Української лінії» – укріплення між Донцем 
і Дніпром, для цього відряджено з України 30 тис. чоловік, потім додатково – ще 
40 тисяч. 1732 р. до Польщі направлено український корпус з 11 тис. козаків, що 
спричинило до подальшого занепаду економіки України та зубожіння населення. З 
плином часу старіючому гетьманові все важче протистояти політиці царизму. 

Правління Данила Апостола тривало лише шість з половиною років, а фактично 
ще менше, бо останній рік гетьман тяжко хворів. Увесь цей час він проводив інтенсивну 
роботу по вдосконаленню адміністрації, судів, встановленню порядку апеляцій, 
забезпеченню діяльності української промисловості і торгівлі 1733 р. Апостола 
паралізувало. Нова російська цариця Анна Іоанівна, яка вороже ставилася до України й 
налякана здобутками гетьмана в утвердженні автономії, не дочекавшись його смерті, 
усунула козацьку старшину з уряду і владу над Україною передала князеві Олексію 
Шаховському. Отже, ще за життя Апостола царат скасував гетьманський уряд. 17 
січня 1734 р. 80-літній гетьман помер. 

Поховали Апостола в Сорочинцях у кам’яній церкві, яку він сам колись збудував. 
Після нього царська влада вдруге скасувала інститут гетьманства, замінивши 

його процарським Правлінням гетьманського уряду. До складу установи ввійшли 
6 осіб – 3 росіянина та 3 українця на чолі з «правителем Малоросії» князем 
О. Шаховським. 
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Герб Данила Апостола 

 
Данило Апостол мав 9 дітей. Син Петро жив у царських столицях як заручник 

батька до 1730 року. З 1728 по 1757-й – він лубенський полковник. Володів кількома 
іноземними мовами. Залишив цінне історичне джерело «Щоденник», частина якого 
написана по-французьки. Другий син, Павло миргородський, полковник із 1727 року, до 
своєї загибелі 1736 року у Криму. Рід Апостолів закінчився зі смертю Михайла 
Даниловича. Прізвище Апостол додав до батькового син Матвія Артамоновича 
Муравйова Іван Матвійович, батько декабристів – Іполита Івановича Муравйова-Апостола 
(1806-1826), Сергія (1796-1826) та Матвія (1793-1886). Всі вони не забували своїх 
предків і захищали автономні права українського народу. Отже Апостоли дали чотири 
покоління полковників, їхні нащадки і нині живуть у Франції. 

Після смерті Д. Апостола царський уряд призначив його дружині Уляні Василівні 
щорічну пенсію в розмірі 3 000 крб. і жалуваною грамотою затвердив за нею і дітьми 
право на ті маєтки, якими володів гетьман. Вони порівняно невеликі. Апостолу належало 
трохи більше дев’яти тисяч селянських дворів, в той час як його попередникам 
гетьманам Мазепі і Скоропадському – близько двадцяти тисяч кожному. 

В 2010 році НБУ випущена пам’ятна срібна монета номіналом 10 гривень присвячена 
Данилу Апостолу. 
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Дмитро Іванович Багалій народився 26 жовтня 1857 року в м. Києві на Подолі, в 
сім’ї ремісника. Рано втративши батьків, зростав у сім’ї тітки, яка займалася дрібною 
торгівлею. 

У 1865 році Дмитро Багалій став учнем початкової школи – парафіяльного училища, 
виявивши там за три роки великі здібності до навчання. В 1868 році він вступив до 
чотирикласної прогімназії, яку згадував з великою теплотою. По закінчені її в 1872 р. з 
нагородою Дмитра Багалія зарахували до п’ятого класу 2-ї Київської гімназії, яку він 
закінчив у 1876 р. із золотою медаллю. Того ж року юнак вступив на історико-
філологічний факультет Київського університету. Під впливом лекцій з історії 
В. С. Іконнікова та В. Б. Антоновича сформувалися наукові інтереси Дмитра Багалія. 

Д. І. Багалій брав участь у студентському виступі (грудень 1879 р.) проти грубошів 
викладача латині І. В. Цветаєва (батька поетеси М. І. Цветаєвої). У результаті конфлікту 
Дмитро Багалій разом з іншими 9 першокурсниками на півроку виключений із Київського 
університету. 

Для того, щоб перший рік навчання не пропав, другий семестр Д. І. Багалій закінчував 
у Харківському університеті, з яким через деякий час назавжди буде пов’язано життя 
Дмитра Івановича. У цьому переході до Харківського університету у січні 1877 року 
йому допоміг київський професор О. Ф. Кістяківський. 

Повернувшись до Києва в 1877 році, Дмитро Іванович відновив навчання в 
університеті, а разом з цим і участь у студентських рухах. На цей раз – за національні 
права українського народу під гаслами просвітництва. Факт участі майбутнього вченого 
в таких виступах свідчить про те, що доля народу стала для нього не лише 
предметом наукових інтересів, а й частиною життя. 
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Під час навчання в університеті Д. І. Багалій став членом напівлегальної молодіжної 
організації «Кіш», основним змістом діяльності якої стала культурницька та просвітницька 
робота. Після закінчення в 1880 р. Київського університету Д. І. Багалія залишили як 
стипендіата для підготовки до професорського звання. Цей рік ознаменувався ще 
однією подією в його житті – вступом до «Старої Київської громади», національно-
культурницької, просвітницької організації, до якої в той час входили В. Б. Антонович, 
В. П. Науменко, М. В. Лисенко, М. П. Старицький, П. Г. Житецький, О. П. Косач, 
П. П. Чубинський, О. О. Русов, І. В. Лучицький, О. Ф. Кістяківський та інші видатні 
діячі освіти й культури. 

У 1882 р. Д. І. Багалій удостоєний ученого ступеня магістра російської історії за 
книгу «История Северской земли до половини XIV столетия». Для працевлаштування 
подав документи до Харківського університету, і в березні 1883 р. професорська 
рада історико-філологічного факультету обрала його штатним доцентом на кафедру 
російської історії. Напередодні від’їзду до Харкова він одружився з Марією Василівною 
Олександрович, з якою разом здобував вищу освіту в Києві. 

Учений, крім Пироговської премії (1879) за студентський реферат з історії Сіверської 
землі, двічі нагороджений Уварівською премією від імператорської Академії наук за 
працю «Очерки из истории колонизации степной окраины Московского государства» 
(1888) та «Опыт истории Харьковского университета» (1899). Д. І. Багалій разом зі 
своїм співавтором Д. П. Міллером двічі в 1904 та 1913 рр. (за перший і другий том 
«Истории г. Харькова за 250 лет его существования») отримував перші премії від 
Харківського земельного банку. 

Незважаючи на суттєве після захисту докторської дисертації покращення фінансового 
становища, Д. І. Багалій у побуті залишався надзвичайно скромною людиною. Меблі, 
одяг і посуд були дешевими, а найціннішими речами в будинку стали картини та книги. 
Одержуючи від 1200 руб. (1884 р.) до 4200 руб. (1916 р.) університетської платні (без 
врахування літературних гонорарів та інших прибуткыв), вчений не купував дорогих 
речей, намагався ходити пішки, а не наймати візників. Науковець відмовився від 
ректорського екіпажу для економії університетських коштів. Коли інфляція у ході Першої 
світової війни стала великою, Д. І. Багалій не захотів продавати міські облігації, в які 
вкладені головні кошти родини, оскільки вважав цей учинок негідним міського голови. 

Д. І. Багалій у дореволюційний час читав такі лекційні курси: «История Юго-
Западной Руси», з російської історіографії, історичної географії, метододики історії. 

Крім вищезгаданих наукових інституцій, Д. І. Багалій у дореволюційний час обраний 
членом багатьох наукових товариств: з вересня 1887 р. – член Рязанської ученої 
комісії та дійсний член Тамбовської архівної комісії, з жовтня 1887 р. – почесний 
член Ростовського музею церковних старожитностей, у 1988 р. став співробітником 
Археологічного інституту в Петербурзі, з червня та листопада (відповідно) 1889 р. – 
член Орловської і Тамбовської архівних комісій, із лютого 1890 р. – дійсний член 
Московського архівного товариства, із січня 1891 р. – почесний член Воронезького 
статистичного комітету, з липня 1897 р. – почесний член Чернігівської ученої архівної 
комісії, з вересня 1902 р. – дійсний член Катеринославської ученої архівної комісії, з 
травня 1907 р. – співробітник Московського археологічного інституту в Москві, з 
жовтня 1910 р. – почесний член Московського Товариства антропології, етнографії і 
природознавства, з 1924 р. – дійсний член Наукового товариства імені Шевченка в 
Львові та ін. 

Д. І. Багалій брав активну участь у роботі багатьох археологічних з’їздів: Одеському 
(1884), Ризькому (1896), Ярославському (11887), Другому київському (1899), Новго-
родському (1911). Він був головою Підготовчого комітету у 1900-1902 рр. XII архео-
логічного з’їзду та головою Наукового комітету XII (1902 р. у Харкові) і XIII (1905 р. у 
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Катеринославі) археологічних з’їздів. Науковець неодноразово виступав на них із 
доповідями та повідомленнями. 

Д. І. Багалій виступав за вищу жіночу освіту. Він один із засновників і лекторів 
Вищих жіночих курсів трудящих жінок та Вищих медичних курсів у Харкові. 

Надії на зміцнення свого наукового й матеріального стану Дмитро Іванович пов’язував 
із захистом докторської дисертації, над якою наполегливо працював. Розуміючи, що 
тема «Очерки из истории колонизации и быта степной окраины Московского 
государства» може викликати негативне ставлення в реакційно налаштованих харків’ян, 
він вирішив захищати дисертацію в Москві, сподіваючись на виваженість думки 
московських учених. Успішний її захист відбувся в 1887 р. Разом з докторським 
ступенем тридцятирічний учений отримав ординатуру в Харківському університеті і, 
що набагато важливіше, наукове визнання. 

Після захисту дисертації Д. І. Багалій з новими силами продовжував діяльність, й 
на ниві просвітництва. З 1893 по 1905 р. очолював правління Харківської бібліотеки, 
якій за його керування надали нове приміщення і вдалося майже удвоє збільшити 
книжковий фонд. Особливо опікувався Дмитро Іванович питанням доступності 
бібліотечних видань для широких верств населення, підкреслюючи потребу «хліба 
духовного» для читачів з народу. За його безпосередньої участі в бібліотеці відкрито 
абонемент для незаможних читачів, а також створено два її філіали в робочих 
передмістях. 

Д. І. Багалій брав активну участь у роботі Харківського товариства грамотності. З 
1891 по 1904 р. обіймав посаду голови видавничого комітету Товариства. Основне 
завдання комітету полягало в виданні дешевих і корисних книжок для народу, передусім 
творів Г. С. Сковороди, Т. Г. Шевченка, Г. Ф. Квітки-Основ’яненко, М. В. Гоголя, 
О. С. Пушкіна. М. О. Некрасова, Л. М. Толстого та ін. Протягом 1891-1901 рр. комітет 
під головуванням Д. І. Багатія здійснив 58 різних видань чималим тиражем. 

На посаді голови видавничого комітету Д. І. Багалію довелося мати справи з урядовою 
цензурою, яка забороняла видання й розповсюдження окремих книжок, як правило, 
україномовних. Дмитро Іванович засуджував цензурне переслідування української 
мови, яке, на його думку, стало «значним гальмом для культурного розвитку нашого 
народу». 

Працюючи в Харківському університеті, Д. І. Багалій був добре обізнаний з усією 
системою вищої освіти, з її недоліками. Тож зовсім не випадково він проявляв неабияку 
активність в обговоренні можливої реформи вищої школи. 

В 1901 р. спеціальна комісія професорів Харківського університету запропонувала 
ввести університетську автономію, яка передбачала виборність адміністрації, широке 
студентське самоуправління, свободу викладання й наукового дослідження. Д. І. Багалій 
підготував основний матеріал тексту доповіді комісії та здійснив його редагування. 

Д. І. Багалій брав активну участь у створенні в Харкові історичного архіву, Товариства 
грамотності, громадської бібліотеки (нині – Наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка), 
художнього і етнографічного музеїв, у налагодженні видавничої справи. У 1901 р. вчений 
засудив цензурні переслідування української мови в Російській імперії. 

Цього ж таки 1901 р. ученого обрати до Харківської міської думи, робота в якій 
певним чином позначилася на формуванні його політичних поглядів. Тому цілком 
закономірною стала активність Дмитра Івановича в політичному житті під час революції 
1905-1907 рр. Саме він став редактором записки ради Харківського університету, 
направленої до Міністерства народної освіти, з вимогами реформувати політичну 
систему і ввести в країні основні демократичні свободи. З огляду на це логічним 
видається вступ Д. І. Багатія в 1905 р. до кадетської партії. У листопаді 1905 р. його 
ім’я разом з іменами інших членів партії наводилося серед співробітників кадетської 
газети «Мир», яка видавалася в Харкові. 
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Енергійна громадсько-політична діяльність Дмитра Івановича сприяла його популяр-
ності в викладацьких колах. Свідченням стало обрання його в квітні 1906 р. членом 
Державної ради від російських університетів і Академії наук. Серед обраних, зокрема, 
такі відомі вчені, як В. І. Вернадський, О. С. Лаппо-Данилевський, О. О. Шахматов, проте 
лише Д. І. Багалій представляв провінційні університети. Після розгону І Державної 
думи в 1906 р. Д. І. Багалій разом з іншими членами академічної групи на знак 
протесту вийшов із Державної ради. Так завершилася короткотермінова діяльність 
його в партії кадетів. 

У жовтні 1906 р. вченого обрали ректором Харківського університету. Ректорство 
Д. І. Багалія проходило за надзвичайно складних політичних умов. Жорстока реакція 
1906–1907 рр., яка настала відразу після революційних подій 1905 р., ускладнювала 
роботу. Попри все, в університеті, у чому велика заслуга Д. І. Багалія, збереглися добрі 
стосунки між професорами і студентством. 

Інші аспекти діяльності Дмитра Івановича на посаді ректора позначені поміркованістю, 
виваженістю й толерантністю. Він завжди уважно вислуховував думки своїх колег, 
висловлювався останнім, коректно приводив до спільного знаменника часом досить 
протилежні погляди. 

Як і раніше, Д. І. Багалій вважав основним своїм обов’язком культурну та 
просвітницьку роботу. Він підтримував вимоги інтелігенції про заснування в Харків-
ському університеті кафедр історії України, української мови й літератури. 

Великого значення Д. І. Багалій надавав розвиткові вищої жіночої освіти. Він був 
організатором Виших жіночих медичних курсів у Харкові, читав лекції на Виших 
жіночих курсах товариства працюючих жінок. 

Серед історичних праць ученого слід виокремити ті, що стосуються історії освіти. 
Вони насичені багатим фактологічним матеріалом та оригінальними висновками 
автора. Зосереджуючись на дослідженні минулого Слобідської України, Дмитро Іванович 
першим став вивчати становлення її духовної культури в тісному зв’язку з історією 
заселення й соціально-економічного розвитку. Проте він не обмежувався наявним 
матеріалом, а, використавши віднайдені ним архівні документи, дійшов власних 
висновків щодо розвитку шкільної справи на Слобожанщині. 

Д. І. Багалій очолив колектив авторів – викладачів Харківського університету, які 
до столітнього ювілею навчального закладу (1905 р.) взялися написати його історію. 
За планом Дмитра Івановича необхідно висвітлити історію як окремих факультетів, 
наукових товариств, так і навчально-допоміжних установ. Окрім загального керівництва 
й редакторської роботи, особистим досягненням ученого стало дослідження заснування 
й початкової діяльності університету. Він першим пов’язав факт відкриття університету 
з матеріальним і культурним життям країни, насамперед з широким розвитком торгівлі в 
Харкові. 

Тричі Дмитро Іванович був членом Державної Ради (березень-липень 1906, жовтень 
1906 – липень 1907, жовтень 1911-1914). 

Д. І. Багалій був гласним Харківської міської думи (1901-1914), міським головою 
(грудень 1914-1917). У своїй першій промові як мер Д. І. Багалій 10 грудня 1914 р. 
підкреслив: «Я органічно, самими міцними узами пов’язаний із м. Харковим. Йому я 
присвятив всю громадську діяльність, починаючи з 1884 року. 

Питання освіти продовжували хвилювати Д. І. Багалія й після того, як він склав 
ректорські повноваження у зв’язку з обранням його восени 1911 р. членом Державної 
ради. Членство в Державній раді він використовував для виступів з вимогами поліпшити 
матеріальне становище вчителів. 

Після соціальних потрясінь 1917 р., у період діяльності українських урядів у житті 
Д. І. Багалія почався новий плідний період, який характеризувався надзвичайною 
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активністю на різних ділянках культурно-освітньої роботи. Його наукова праия, 
головним чином, пов’язана з Українською академією наук (УАН, а з червня 1921 р. 
Всеукраїнська академія наук – ВУАН). 

Приїхавши до Києва в 1918 р. на прохання В. І. Вернадського, Дмитро Іванович брав 
активну участь у створенні УАН. А згодом завдяки видатним науковим і громадським 
заслугам ученого обрали його першим віце-президентом. Він очолив і роботу з організації 
історичної науки в системі Академії після обрання першим головою історико-
філологічного відділення УАН. 

З ініціативи вченого створено комісію з укладання біографічного словника видатних 
історичних діячів України, яку він сам і очолив. Крім цієї комісії, очолював також 
комісію з укладання історико-географічного словника України, археографічну і 
гебраїстичну комісії. В лютому 1919 р. вчений запропонував створити при історико-
філологічному відділенні постійну комісію для преміювання наукових робіт з 
українознавства. Відповідно до пропозиції Дмитра Івановича в УАН встановлені премії 
авторам найкращих досліджень з історії України. Деякий час керував і комісією з 
організації Всенародної бібліотеки України при УАН. Саме з його ініціативи придбали 
цінні зібрання книжок з особистих бібліотек В. Б. Антоновича та В. С. Іконнікова. 

Дмитро Іванович брав активну участь у створенні в Харкові товариства «Просвіта», 
згодом очоливши його. Завдяки цій організації діяли загальнодоступні й безплатні 
курси з різних дисциплін українознавства. Вони мали успіх серед досить широкого 
контингенту слухачів. Учений не стояв також осторонь організації в Полтаві з ініціативи 
громадськості історико-філологічного факультету, де читав лекції українською мовою 
з історії України. 

Д. І. Багалій – автор фундаментальних досліджень з історії Харківського університету. 
Декілька розвідок він присвятив діяльності В. Н. Каразіна, зокрема опублікував велику 
збірку його творів і листів. Дмитро Іванович присвятив низку розвідок діяльності 
видатних громадських і культурних діячів краю: П. П. Гулак-Артемовському, Г. Ф. Квітці-
Основ’яненку, Г. П. Данилевському, Т. Ф. Осиповському, І. С. Рижському, О. О. Потебні, 
І. Ф. Тимковському, І. Є. Шаду. 

Найулюбленішою постаттю для дослідника завжди залишався Г. С. Сковорода. 
Д. І. Багалій протягом багатьох років вивчав життя і творчість мандрівного філософа. 

Протягом 1920-1932 рр. науковець постійно здійснював публічні реверанси перед 
новою владою, беручи активну участь у реформуванні системи освіти та науки. Так, 
Д. І. Багалій схвалив ліквідацію більшовицькою владою університетської системи 
вищої школи в Україні, чим зіпсував, наприклад, особисті відносини з академіком 
В. І. Вернадським. Зокрема, на початку 1920-х років брав участь у спеціальній комісії 
при Наркоматі освіти УСРР, яка розробляла документацію реформи вищої школи. 
Д. І. Багалій очолив архівну секцію Харківського, а пізніше Всеукраїнського комітету 
з охорони пам’яток старовини та мистецтва (січень 1920 – вересень 1921). Вчений у 
1923-1924 рр. фактично очолював Головне архівне управління УСРР. Він багато зробив 
для розбудови архівної системи в республіці, у видавничій справі, для підготовки 
кадрів архівістів та розробки теоретичних і практичних питань архівознавства. 
Д. І. Багалій очолював спеціальну комісію при ВУЦВК, завдяки діяльності якій вдалося 
повернути в Україну значну кількість архівних матеріалів. Він був головою Підготовчої 
комісії з виявлення культурних цінностей, які за Ризьким мирним договором повинні 
передані Польщі, та співробітником комісії з виявлення становища з архівними 
матеріалами тих повітів Волинської губернії, які переходили до Польщі. Дмитро 
Іванович брав участь у І з’їзді архівних працівників РСФРР (1925), І Всеукраїнському 
з’їзді архівних працівників (1926). 
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Д. І. Багалій у 1921-1922 рр. очолював Харківську філію УНТ. Він був членом 
бюро Всеукраїнського комітету сприяння вченим (ВУКСУ), зокрема головою комісії 
з преміювання наукових праць. Саме завдяки Д. І. Багалію відстояне право вчених 
рад, а не профспілок присуджувати наукові звання. Як голова українського центрального 
бюро Секції наукових робітників України (1925-1932) вчений брав участь у І Всеро-
сійському (1923) та II Всесоюзному (1927) з’їздах наукових робітників, у Всеукра-
їнських з’їздах Рад. 

Недовгий час Дмитро Іванович у 1920 р. виконував обов’язки декана Академії 
теоретичних знань, був членом предметної комісії з історії України ХІНО. Д. І. Багалій 
публічно підтримав фактичне скасування лекційної системи навчання, але сам у 1921-
1927 рр. читав у ХІНО великі лекційні курси з української історії та історіографії. 
Вчений створив наукову школу, очоливши Харківську науково-дослідну кафедру історії 
України при ХІНО. Багато часу, сил та енергії Дмитро Іванович віддавав кафедральним 
справам. Тому не є перебільшенням слова академіка про кафедру, як свою «найулюб-
ленішу, дорогу дитину». 

Д. І. Багалій перший директор Інституту імені Тараса Шевченка (1926-1932). На 
цій посаді він провадив велику організаційну роботу щодо дослідження та популяризації 
творчої спадщини Кобзаря. Д. І. Багалій був головою першого (1920-1923 рр.) та 
другого (1929-1930 рр.) редакційних комітетів із видання творів О. О. Потебні. 

Українознавча діяльність ученого не залишилася поза увагою керівних органів, які 
на початку 30-х років розв’язали кампанію переслідування і знищення всієї української 
національно спрямованої інтелігенції та установ і закладів, де працювали її представники. 
Не оминула ця кампанія й любиме дітише Дмитра Івановича – Науково-дослідний 
інститут історії української культури, створений на базі його кафедри. 

Останні роки життя Д. І. Багалія проходили в період ідеологізації й тотальної 
політизації наукового та культурного життя в країні, що змушувало пристосовуватися 
до нових умов. Це знайшло відображення в його науковій і громадській діяльності 
наприкінці 20-х – на початку 30-х років минулого століття. 

Протистояння М. Грушевського і Д. Багалія – двох апологетів української історичної 
науки стало очевидним, і, на перший погляд, навіть принциповим... 

Це відбилося і на ювілейних урочистостях, на вшануванні першого і другого. 
М. Грушевський відбувся «тіньовим», напівофіційним впинанням історичного доробку, 
хоч Дмитро Іванович з притаманною йому об’єктивністю зробив ґрунтовний огляд усієї 
наукової діяльності вченого, визначив його місце в українській історіографії, визнав 
«Історію України-Руси» першою узагальнюючою працею з історії нашого народу. 

Ювілей Д. Багалія був підкреслено урочистим офіціозом і влада буквально обсипала 
вченого, на відміну від його колеги, своїми пільгами. Декретом Ради народних 
комісарів УСРР від 27 грудня 1927 р. вирішено видати державним коштом зібрання 
творів академіка, присвоїти його ім’я Харківській науково-дослідній кафедрі історії 
української культури, надати Д. Багалію персональну пенсію, встановити щорічну 
наукову премію імені Д. Багалія. 

Не випадково, що саме в цей час розпочинається тривала, запекла «війна» за лідерство 
у ВУАН. У квітні 1929 р. Українське центральне бюро секції наукових працівників 
під головуванням Д. Багалія заслухало інформацію про постанову Ради народних 
комісарів УСРР щодо виборів дійсних членів академії. Його обирають головою Першого 
історико-філологічного відділу Всеукраїнської академії наук... Триває напружена праця. 
Однак вже в 1931 р. установи, якими керував учений, почали методично атакувати 
пасквілянти різних мастей. Проводяться нескінченні перевірки, чистки, кадрові 
перетасовки... Академік проходить крізь зливу таємних доносів, «анонімок», інспірованих 
«борцями за ідеологічну чистоту», вченому пригадують і його «минуле»... Д. Баталій 
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поступово втрачає своє становище голови історико-філологічного відділу академії; 
згущаються хмари і над його улюбленим дітищем – кафедрою історії української 
культури. 

У лютому 1932 р. Д. Багалій готувався до привселюдного «каяття» на черговій 
нараді українських істориків... Від цього насильства над душею і серцем ученого 
врятувала смерть. 

Помер Дмиро Іванович Багалій 9 лютого 1932 року внаслідок серцевої недостатності, 
ускладненої грипозним запаленням легенів, поховали у Харкові. Але зроблений ним 
внесок у наукове дослідження Слобідської, Лівобережної та Південної України, історії 
української культури, в розвиток освітньої та архівної галузі України назавжди 
затишить його ім’я в пам’яті вдячних співвітчизників. 

Академік є однією з найвизначніших постатей української історичної науки. Він 
автор понад 420-наукових праць, значна частина яких присвячена історії Слобожанщини. 
Не випадково, що вже сучасники називали його літописцем Слобідської України. Крім 
того, учений очолював низку провідних наукових, культурних та освітніх організацій, 
заснував декілька нових науково-дослідних установ. Д. І. Багалій брав активну участь у 
громадському житті країни, зокрема, деякий час він був міським головою Харкова. 
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Микола Платонович Бажан народився 9 жовтня 1904 р. в м. Кам’янці-Подільському 
в родині військового топографа; зростав в Умані, куди переїхали батьки. Батько – 
офіцер-скарбник Ставропольського полку Плантон Бажан. Мати поета Галина Аркадіївна 
Поржецька закінчила Маріїнську гімназію і з золотою медаллю восьмий клас Київської 
Олександрівської гімназії, та через відсутність коштів не змогла завершити навчання 
і здобути, як мріялося, медичну освіту. Через матеріальну скруту змушена вчителювати 
й найматися на різні роботи, далекі від її уподобань. У сімнадцять років дівчина 
познайомилася зі старшим на десять літ армійським офіцером Платоном Бажаном і 
тільки через п’ять років, зібравши кошти, які за армійськими законами офіцер, що 
одружується, мав внести у полкову касу, молоді взяли шлюб. 

Галина Аркадіївна, чимало уваги присвятила початковій домашній освіті свого 
улюбленця-первістка. Майбутній поет не відвідував підготовчого класу і лише в 
десять років, уже в час війни, вступив до чоловічої уманської гімназії. На початку 
1920 року Українська гімназія ім. Б. Грінченка реорганізована в Першу селянську 
єдину трудову школу, де М. Бажан продовжив навчання на кооперативних курсах, 
які згодом набули статусу кооперативного технікуму. 

У жовтні 1917-го в тижневику уманського кооперативного союзу «Громадське 
життя» під анонімним підписом «Учень VI класу гімназії М. Б.» з’являється друком 
одна з перших поетичних спроб п’ятнадцятирічного Миколи Бажана вірш «Хай море 
зрадливе хвилює...» Ця знахідка дослідників спростовує раніші твердження про 
поетичний дебют 1923 року у київській газеті «Більшовик». 

Після від’їзду до Києва навчався в кооперативному технікумі, звідки пішов з 
відрази до комерції, та інституті зовнішніх зносин, де вивчав арабську і перську 
мови. Навчання не закінчив – літературне життя, мов шалений вир, підхопило його. 
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В 1926 році надрукував першу книжку поезій «17 патрулів», яка органічно вписалася 
в панівній поезії, у «збільшовиченій» поезії, революційний пафос. 

В 1927 році видав другу книжку «Різьблена тінь». У ній поет відійшов від українського 
футуризму і приєднався до середовища неокласиків – став членом ВАПЛІТЕ. «Різьблена 
тінь», як і поема «Розмова сердець» (1928), характеризується філософським пере-
осмисленням міфічних, «затемнених» повір’їв та легенд, прагненням проникнути в 
таємниці людської душі. Згадані твори стали високим знаком життєтворної мистецької 
роботи Миколи Бажана. 

З 1928 по 1932 рік М. Бажан працював сценаристом і редактором на Київській 
кінофабриці ВУФКУ, звідки знову доля закидає його у Харків, де у 1932-1934 роках 
письменник завідував літературною частиною Харківського оперного театру. 1934 року 
М. Бажан уже остаточно оселяється в Києві. 

Одним із найглибших і найболючіших творів Бажана і водночас найбільш замов-
чуваним стала поема «Сліпці» (1929). У ній поет показав себе володарем безмежної 
мовної стихії, за допомогою чого він виразив власне бачення української долі, в якій 
панує брейгелівська моторошність. 

У роки Великої Вітчизняної війни (1941-1942) М. Бажан відповідальний редактор 
газети для партизанів і населення тимчасово окупованих територій України «За 
Радянську Україну», бував на фронті. Лірика й епос Бажана воєнного часу наснажені 
високим патріотичним пафосом, про що свідчать збірка «Сталінградський зошит» 
(1943), поема «Данило Галицький» (1942), цикл «Київські етюди» (1945). 

З 1943 по 1948 роки посідає високий державний пост заступника Голови Раднаркому 
УРСР у справах культури. 1951 року Миколу Платоновича Бажана обрано академіком 
АН УРСР. З 1953 по 1959 рік він був Головою Спілки письменників України, обирався 
депутатом Верховної Ради СРСР та Верховної Ради УРСР кількох скликань. В 1974 році 
за літературну та громадську діяльність його удостоєно звання Героя Соціалістичної 
Праці. 

З 1958 по 1983 рік – Микола Бажан незмінний Головний редактор Української 
Радянської Енциклопедії (УРЕ). 

Новий сплеск ідеологічних утисків у повоєнні роки згубно позначився на особистій 
та творчій долі поета: він брав участь у кон’юнктурному перегляді української 
історії у дусі низькопоклонства перед Росією («Біля Спаської вежі» (1952), в запалі 
боротьби проти «українського буржуазного націоналізму» громив земляків-письменників, 
у тому числі й свого друга Юрія Яновського. 

Цікавою і плодотворною є величезна перекладацька робота М. Бажана: переклади 
віршів О. Пушкіна, В. Маяковського, С. Чиковані, Ю. Словацького, Ц. Норвіда, 
Я. Івашкевича, Р. М. Рільке. В числі особливих досягнень поетично-перекладацького 
доробку письменника є поема Шота Руставелі «Витязь у тигровій шкурі» (1937), над 
перекладом якої довелося працювати цілих сім років. Перший орден Леніна, а всього 
отримав їх шість,– саме за переклад цієї поеми. 

Публіцистична спадщина митця досьогодні не втратила своєї історико-художньої 
значущості і являє яскравий документ доби, що минула. Його роздуми вилилися у 
книгу «Думи і спогади» (1982) і стали помітним явищем духовного життя України 
70-х рр. Есеїстика Бажана описує події та постаті, про яких не дуже полюбляла писати 
радянська преса: О. Довженка, Ю. Яновського, Леся Курбаса, С. Чиковані, А. Ахматову 
та інших, але які мали якщо не вирішальне, то дуже важливе значення як для самого 
автора, так і для всієї української культури. 

Бажанова публіцистика цікава і приваблива колоритним відтворенням характерних 
прикмет доби, людських взаємин, мистецьких уподобань, це – ліроепічна, виразна, 
не позбавлена гротескності та іронічності документальна проза, де реальні персонажі 
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діють у конкретному часовому просторі, а побут, оточення і ситуації є невигадані, 
хоча й відтворені з індивідуальної авторської позиції. І хоча автор спілкувався з 
урядовцями дуже високого рангу: із Сталіним, членами його політбюро, партійно-
господарським керівництвом України, до складу якого певний час належав і сам, 
однак у мемуаристиці він майже не зачепив ці факти своєї біографії, надавши перевагу 
власному мистецькому оточенню та соціально-політичній і культурно-історичній 
атмосфері 20-30-х рр. не лише нашої країни, а й за її межами. Микола Бажан не був 
борцем з системою, а навпаки, уособлював собою її класичного представника, але 
людське і письменницьке сумління часто брали гору при змалюванні трагічних обставин, 
що мали місце в житті сучасного йому суспільства. 

А Бажай – крізь одному йому знані, персональні терни – прямував до зірок, до 
безсмертя. І цей факт – у всій поліфонічній складності життєвого й творчого шляху 
великого поета й філософа – сумлінно, скрупульозно доводить у своїй унікальній 
книзі-монографії «Микола Бажан. Життя. Творчість. Особливості віршостилістики» 
доктор філологічних наук, обдарована Богом і сумлінням літературознавець Наталя 
Костенко. Годі й бажати кращого дарунку до століття митця слова, ніж це видання 
Київського університету та відкриття музею Миколи Бажана у Києві на вулиці Терщенка 
в колишній оселі поета. 

 

 
Могила М. Бажана в Києві на Байковому кладовищі. 

 
Поет Микола Бажан відзначений двома Державними преміями СРСР за збірки 

поезій «Клятва», «Сталінградський зошит» та поему «Данило Галицький» (1946 р), 
Державною премією СРСР за цикл віршів «Англійські враження» (1949). За поему 
«Політ крізь бурю» удостоєний Державної премії Української РСР імені Т. Г. Шевченка 
(1965), за участь у створенні «Історії українського мистецтва» (т. 1–6, 1966-1968) – 
Державної премії УРСР (1971). І нарешті, вже за рік до смерті, Миколу Бажана 
відзначено Ленінською премією 1982 року за збірку поезій «Карби». Це лише літературні 
відзнаки не рахуючи почесних звань, медалей та орденів (шість орденів Леніна), 
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премій Шота Руставелі та Миколи Тихонова за перекладацький доробок. Адже переклав 
Микола Платонович за своє життя чи не більше, ніж написав сам. Це і «Витязь в 
тигровій шкурі» Руставелі, і «Фархад і Ширін» Алішера Навої, і твори Д. Гурамішвілі, і 
Пушкіна, і Маяковського, Симона Чиковані, Юліуша Словацького, Ципріана Норвіда і 
Ярослава Івашкевича, Райнера-Марії Рільке, Рабіндраната Тагора і багатьох інших 
поетів. 

Та попри цей зорепад нагород, цілковите офіційне визнання, хоч як би це хотілося не 
визнавати вульгарним кон’юнктурним критикам, ще з 20-х років Микола Бажан 
зазнавав і цькування (за збірки «Дорога», «Будівлі», поему «Сліпці»), а пізніше, через 
десятки років, уже уславлений бронзочолий академік пережив так само немало гірких 
днів і ночей за публікацію у «Вітчизні» поеми «Дебора». Філософічності, пошуків світу 
істини та «істинного життя», свободи Духу не могли подарувати йому чиновні ідеологи. 
«Куди прямує Микола Бажан?» – у дусі часу, в стилі класичного доносу запитував 
автор погромницької статті... 

Помер Микола Платонович Бажан у Києві 21 листопада 1983 року. До 100-річчя з 
дня народження М. П. Бажана НБУ виготовив в 2004 році пам’ятну монету номіналом 
2 гривні. 

 
Використана література: 
1. Ковалів Ю. І. Романтична етильована течія в українській радянській поезії 

20-30-х років: (М. Бажан, Ю. Яновський, О. Близько, Л. Первомайський). – К., 1988. – 
128 с. 

2. Про Миколу Бажана : Літературно-критичні статті, есе / [упоряд. П. Д. Мор-
гаєнко]. – К., 1984. – 335 с. 

3. Творчість Миколи Бажана в контексті сучасного літературно-мистецького 
процесу : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (23-24 листоп. 
1999 р.) / Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; [відп. ред. Н. П. Сивачук]. – К., 2000. – 
104 с. 
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Степан Бандера – фігура досить помітна на видноколі європейської політики 
середини XX століття. З його іменем пов’язаний один із найдраматичніших і найтра-
гічиіших етапів історії України. Наслідки якого боляче відлунюють і в наші дні. 

З одного боку ім’я Бандери не тільки для українського народу, але й сусідніх 
народів, є синонімом підпалів, диверсій, грабежу та убивств, виявом усього най-
злочинішого. Воно – уособлення страхітливих мордувань, параноїчного садизму, 
душороздираючих криків і стогонів катованих, у горобині ночі. Воно – в сотнях і 
тисячах могил та обелісків у західноукраїнських містах і селах, як пам’ять про криваву, 
бандерівщину. 

З другого боку, для частини населення західного регіону України, особливо 
Галичини, ім’я Бандери – символ слави, геройства і «мучеництва» за «неньку» Україну. 
З іменем Бандери йшли бойовики УПА та функціонери оунівського підпілля різати 
непокірних радянських активістів та їх сім’ї, мордувати комсомольців, нищити польські 
села разом з їх жителями. Його іменем названий батальйон есесівців спеціального 
призначення «Нахтігаль» («Соловей»), а сьогодні його ім’я носять численні товариства і 
дружини, клуби та фонди в середовищі української націоналістичної еміграції. 

Степан народився 1 січня 1909 року в селі Угринів Старий Калушського повіту 
на Прикарпатті в родині священника Андрія Бандери та Мирослави Глодзіської, яка 
також походила із сім’ї священника. 

Батько Андрій змолоду служив, капеланом в Українській галицькій армії. Мати 
Мирослава померла в 33-річному віці. Доля родини склалася трагічно. 23 травтня 
1941 р. батька й сестер Оксану та Марту-Марію заарештували співробітники НКВС. 
Сестер запроторили до Сибіру, а батька кинули до станіславської, потім до київської 
в’язниці. 
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Отець Андрій Бандера був з тих українських священиків, які не відокремлювали 
Церкви від національних справ, а навпаки, вміли поєднати церковні справи із націо-
нальними і брали активну участь у суспільно-громадському житті українського народу, 
щоб формувати його відродження у християнському дусі. Зразкова читальня «Просвіти», 
гурток «Рідної школи», значна кількість сільськогосподарських установ та жвава 
освітня робота в Угринові й околицях мали плідні наслідки. 

Дитячі роки Степан провів у батьківському домі, «виростаючи в атмосфері 
українського патріотизму та живих національно-культурних, політичних і суспільних 
зхацікавлень», – як нисав він у своїй біографії. 

Восени 1918 року його батько став послом до парламенту ЗУНРУ – Української 
національної Ради в Станіславі. Коли ж у травні 1919 року під ударами польських військ 
генерала Галлера Українська галицька армія (УГА) відходила на схід, священник 
Андрій Бандера став військовим капелом і розділив долю січових стрільців. Повернувся 
влітку 1920 року і зайняв попереднє становище пароха в Угринові Старому. 

Початкову освіту він здобув у батьківському домі, бо через воєнні події народна 
школа не працювала. Восени 1919 року Степан почав учитися, в Стрийській українській 
гімназії, яку закінчив у 1927 році. Він зачитувався «Молодою Україною», донцовськими 
«Вісником» та «Загравою», став членом молодіжних організацій «Пласт» і «Сокіл». 
В 16 років вступив до УВО (Української військової організації) і фанатичко закохався в 
її провідника Євгена Коновальця. 

В 1928 році почав учитися на агрономічному відділі Політехнічної школи у 
Львові. Вчився посередньо. Зате виявляв енергійність та фанатизм у політичпо-підпільній 
роботі. З часу виникнення ОУН (Організації українських націоналістів) в 1929 році 
став діяльним членом. В 1931 році вже керівник пропаганди крайової екзекутиви ОУН, а 
в 1932-1933 роках– виконував функнію заступника крайового провідника, в середині 
1933 року став керівником крайової екзекутиви ОУН та крайовим комендантом УВО. 

В ті роки Степан Бандера виявився майстром політичної інтриги та умілим 
організатором багатьох терористичних акцій. Авторитет його в ОУН зростав, що 
насторожило вождя Коновальця, який побачив, що амбіції поповича ставили серйозне 
суперництво самому провіднику Проводу українських націоналістів. 

Реально оцінюючи становище, С. Бандера доходить висновку, що здобути українську 
державність мирним шляхом, за допомогою дипломатичних переговорів, неможливо, бо 
жодна імперія добровільно не захоче повернути поневоленому народові його споконвічні 
землі. 

С. Бандера бере участь у створенні широкої організаційної мережі на західно-
українських землях, загарбаних Польщею, у військовому навчанні, ідеологічній і 
політичній підготовці кадрів; спрямовує їхню конспіративну й розвідувальну діяльність, 
розробляє акції із залученням широких верств населення проти денаціоналізації в 
українському шкільництві, вживає заходів проти дипломатичних представників СРСР в 
Галичині, більшовицької агентури та радянофілів. 

У 1933 р. Степана призначають крайовим провідником ОУН і крайовим комендантом 
УВО. Він був у добрих стосунках з провідником УВО-ОУН полковником Є. Коновальцем 
та найближчим оточенням. 

Після вбивства міністра внутрішніх справ Польщі Б. Перацького, організованого 
ОУН 1934 року, С. Бандеру засудили до смертної кари, однак внаслідок амністії цей 
вирок замінили довічним ув’язненням. Під час нападу Німеччини па Польщу він 
утікає з Брестської тюрми, переходить на нелегальне становище й починає створювати 
партизанські загони ОУН для боротьби проти чужинців. 

Вагомим наслідком його діяльності стало проголошення 30 червня 1941 року в 
Львові Акта відновлення Української держави. 
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У лютому 1940 р. Організація українських націоналістів розкололася на дві частини: 
ОУН-Бандери й ОУН-Мельника, що призвело до розбрату в її лавах. 

У відповідь Бандера при допомозі Т. Оберлендера та Р. Ярого скликав 9-10 лютого 
1940 року в Кракові конференцію своїх прибічників. Конференція проходила в 
нервовій, істеричній атмосфері і створила в ОУН «революційну фракцію» на чолі з 
Бандерою і Ленкавським. Тим самим вождю ПУНу Мельнику дали зрозуміти, що його 
думка ігнорується повністю. 

СБ в своїй «праці» не забарилась, бо протягом кількох місяців після конференції 
знищила близько 400 мельниківців. Ті відповіли своїми акціями, ліквідувавши понад 
200 бандерівців. В таких умовах примирення стало неможливим, незважаючи на активні 
старання абверу не допустити розколу в ОУН. 

5 квітня 1940 року Бандера побував у Мельника в його резиденції в Італії. Але 
цей візит всього-навсього камуфляж. «пристойності». Бандера вимагав владу в ОУН 
передати йому. 

Але ці обидва угруповання у квітні-червні 1941 р. вручили гітлерівцям свої 
меморандуми з пропозицією позитивно вирішити українське питання. 

Початок другої світової війни застав Степана Бандеру в Свєнтому кшижі в Бресті. 
13 вересня 1939 року охорона покинула тюрму і Бандера з групою націоналістів 
вийшли з камер і попрямували на Львів. Тут Баидера пробув два тижні, налагодив 
зв’язки з оунівськими осередками. 

Спочатку Баидера подався у Краків, але тут вже був центр мельннківців, який 
згодом переріс в УЦК (Український центральний комітет), керований Володимиром 
Кубійовичем. І хоч в генерал-губернаторстві в той час перебувало до шести тисяч 
його прибічників, Бандера шукав твердішої політично-організаційної опори. Тому він 
спочатку переїхав у Піщани (Словаччина), а затим – у Відень, де була велика станиця 
ОУН, на яку він міг опертися. 

У 1940 році в Кракові С. Бандера одружився з Ярославою Опарівською, що 
викладала в вишколі українських старшин в Кракові. Ярослава подарувала С. Бандері 
трьох дітей – Наталку, Андрійка й Лесю. 

5 липня 1941 року гітлерівці заарештували С. Бандеру. Його вивезли до Берліна, 
а пізніше кинули до концтабору Заксенгаузен, де він перебував аж до грудня 1944 року. 
9 липня заарештовано в Львові й депортовано до Берліна Я. Стецька та Р. Ільницького. 
Гітлерівці зажадали від Бандери та Я. Стецька скасування Акту відновлення Української 
держави, однак вони на це не погодились. 

У повоєнні роки С. Бандера – голова проводу ОУН, а також проводу закордонних 
частин ОУН з центром у Німеччині. Він – автор цілої низки теоретичних праць з питань 
політики й ідеології. 1978 р. у Мюнхені вийшов збірник його статей «Перспективи 
української революції», де розкриваються провідні ідеї та світоглядні засади українського 
націоналізму. 

У своїх працях С. Бандера переконливо доводить, що визвольна боротьба українського 
народу – це не лише відповідь на окремі утиски й приниження його національної 
гідності, а й тривалий історичний процес, що увібрав у себе релігійні, освітні, правові і 
культурні надбання, духовний світ нації, її менталітет. 

До останнього дня свого життя Степан Бандера відстоював національні інтереси 
українців і мріяв побачити рідну Україну вільною незалежною державою. 

На початку 1945 року брав активну участь у створені загону українців для 
захисту Берліну від радянських військ, та коли зрозумів що Німеччина програла 
перебрався до американської зони окупації. Полювання на Бендеру радянська служба не 
припиняла не на мить. 
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15 жовтня 1959 року Бандери не стало. Його знайшли мертвим на сходах власного 
будинку, в коридорі його помешкання. Замах на Бандеру готували – Ярослав Мороз 
та Степан Лібгольц. Вбивцею виявився Богдан Сташинський, що стріляв з спеціального 
двоствольного пістолета тирця, який стріляв набоями з кислотою. Обличчя Бандери 
відразу покрилося синіми та чорними плямами. З носа, рота, вух полилася кров. Стався 
неприродній інфаркт. Бандеру поховали на цвинтарі Вальдфрідгоф у Мюнхені. З 
приводу смерті С. Бендери висловили співчуття канцлер ФРН К. Аденауер, дружина 
Павла Скоропадського Олена, посол Японії в Берліні Отіма Промі та інші. 

13 серпня 1961 р. в поліцію американського сектора Західного Берліна прийшов 
30-річний утікач зі східної зони. Назвавшись Богданом Сташинським, радянським 
громадянином і співробітником КДБ, він заявив, що, за дорученням цього органу, 
15 жовтня 1959 р. в Мюнхені убив Степана Бандеру. Сташинський отримав високу 
нагороду – орден Червоного прапора. Нагороду особисто вручив керівник КДБ 
О. Шелепін. Указ Президії Верховної Ради СРСР про нагородження вбивці підписав 
К. Ворошилов. Про цей тяжкий злочин дізнався увесь світ, лише радянські засоби 
інформації мовчали. Німецький Верховний, суд у Карлсруе підтвердив, що головний 
винуватиець убивства радянський уряд. 

 
Використана література: 
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Лазар Баранович – один із знайомих незнайомців нашої культури. Дату народження 

Л. Барановича й досі не встановлено. Деякі дослідники вказують 1615 р., інші 1620. 
Невідомим залишається його світське ім’я, але є припущення, що він був у миру Лукою. 
До дискусійних слід віднести й питання про соціальне походження Барановича. До 
нас дійшли тільки імена його батьків: Василь та Марія. 

Навчався Лазар Баранович у Київській братській школі, а для продовження освіти 
посланий Петром Могилою в єзуїтські школи Вільно та Калиша. 

Вихованець Києво-Могилянської колегії Лазар Баранович, ще навчаючись у 
риторичному класі, прилучався до складання проповідей, які тоді вважалися найваж-
ливішим предметом. Нагадаймо, що на той час спеціальної науки проповідництва не 
було, і тому викладанню риторики надавалося провідного значення. Тому закономірно, 
що на творчості Лазаря Барановича позначились впливи схоластики і риторики, 
власне які і домінували тоді в християнських духовних закладах. 

За різними джерелами, завершивши курс навчання в колегії, він прийняв чернецтво і 
обіймав посаду проповідника у Києво-Печерській Лаврі, на що він і сам вказує у творі 
«Меч». З 1642 р. двадцятидворічний Лазар Баранович вже є викладачем Київської 
колегії і послідовно виконує обов’язки наставника фари, інфіма, граматики і професора 
риторики, а з 1650 р. призначається ректором у сані ігумена братського, Кирилівського, 
а після Купятицького монастирів. Наскільки це відповідальш посади, що вимагали 
великої освіченості на той час, досить подати інформацію про духовну навчальну 
установу: «У навчальному відношенні Київська колегія розподілялася на дві категорії: 
вищу і нижчу. 

На своїй посаді Лазар Баранович приділяє увагу не лише відновленню монастирів і 
храмів єпархії, а й відкриттю нових шкіл, друкарській справі, підвищенню освітнього 
рівня священників, поліпшенню їх побутових умов, підтримці братств. 
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Коли постригся в ченці, став настоятелем Київської колегії. Приблизно в 1642 р. 
почав викладати в колегії поетику й риторику. З 1647 р. Лазар Баранович – ректор 
колегії в Гаці на Волині, а з 1650 р. – ігумен Київського братського монастиря і ректор. 

Війна з поляками, що спустошувала в ті роки Україну, не сприяла розвиткові освіти. 
У 1652 р. Л. Баранович залишає академію й наступні чотири роки проводить у Києво-
Кирилівському, Куп’ятицькому, Дятловецькому монастирях «у почеснім званні ігумена». 
Він зарекомендовує себе хоробрим і відданим борцем за православну віру. 

Серед проповідницької спадщини Лазаря Барановича виокремлюються два його 
збірники – «Мечь духовний, еже єсть глагол Божий, на помощь Церкви воюющей из 
уст Христовых поданный, или книга проповеди слова Божего, юже сооружи, Господу 
споспешествующу и слово утверждающу, Лазарь Баранович, єпископ Черниговский» 
(Київ, 1674, 1679), «Трубы на дни нарочитые праздников Господних Богородичных, 
ангельских, пророческих, апостольских, меченических, святительских и других» (Київ, 
1674). Надзвичайна вимогливість до слова, обґрунтованість і водночас толерантність 
і виваженість – ось незмінні вимоги до своєї творчості. 

У 1657 р. Лазар Баранович стає Чернігівським і Новгород-Сіверським спископом. 
По смерті Київського митрополита Сильвестра Косіва. його призначають місцеблю-
стителем Київської митрополії. Він мусив провести вибори нового митрополита. 

Заходами Лазаря Барановича митрополитом було обрано Діонізія Балабана, який 
неприхильно ставився до Москви. За цю підтримку митрополит Діонізій визнав 
Чернігівську єпархію незалежною від Київської митрополії. 

Розглядаючи життєвий шлях Лазаря Барановича, у ньому можна виокремити два 
періоди: київський і чернігівський. І хоча за часовим відрізком другий переважає, та 
духовно і у помислах він постійно прагнув бути у Києві на митрополичій кафедрі. 
Наділений природою доброю вдачею, вихований батьками у християнських традиціях, 
юнак, навчаючись у Київській академії, своєю допитливістю і старанням отримав 
прихильність вищої духовної влада що позитивно позначилося на його кар’єрі. 

Лазар Баранович намагається втримувати приязні стосунки з Москвою. Та, коли 
Польща здійснила напад на Новгород-Сіверський, він залишився в місті й багато 
зробив для того, щоб Москва допомогла відвернути польський напад. Відтоді Лазар 
Баранович мав повну довіру з боку московського царя. В 1666 р. цар дуже люб’язно 
прийняв його у Москві. Втім, коли постало питання про визнання Московського 
патріарха. Лазар Баранович дипломатично ухилився від його обговорення. 

Поставлений на Чернігівського єпископа, Лазар Баранович отримав від гетьмана 
Богдана Хмельницького відповідну грамоту, згідно з якою православній кафедрі в 
Чернігові передавались у володіння католицькі храмові приміщення та угіддя. Однак 
лише гетьманським привілеєм Лазар Баранович не вдовольнився. За влучною харак-
теристикою І. Огієнка, «це владний та розумний ієрарх, який довгі роки мав великий 
вплив на справи Української Церкви. Хитрий дипломат, він з перервами був місце-
блюстителем Київської митрополії з 1657 р. аж по 1685 р.; мав такий характер, що 
його кандидатура все ставилася в митрополити Київські, але завжди вибирали когось 
іншого...». 

Лазар Баранович був різносторонньою людиною, полюбляв мистецтво, театральні 
дійства. Як повідомляв 1678 р., у хисті, що під час науки в Київській колегії він грав 
укупі з Теодосієм Сафоновичем у трагедії: Баранович – роль Йосифа. а Сафонович – 
роль Веніаміна. 

Повернувшись до Чернігова, Баранович стає посередником між гетьманами й 
Москвою, навіть домагається того, що Москва на якийсь час відкликала з українських 
міст московських воєвод. 



Шитюк М. М., Горбуров Є. Г., Горбуров К. Є. 

56 

У 1670 р. Лазар Баранович знову призначається місцеблюстителем Київської 
метрополії й намагається недопустити злуки з Московською патріархією. Проте 
знову ж таки він прагне підтримувати з царем приязні взаємини, за що отримує не 
лише грошові винагороди, а й різні маєтки. 

Повертаючись до церковно-політичної діяльності українського першоієрарха, слід 
зазначити, що Барановичу довелося жити у досить складний період української історії – 
розпочалася Руїна, час кривавих непорозумінь між українською козацькою старшиною, 
що важким тягарем лягло на народ. І тому він як духовний поводир не міг стояти 
осторонь від політичних подій. Отож, не маючи інших союзників, окрім Московської 
держави, а московити все ж православного віросповідання, та й київський князь 
засновував Московське князівство, Лазар Баранович зупинив свій вибір на останній. 
І, треба визнати, поглядів своїх не змінював. 

Л. Баранович не був прихильником політичної залежності України тому й підтримував 
волелюбні прагнення козацької старшини. Проте, дивлячись на спустошення Бать-
ківщини татарами й навіть мріяв про федерацію Москви, України й Польщі, яка могла б 
успішно протистояти всім ворогам. Підтримуючи Переяславський договір, він, між 
тим, відстоював українську автономію. Самойлович, ставши гетьманом Лівобережної 
України, усунув Л Барановича від будь-якого впливу на політичні справи, не дивлячись 
на те, що Л. Баранович допоміг йому зайняти цю посаду. 

Особливу увагу Лазар Баранович приділяв проповідництву. Він складав проповіді 
прозою й віршем, а полемічно-богословські трактати писав польською, церковно-
слов’янською й латинською мовами. З його проповідей відомі два великі збірники. 
Перший «Меч духовний...», надрукований у Печерській друкарні 1666 р., що містить 
55 релігійних поучань на неділі й рухомі свята (друге видання 1686 р.). Другий – 
«Оруби словес проповідних...», виданий у тій же друкарні 1674 р., який містить 
80 проповідей на нерухомі свята і дні різних святих. Крім того, окремо вийшли 
проповіді: «Слова на воскресеніє Христово» (1675), «Слово на Благовіщення...» (1680), 
«Слово благодарственное господу Ісусу Христу», «Слово на святую и нероздільну 
Тройцу...» (1678). У відповідь на антиправославну книгу єзуїта П. Бойми «Стара міра 
Нової віри» (1668 р.), Лазар Баранович написав полемічний трактат «Нова міра 
Старої Віри» (1676 р.), де піддав критиці католицькі догмати. 

Писав Лазар Баранович і цареславні панегірики такі, як «Вечерній плач і заутренняя 
радость…», (1676) з приводу смерті царів Олексія й Федора та «Благодать істинна 
Іисус Христом бисть…», в якому прославляв царів Івана й Петра Олексійовичів. 

Літературну спадщину Л. Барановича становлять чимало богословських, політичних 
і ліричних творів староукраїнською, польською, латинською та церковнослов’янською 
мовами – проповіді, полемічно-богословські трактати, панегіричні передмови, вірші, 
листи тощо. У проповідях, і особливо у віршах, він не обмежувався релігійною тематикою, 
справи церковні тісно пов’язував зі світськими. 

Більша частина творчої спадщини Л. Барановича – польськомовні вірші, зібрані в 
книгах: «Аполлон Християнський» (1670), «Лютня Аполлонова» (1671), «Книга смерті» 
(1676) та ін. Ці твори, написані польською мовою, яскраво відбивають складну мовну 
ситуацію в Україні XVII ст. 

З особливим замилуванням складав він вірші, здебільшого польською мовою. 
Видавав їх великими збірниками, наприклад «Лютня Аполлонова, кождей справє 
готова…». Збірник містив понад тисячу віршів на різні теми, а перш за все на пошану 
Богородиці, на різні місяці й пори року, про боротьбу з татарами, про деякі хиби 
сучасного суспільства тощо. 

Зразком багатомовності Чернігівської друкарні є книга Л. Барановича «Слово на 
Рождество Христово» (1682). Основний текст – вірш церковно-слов’янською і почасти 



Землі української постаті знані 

57 

українською мовою, далі подано латиномовний вірш «Ргima trias virgo est…» з його 
українським перекладом і польськомовний вірш з латинським заголовком «Аurora 
musis amica». В кінці книжки вказано «Слово сіє от трудолюбія Лазаря Барановича 
видавалося десь в друкарні монастиря Свято-троєцького Іліїнського Чернігівського 
року 1682» 

У Чернігові Л. Баранович створив гурток блискучих письменників своєї доби, що 
увійшов до історії літератури під назвою «Чернігівські Атени» (Афіни). До нього 
належали Іван Максимович, Іван Величковський, Олександр Бучинський-Яскольд, 
Іоаникій Галятовський, Лаврентій Крщонович (Кршанович). Стефан Яворський, Дмитро 
Тупталенко-Ростовський, Іван (Ян) Орновський. Саме тому Чернігів стає одним із 
провідних культурних осередків другої половини XVII ст. 

Лазар Баранович мріяв обійняти київську кафедру. Він любив Київ, дорожив ним 
настільки, що навіть привітання від будь-якого київського священика для нього стало 
знаковим. Постійне спілкування з друзями, яких він мав немало у Києві, сприяло б 
подальшій реалізації його наукових та літературних задумів, а на духовному поприщі – 
це визнання його церковного авторитету, який він мав і сподівався на визнання 
духовенством і підтримки світської влади. Та сподівання виявилися марними. І хоча 
навіть київський воєвода князь Шереметєв ще 1666 р., рекомендуючи його московському 
царю, писав: «Верен государю єпископ Черниговский Лазарь Баранович... Как великому 
государю угодно, а мне кажется, что лутше всего быть ему на епископстве в Киеве», 
цар зробив його лише місцеблюстителем. Навіть з 1686 р., коли московський патріархат 
юридично підпорядкував собі українську церкву, Лазар Баранович два рази виставляв 
кандидатуру на митрополичу кафедру і обидва рази проігнорований московською 
владою. Не обминаючи дипломатичного хисту церковного діяча, який незаперечно 
впливав на політичне життя українського суспільства, і, певним чином, переслідуючи 
свої власні кар’єрні інтереси, сприяв зміцненню московського впливу, його не сприймали 
північні правителі. 

Останні 10 років життя Л. Баранович уже не мав сил писати. Він почав організовувати 
в Чернігові Братську колегію на зразок Київської, але закінчити цю справу не встиг. 

Після конфлікту з московським патріархом Іоакимом Лазар Баранович майже 
відійшов від суспільного життя. Хворобливість і розчарування підірвали його 
здоров’я. З серпня 1693 р. архієпископ завершив свою земну дорогу. 

І все ж таки, незважаючи на схиляння перед Москвою, Лазар Баранович не 
влаштовував московських правителів на посаді майбутнього київського митрополита. 
Йому не могли пробачити, що він був висвячений у Молдові, що він користувався 
незаперечним авторитетом серед київського духовенства і головне – бачили в ньому 
непередбачувану в своїх вчинках людину. 
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Народився Олександр Іванович Білаш 6 березня 1931 р. в с. Градизьк Глобинського 
району на Полтавщині біля найвищої на Лівобережжі гори Пивихи в селянській сім’ї. 
Музичним вихованням майбутнього композитора займалася вся велика та дружна 
сім’я Білашів. 

Мати, Євдокія Андріївна, мала чудове сопрано вражалася першою співачкою на 
всіх сільських і родинних заходах, а батько, Іван Опанасович, грав на різних музичних 
інструментах. Тому Олександр чув живу пісню й музику з дитинства, умів по справж-
ньому любити й цінувати їх. Першим музичним інструментом, на якому навчився 
грати, стала саморобна гармошка, що довгий час супроводжувала його по життю. 

Дядьки Олександра віртуозно грали на гармошці, а дід Андрій Тонкошкур – на 
кларнеті. Отож українська народна пісня не замовкала в їхній гостинній хаті й була у 
великій пошані та любові. Таке ставлення до музики й визначило, певне, подальшу 
долю Білаша-молодшого як композитора-пісняра. 

Починалося все ще в далекому дитинстві. Як згадував Олександр Білаш, окремі 
слова почали складатися в нього у віршовані рядки та куплети приблизно тоді ж, як 
під пальцями гармошки «на три баси» ніби самі собою несподівано народжувалися 
мелодії. Років у 13 у місцевій районній газеті з’явився перший надрукований вірш 
майбутнього Майстра. У ньому юний дописувач нещадно розкритикував колгоспне 
начальство, за що отримав наганяй від батька, який працював у правлінні бухгалтером. 

Коли прийшов час обирати майбутню спеціальність, ніяких вагань, на цей рахунок у 
Олександра Білаша не було Здаться неймовірним, але в 1947 р. в Полтавське музичне 
училище Олександра Івановича не прийняли з убивчою для нього характеристикою – 
«в абітурієнта абсолютно немає музичного слуху». А далі товарний вагон на Київ, 
додому повернутися не дозволяла гординя, адже для того, щоб придбати майбутньому 
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композитору півтораоктавний акордеончик батько змушений продати телицю. Та з 
музикою поривати Білаш не збирався: після невдалої спроби вступу до музучилища 
він рік навчався в вечірній музичній школі: «Я в ній теорію й гармонію вивчав, від 
радості і плакав, і кричав», тому, що вдень розвантажував вагони, заробляючи на життя, 
а увечері – вчився. Потім навчання в Житомирському музичному училищі. І, нарешті, 
вистраждана та вимріяна Київська консерваторія імені П. І. Чайковського – «на 
композиторський, престижний факультет». Найголовнішим вчителем Олександр Іванович 
вважав Платона Майбороду, з яким дружив усе життя. 

З 1957 р. Олександр Іванович працював вчителем музики в середніх школах міста 
Києва. З 1960 – викладач теорії та гармонії у Київському педагогічному інституті 
імені М. Горького. 

Переломним у житті Олександра Білаша став 1961 р., коли на екрани вийшов 
художній фільм «Роман і Франческа», музику до якого написав Білаш. Згідно з 
опитуванням газети «Советская культура» молодий випускник Київської консерваторії 
названий автором найкращих пісень та музики 1961 р. У 1962 р. О. Білаш прийнятий 
до спілки композиторів України. Люди, з якими доля звела в цей час молодого музику, 
належно оцінили й підтримали його, бо вболівали за майбутнє рідної культури й 
завжди керувалися тим принципом, що талант – рідкість і його треба оберігати. 

В О. Білашеві, окрім пісняра, живе ще й автор великих музичних форм. Як 
симфоніст, він працював вже під час навчання в консерваторії. Цієї справи він не 
покинув протягом усього життя. До своїх інструментальних творів він повертається і 
в часи найнапруженішої праці над піснями. Від симфонічної йде не тільки до пісенної, 
але й до оперної музики, про що свідчить його твір «Гайдамаки» за однойменною 
поемою Т. Шевченка й моноопера «Балада війни» за віршем І. Драча. Йому належить 
музика опери «Прапороносці» за романом О. Гончара, симфонічна поема «Світанок 
на морі» і концерт № 2 для фортепіано з оркестром. 

Твори О. Білаша виконують відомі українські колективи – Державна заслужена 
капела бандуристів України, Український державний народний хор ім. Г. Верьовки, 
хор Українського радіо і телебачення, хорова капела «Трембіта», хори та капели обласних 
філармоній. До свого репертуару включають його пісні кращі виконавці країни. 

Кожна пісня О. Білаша має своє обличчя. Її не сплутаєш з творами інших композиторів, 
але дивина його мистецької самобутності полягає в тому, що, маючи певні спільні 
риси, його солоспіви й хори зовсім несхожі один з одним. В кожній пісні, в кожному 
його творові відлунюється українська мелодика, є щось сонячне, іскристе, віртуозне, 
побудоване на звичній для автора елегійній основі. 

Олександр Білаш найширше знаний як композиторпісняр. І не лише тим, що найбільше 
написав саме в цьому жанрі – понад 300 творів. Аналізуючи його творчість і нітрохи 
не применшуючи праць в інших жанрах, доходиш висновку, що найбільших успіхів 
він досягнув саме в пісні. У доробку Майстра є піснівершники, які чітко вирізняються на 
безмежному вітчизняному пісенному полі, вражають своєю емоційною відвертістю, 
чистотою настрою, красою мелодії, а головне – українською природною пісенністю. 

Його задушевні пісні («Люби мене, не покинь», «Сніг на зеленому листі», «Впали 
роси на покоси», «Эх, вы, кони, кони»...) доносили до вітчизняного слухача Дмитро 
Гнатюк, Анатолій Мокренко, Діана Петриненко, Людмила Гурченко, Володимир 
Висоцький... А його безсмертні «Два кольори» та «Ясени», зачаровують людей в 
усьому світі. 

У 1999 р. виходить остання збірка Олександра Білаша «Мамине крило» – немов 
поетичний підсумок усіх попередніх років. Саме ця збірка поставила крапку в давніх 
професійних суперечках вітчизняних поетів – керівників Спілки письменників України. 
Нарешті, після виходу в світ 8-ої збірки вони прийняли його до свого «цеху», про що 
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й сповістили телеграмою влітку 2000 р. Відтоді Олександр Білаш став членом двох 
творчих спілок – композиторів і письменників. 

Творчість Олександра Білаша гідно оцінена в країні. Свого часу йому присуджені 
високі звання народного артиста України, Героя України, Лауреата державної премії 
ім. Т. Г. Шевченко. 

6 травня 2003 року у лікарні в Феофанії Олександр Білаш помер. Його поховали 
на Байковому цвинтарі Києва. 

Для мільйонів людей Олександр Іванович Білаш – це насамперед прекрасний 
композитор, наш сучасник, який уже став музичним класиком, а його відомі всьому 
світу твори нерозривно пов’язані з XX ст. і нинішнім тисячоліттям. Усе своє життя 
Олександр Іванович присвятив самовідданому та безмежному служінню українській 
національній культурі. Для нього Музика й Поезія – це дві богині, яким він молився 
щоденно і жив між ними як між небом і землею. 
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Микола Федотович Біляшівський (Тодотович) народився 12 жовтня 1860 року в сім’ї 

священика. Середню освіту здобув у 2-й Київській гімназії, вищу – на юридичному 
факультеті Київського університету 1887-1891 (випускні іспити склав у Новоросійському 
університеті в Одесі 1891), а також у Московському університеті (1892-1893) як вільний 
слухач природничого факультету. Захоплювався колекціонуванням предметів старовини. 

Працював у архівах Москви, Варшави в 1892-1897 роках, що дозволило ввести до 
наукового обігу досі невідомі матеріали з історії України. Ще в студентські роки 
почав самостійні археологічні дослідження. Проводив розкопки давньоруських пам’яток 
на горі Киселівці в Києві, ранньослов’янські могильники в урочищі Остроня на Волині, 
дюнних стоянок на узбережжі Дніпра, Західного Бугу, могильника латенської культури 
у с. Люшині біля Варшави та ін. Найзначнішим стало відкриття у 1891-1893 на городищі 
Княжа гора біля Канева літописного міста Родні, де виявлено цінні знахідки Х-ХІІІ ст. 
З 1888 – співробітник та член редакції часопису «Киевская старина». У 1899 з метою 
налагодження планових археологічних обстежень на території всієї України, координації 
зусиль фахівців створив при «Киевской старине» окремий відділ і, відповідно, додаток – 
«Археологическая летопись Южной России». Згодом він перетворився на самостійний 
журнал, перше в Україні спеціалізоване наукове, періодичне видання, яке редагував і 
видавав Біляшівський протягом 1903-1905. На думку Д. І. Багалія, «Археологическая 
летопись Южной России» об’єднала археологічні сили країни і відіграла для неї ту 
саму роль, що й Археологічна комісія для всієї Росії. Біляшівський залучив до видання 
багато науковців і краєзнавців-аматорів. Особливу наукову, вартість мали щорічні огляди 
археологічних розкопок. Результатом узагальнення цих матеріалів стала програмна 
стаття Біляшівського «Найближчі завдання археології Півдня Россії», в якій не тільки 
викладено основні завдання обстеження регіонів України на найближчі роки, а й 
поставлено низку нових для тогочасної археології проблем. 
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Під час перебування в Варшаві Біляшівський прийняв пропозицію барона Ф. Р. 
Штейнгеля очолити роботу по заснуванню його приватного музею в с. Городку на 
Волині. Розроблена Біляшівським програма цього закладу стала першою в історії 
українського музеєзнавства спробою наукового підходу до організації музеїв і 
планування їхньої діяльності. У 1895-1914 рр. він майже щороку приїздив до Городка, 
проводив археологічні й етнографічні обстеження районів Волині, здійснював безпо-
середнє керівництво музеєм. У 1897-1902 роках у Києві активно включився у роботу по 
організації міського музею, яку почало Товариство старожитностей і мистецтв. 
19 лютого 1902 року обраний директором Київського міського музею старожитностей і 
мистецтв. Обіймаючи цю посаду майже до кінця життя, Біляшівський проявив себе 
справжнім подвижником музейної справи, фахівцем високого наукового рівня й 
організаторських здібностей. 

Ще в 1900 році Біляшівський розробив програму Київського музею, в якій обґрунтував 
його структуру, напрями діяльності й основне завдання – «в пам’ятках подати культурно-
історичний образ України, починаючи з передісторії і закінчуючи сучасною добою». 
Маючи на меті створити «справжній національний музей цілої України», Біляшівський 
розгорнув активну збиральницьку і дослідницьку роботу, яка набула дійсно всеукра-
їнського масштабу. Біляшівський зосередив основну увагу на зразках народного побуту, 
матеріальної культури, народно-поетичної й художньої творчості. Всього зібрано близько 
30 тис. експонатів. Нині основна частина колекцій музею входить до складу трьох 
провідних музейних закладів України – Національного музею історії України, Націо-
нального художнього музею, Державного музею українського народного декоративного 
мистецтва. 

Біляшівський один з перших обґрунтував право на існування не тільки українського 
професійного, а й народного селянського мистецтва, «мужицьких виробів». З метою 
популяризації й залучення, до музейного зібрання цих пам’яток національної культури 
організовані виставки кустарних промислів (1900, 1906, 1911); ювілейна виставка до 
50-річчя з дня смерті Т. Г. Шевченка, експонати якої згодом увійшли до складу 
Державного музею Т. Г. Шевченка у Києві. Як організатор і науковий консультант він 
охоче надавав допомогу науковцям і краєзнавцям-аматорам, а також музейним закладам 
Чернігова, Полтави, Києва, Львова Російського музею в Петербурзі – в створенні 
етнографічного відділу та ін. Брав активну участь в роботі попереднього музейного 
з’їзду в Москві (1912), де висунув важливі на той час проблеми стосовно соціальних 
функцій, структури зібрань, фінансування і координації діяльності провінційних музеїв. 
Біляшівський активно співпрацював із науковцями, діячами культури усієї Росії, закликав 
до використання загальноєвропейського досвіду в розбудові музейної справи в Україні. 
Входив до складу багатьох наукових, мистецьких і краєзнавчих товариств: київських – 
церковно-археологічного, старожитностей і мистецтв, Українського наукового, Істо-
ричного Нестора-літописця, охорони пам’яток старовини і мистецтва, грамотності й ін.; 
Наукового ім Шевченка в Львові, Одеського товариства історії та старожитностей, 
Товариства дослідників Волині в Житомирі та ін., а також російських – археоло-
гічного, нумізматичного, природознавства антропології та етнографії при Московському 
університеті тощо. 

Загальний внесок Біляшівського у розвиток українського музеєзнавства досить 
значним як у галузі практичної роботи із заснуванням музейних закладів, підготовки 
науково обґрунтованих програм їхньої діяльності, так і розробки основних підходів 
до реорганізації музейної справи країни на наукових засадах. 

У 1906 році депутат 1-ої Державної думи від Київської губернії, входив до складу 
української думської громади й фракції автономістів-федералістів. Чітка громадсько-
політична позиція простежувалася упродовж усього життя вченого. Постійний учасник 
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всеросійських археологічних з’їздів (у Москві, Вільно, Ризі, Києві, Харкові, Катерино-
славі), він відмовився від дальшої участі в них на знак протесту проти дискримінації 
українських вчених та української мови. У квітні 1917 на Всеукраїнському націо-
нальному конгресі обраний до Центральної Ради. 

Один із засновників і перший директор в 1902-1923 роках Київського художньо-
промислового і наукового музею, зробив значний внесок у формування його зібрання і 
перетворення на справжній національний музей всієї України. Біляшівський – один 
із засновників Київського товариства охорони пам’яток старовини (1910). Під час 
Першої світової війни був направлений до Галичини і Буковини для охорони пам’яток 
історії та культури. 

Одним з важливих напрямів діяльності вченого став пам’ятко-охоронний. Біля-
шівський – один із засновників Київського товариства охорони пам’яток старовини і 
мистецтва (1910), член журі чотирьох іменних міжнародних конкурсів на спорудження 
пам’ятника Т. Г. Шевченку в Києві. У 1917-1918 роках – комісар по охороні пам’яток 
Києва і Київської губернії, голова ради Центрального, комітету охорони пам’яток 
старовини і мистецтва в Україні, утвореного Центральною Радою; голова відділу охорони 
пам’яток старовини і мистецтва Генерального секретарства народної освіти УНР, автор 
проекту першого закону Української республіки про охорону пам’яток історії, культури 
та мистецтва; голова відділу охорони пам’яток Головного управління мистецтв та 
національної культури Української держави; член Культурної комісії Української 
мирної делегації на переговорах урядів Української держави та РРФСР, що велися в 
Києві відповідно до ухвал Брестської угоди; у 1919 – завідуючий музейного відділу 
Всеукраїнського комітету охорони пам’яток мистецтва і старовини. Брав активну участь 
у роботі комісій і комітетів з питань збереження і реставрації пам’яток церковної 
старовини (Андріївської церкви, Софійського собору й ін.), повернення історико-
культурних цінностей українського народу, що в різні роки і з різних причин вивезені до 
Росії. Відігравав помітну роль у мистецькому житті України зазначеного періоду. 
26 квітня 1918 року обраний почесним академіком Української АМ, з 1919 – завідувач 
етнографічної секції відділу мистецтв Народного комісаріату освіти. Брав участь в 
організації Національного зразкового театру (був його консультантом з мистецько-
етнографічних питань). З метою відродження народного декоративно-ужиткового 
мистецтва й промислів ще в 1906 заснував і очолив Київське кустарне товариство. У 
1913 році інспектор Київських художньо-промислових шкіл. Свою останню музейну 
виставку в 1925 також присвятив традиційним народним промислам – межигірським 
виробам, які почав збирати одним із перших в Україні. 

Наукові інтереси останнього періоду життя Біляшівського значною мірою зосереджу-
валися на проблемах археології та праці в УАН – ВУАН. 31 травня 1919 року став 
одним з перших академіків УАН по кафедрі української археології. Був головою та 
членом Археологічного комітету (1919-1923), головою Комісії для складання архео-
логічної карти України (1919-1920), членом ВУАК (1924-1925). У 1925 здійснив свої 
останні розкопки на поселенні трипільської культури у с. Борисівці (нині Вінницької 
обл.), які розпочав ще на початку 1900-х років. У науковому доробку вченого понад 
300 праць і публікацій, що охоплюють досить широке коло проблем археології, етнографії, 
мистецтвознавства, нумізматики й інших галузей знань. Він стояв біля витоків української 
академічної науки, краєзнавства, пам’ятко-охоронної справи. 

Біляшівський Микола Федорович пішов із життя 21 квітня 1926 року. Згідно із 
заповітом вченого тіло його перевезено до Канева і поховано за 2 версти від могили 
Т. Г. Шевченка на Княжій горі – місцевості, науковому дослідженню якої присвятив 
багато років життя. 
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Ось що писав М. С. Грушевський: « В п’ятницю 23 квітня київське громадянство 
відпровадило в «останню дорогу» одного з найбільш корінних, найбільш фундамен-
тальних і популярних членів своїх Миколу Федотовича Біляшівського. Відпровадила, на 
жаль, занадто передчасно! Він не дожив навіть до тої «шістдесятої криски», котра в 
більш унормованих і зрівноважених обставинах і відносинах життя вважається якраз 
тією добою життя культурних і громадських робітників, коли вони, власне, приступають 
до синтезу здобутого знання і досвіду та реалізації осягнених висновків і підсумків. 
Небіжчик жив звичайно від одної недуги до другої, роками працюючи серед тяжких 
фізичних страждань – напружуючи всю силу волі, щоб перемогти докучливі болі та 
серед них продовжувати задумане і вирішене. І не вважаючи на се, він записав тривко 
своє ім’я в історії української культури як один з основоположників досліду історії 
українського побуту і творець першого українського національного музею». 

У 1968 одну з вулиць Ленінградського району м. Києва названо його ім’ям. У 
1987 встановлено скульптурний пам’ятник у Києві перед будинком Національного 
художнього музею та меморіальну дошку в Каневі (скульптор А. Кущ). Архів Біля-
шівського зберігається в Інституті рукопису Національної бібліотеки України імені 
В. І. Вернадського. 
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Народився Леонід Федорович Биков 12 грудня 1928 р. у селі Знам’янці на Донеччині 

в робітничій сім’ї. Хлопчик ріс веселим і допитливим. Під впливом переглянутих 
фільмів («Валерій Чкалов», «Винищувачі») з дитинства марив небом і мріяв вступити до 
льотного училища. 

Поблизу селища Прохатка, де жила сім’я Бикових, на околиці Краматорська був 
аеродром. Після 8-го класу вступив до льотного училища у м. Кривий Ріг, але через 
місяць виключений за те, що додав собі зайвий рік. 

Після початку Великої Вітчизняної війни сім’ю евакуювали до Барнаула. Поставивши 
за мету стати актором, у 1946 р. Л. Биков зробив спробу поступити до Київської школи 
акторів, але з тріском провалився. Його чекало повернення додому, глузування товаришів. 
Тому він вирішив спробувати ще раз. І ця друга спроба виявилась вдалою – майбутній 
актор успішно склав іспити і став студентом Харківського театрального інституту. Після 
закінчення інституту в 1951 р. Л. Биков потрапив у трупу Харківського драматичного 
театру ім. Т. Шевченка, де й пропрацював упродовж дев’яти років. 

Молодий актор виходив на одну сцену з учнями і однодумцями Курбаса. Тож 
можна стверджувати, що творчі заповіти славетного режисера, на практиці освоєні у 
шевченківців, і сформували Бикова-художника. 

Середина п’ятдесятих років минулого століття. Цей час поставив крапку на 
«епохальності» художніх творів. Потрібен був і новий герой – живий, по-людському 
привабливий, з простою, «негеройською» зовнішністю. Саме такі образи і вдалося 
створити Леоніду Бикову на екрані. Наївність почуттів, природність і своєрідний 
легкий гумор – ось основні риси персонажів Бикова у пору його безхмарного акторського 
початку. Його герої так і залишаються невдахами, але, зазнаючи різного роду 
прикрощів, вони врешті-решт перемагаються. Це Сашко («Доля Марини»), Петько 



Землі української постаті знані 

67 

Мокін («Приборкувачка тигрів»), Туз («Сварка в Лукашах»), Річард («Коли розпилять 
мости»). Та найвищий творчий злет Леоніда Бикова – Максим Перепелиця в одно-
йменному фільмі, веселий і відчайдушний солдат. 

У цих ролях виявилися особисті якості актора: нестандартне ставлення до творчих 
пошуків самого себе, розуміння громадянської відповідальності, високе почуття 
людської гідності, внутрішня свобода, чесність, і, нарешті, феєрично щедре, яскраве 
почуття гумору, вміння дивитися на себе в іронічному світлі. 

У творчості Бикова вражає його здатність органічного переходу від нехитрої комедії 
до високої трагедії. Це яскраво засвідчили сповнені драматичної переконливості і 
психологізму ролі Акішина («Добровольці»), танкіста («Травневі зорі»), Альошки 
(«Альошчина любов»). Найгучніший успіх випав на долю фільму «Альошчина любов». 
Л. Биков, використовуючи багатство художніх засобів, в образі свого героя стверджував 
високі почуття духовності, людської гідності. Без найменшої повчальності його 
Альошка доводив, що особиста відповідальність та щире глибоке кохання і дають 
людині наснагу та сили для подолання всіх життєвих негараздів. 

1965 р. Л. Биков дебютував і як режисер з фільмом «Зайчик». Фабула фільму 
копіювала комедії 30-х рр., дещо нагадувала «Карнавальну ніч»: театральний гример 
Зайчик (його грав теж Леонід Федорович) – людина скромна, сором’язлива, але чесна і 
з святою вірою у соціальну справедливість, виступає проти зашкарублості чиновництва і 
бюрократії, впевненості у власній непогрішимості начальників різного рангу. Його 
герой – соціальний романтик, який активно борется за право жити без проявів хамства з 
їхнього боку, без соціальної демагогії. Подібні ж проблеми піднімаються і в фільмі 
«Де ви, лицарі?». 

У 1974 р. Л. Бикову присвоєно звання народного артиста України. Сам митець у 
цей час активно взявся до зйомок наступної картини, знову присвяченої темі війни – 
«Ати-бати, йшли солдати» (авторами сценарію були Б. Васильєв і К. Рапопорт). В 
головних ролях були задіяпі В. Конкін і сам Л. Биков, для якого ця роль стала 22-ою. 
Зйомки відбувались взимку під Загорськом. Від сильних морозів страждали не лише 
люди, а й техніка, зайнята у зйомках. Леонід Биков, повернувшись у Київ, пережив 
другий інфаркт, але фільм став його новим, черговим тріумфом як актора і режисера. 

Незабаром Л. Биков зняв ще одну «воєнну» стрічку – «Ати-бати, йшли солдати...» 
(1976), де також зіграв одну із головних ролей – єфрейтора Святкіна. Нема в фільмі 
ні красивих слів, ні голосних команд. На війні – як на війні. Тяжка робота, смерть, 
вчорашні діти на очах стають бійцями, виявляючи мужність і героїзм. Драматичною 
особливістю стрічки стало пряме поєднання, зіставлення минулого і сучасного. 

Трагічно те, що на цій талановитій реалістичності його творів спекулювалв 
адміністративна команда найвищого ешелону, бо бачила в ній реальну противагу 
забороненому «поетичному кіно». Леонід Биков просто страждав: він розумів, що його 
протиставляють визнаному лідеру українського кінематографу 60-х років Сергію 
Параджанову. Адже сам Биков глибоко шанував усе, що пов’язано з національною 
культурою, дуже тепло ставився до всієї генерації «шістдесятників»: С. Параджанова, 
Л. Осика, Р. Балаяна, І. Миколайчука. 

У 1959 р. режисери «Мосфільму» С. Туманок і Г. Щукін запросили Л. Бикова на 
головну роль у фільмі «Альошкине кохання». На час виходу стрічки на екрани, Л. Биков 
остаточно порвав з театром, залишив Харків, з дружиною і двома дітьми перебрався 
до Ленінграда – міста, яке, власне і вивело його у великий кінематограф. Уже як 
режисер знімає разом з Г. Рапопортом фільм «Как веревочка не вьется..» (1961) і 
самостійно комедію «Зайчик» (1963), де зіграв головну роль – непримітного, театрального 
гримера з неабиякими акторськими здібностями. Але критики фільм не сприйняли і 
дружно сварили. Настав нелегкий період у творчості Л. Бикова. Від численних 
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пропозицій зніматися в посередніх фільмах актор відмовлявся і тому за період з 
1961-1964 рр. знявся лише в кількох фільмах. 

Вихованець української акторської школи, Леонід Биков декілька років з успіхом 
працював на «Ленфільмі», та любов до рідного краю змусила розпрощатися з відомою 
кіностудією, де йому жилося зовсім незле. А в Києві почалися поневіряння: все, що в 
Ленінграді було напрацьовано, творчо осмислено, гаряче підтримано, тут сприймалося з 
холодною байдужістю. У Києві ні духовних соратників, ні авторитетних заступників 
він не знайшов. Навіть у «Стариків...» не вірили. Казали, що то друга серія «Небесного 
тихоходу». Потім, після тріумфу картини, давали ордени, звання, премії, велику 
квартиру, та не давали головного – можливості працювати. 

Леонід Биков категорично і неодноразово відкидав компроміси, на які так щедро 
розмінювалось українське кіно 70-80-х рр., хоч інколи доводилось позичати гроші на 
життя, бо був єдиним годувальником у сім’ї. А йому пропонували зняти фільм «Мала 
земля» і зіграти роль Брежнєва. Та для Леоніда Федоровича сама думка посісти 
місце в «новітньому іконостасі» була чужою. Хотів поставити «Не стріляйте білих 
лебедів» за романом Б. Васильєва – не дали, навіть не пояснюючи причин. Після 
цього вирішив перейти на «Мосфільм», вже була домовленість про нову роботу,– не 
дозволили, як кріпакові. 

У 1965 р, Л. Биков удостоєний звання заслуженого артиста Російської Федерації. 
А через рік він із сім’єю (народилася ще одна дитина) повернувся до Києва і почав 
працювати на кіностудії ім. О. Довженка. Однією з причин від’їзду стала тривала 
відсутність пропозицій зніматися в кіно. Але переїзд не допоміг налагодити акторське 
життя. З 1966 р. по 1971 р. він не знявся в жодному фільмі. 

Робота Л. Бикова на Київській кіностудії ім. О. П. Довженка – одна з найтрагічніших 
сторінок його творчого життя. У п’ятдесят років він уже мав два інфаркти, хронічне 
безсоння, та все ж не втрачав гумору, хоч жарти ставали все сумнішими. 

Леонід Биков давно мріяв поставити фільм про героїчні події Великої Вітчизняної 
війни, а любов до професії льотчика наперед визначила напрям картини. І коли 
наприкінці 1960-х років з’явилась можливість втілити мрію в життя, митець натхненно 
приступив до роботи. В результаті співпраці з сценаристами Є. Онопрієнком і О. Сацьким 
з’явився сценарій майбутньої стрічки «В бій ідуть одні старики». Однак дозвіл на 
зйомки довго не давали, вважаючи зміст не досить героїчним, не затверджували назву. 
Л. Биков дуже болісно це сприймав, але зачитував окремі частини сценарію в різних 
частинах СРСР і бачив, наскільки схвально сприймають почуте слухачі. Зйомки фільму 
розпочалися лише в 1972 році, а на екрани стрічка вийшла 1974 року. Капітан 
Титаренко, роль якого виконав сам режисер, був наставником «жовторотиків» і на 
екрані і в житті, дав путівку в мистецтво багатьом молодим акторам зі «співучої 
ескадрильї». Фільм мав величезну популяриність, а на Всесоюзному фестивалі в Баку 
отримав почесну премію. Відзначився він і на кінофестивалях в Югославії і Чехо-
словаччині. Стрічка стала найбільш касовою за всю історію студії. Після цього не 
помічати талановитого режисера було вже неможливо. 

Переживши два інфаркти, на початку 1979 р. Л. Биков написав лист-заповіт, 
адресований друзям – І. Миколайчуку і М. Мащенку. Він просив на похоронах 
заспівати улюблену пісню – «Смуглянку». 

Життя митця обірвалось в автомобільній катастрофі 11 квітня 1979 року. 
Ховали його без музики, так, як заповідав, лише над могилою на Байковому кладовищі 

заспівала «Смуглянку» ескадрилья зі «Стариків...», це прощальний «салют» по його 
мистецтву. 
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Пам’ятник Військовим Льотчикам Великої Вітчизняної війни 

(алея Героїв Крут, трохи нижче парку Вічної Слави). 
Відкрито 4 листопада 2001 року. 

Скульптори – Володимир Щур і Віталій Сівко 
 
Л. Бикова називають совістю українського кінематографа. Про нього написані спогади, 

статті, знято фільм «Якого любили всі». І головне – ролі актора Бикова пам’ятають і 
сьогодні, фільми режисера Бикова дивляться і сьогодні, назавжди залишилося з нами 
його оптимістичне: «Будемо жити, піхото!», а це і є справді всенародна любов. 

На фасаді будинку по вулиці Туманяна, 8, де жив Биков, встановлено меморіальну 
дошку (1980, скульптор В. Борисенко), на могилі – погруддя (1982, скульптор А. Фуженко, 
архітектор Т. Довженко). Кінорежисер Л. Осика відмовився закінчити кінофільм 
«Пришелець», над яким працював Биков за власним сценарієм (1979). У 1994 році імя 
Бикова отримала мала планета, відкрита Л. Черних у Кримській обсерваторії. 1996 року 
опубліковано книгу спогадів про Бикова під назвою «Будем жить!». 
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Микола Миколайович Бенардос – народився 8 липня 1842 року в селі Мостове 
Братського району Миколаївської області. В сім’ї військових. Дід – генерал, учасник 
вітчизняної війни 1812 року, батько Микола – полковник. Дитячі роки Миколи 
Миколайовича пройшли в помісті батьків. Освіту отримав приватну. В 1862 році 
вступив на медичний факультет Київського університету. 

В 1866 році залишає університет і в цьому ж році стає студентом Петровської 
земельної академії. В 1867 році виїхав за кордон, побував у Франції, Англії, Німеччині, 
Іспанії. Микола Миколайович мав винятковий талант винахідника. Йому належить 
більше ста винаходів в різних галузях техніки. 

В останні роки життя його думка направлена на створення хімічних джерел 
струму, в зв’язку з чим проводив спеціальні досліди. Починаючи з 1865 року серед 
винаходів М. М. Бенардоса переважно винаходи по сільському господарству і транспорту. 

Ним розроблені удосконалені плуги, сіялки, жатки, металеві шпали і інше. В 
1873 році побудував модель пароплава на котках, що переходив мілину і обходив 
різні перепони по рельсовому шляху. 

Значним винаходом М. Бенардоса стали акумулятори, створив спочатку для 
експериментального освітлення, а потім для електрикної зварки. 

На винаходи М. Бенардос мав патенти в Росії, Франції, бельгії, Великобританії, 
Італії, Німеччині, Швеції, Норвегії, Данії, Іспанії, Швейцарії, США, Австроугорщині. 

Ім’я Бенардоса отримує широку відомість в науково-технічних колах не лише в 
Росії, а й за кордоном. 

Ним розроблені, удосконалені плуги, сіялки, жатки, металеві шпали і інше. В 
1873 році він побудував модель пароплава на котках, що переходив мілину і обходив 
різні перепони по рельсовому шляху. 
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Ще на початку розвитку електричного дугового зварювання він прийняв флюс в 
вигляді піску, яким шов попередньо посипався, метал в вигляді стержня, який закладався 
в шов, ним ще тоді розроблені основні способи з’єднання зварювальних швів в стик 
з розділенням кромок під вуглом тобто ці основні способи з’єднання, що приймаються в 
наші дні, в сучасній техніці зварювання. 

Радянські вчені і інженери розвинули і примножили спадщину М. М. Бенардоса. 
Зварка і розрізування металу під водою, зварка котлів суден, нафтопроводів і інше 
знайшло широке примінення в наш час. Майстерня в якій працював Н. Н. Бенардос і 
демонстрував перед глядачами свої винаходи, розміщувалася в невеличкому фабричного 
типу приміщенні. В Росії винахід Бенардоса вперше використаний на Орловсько-
Вітебській залізниці в 1887-1888 рр. в Рославських майстернях, для виправлення 
перевозних і вагонних коліс, рам, рейок. 

М. М. Бенардос винайшов не лише спосіб зварювання вугілля дугою, але по суті, 
всі основні способи дугової електричної зварки. В його кресленнях реалізовано чимало 
розумних приналежностей, в тому числі декілька автоклавів для зварювання вугілля 
електродом, автомати з металевим електродом, а також вугілля і металеві електроди 
самих різноманітних форм. 

Запропоновані ним трубчані електроди отримали подальший розвиток в наші дні 
в працях інституту електрозварювання імені Є. О. Патона національної академії наук 
України і знайшли широке практичне примінення в промисловості і будівництві. Для 
закріплення електроду і підтримання дуги М. М. Бенардос розробив різноманітні прилади, 
названі ним електропаяльниками. Його простий тип електородержателя для вугільного 
електроду зберіг свій вигляд до наших днів. 

Бенардос також працював над використанням електромагнітних явищ в винайденому 
ним повному технічному процесі. Ним вперше примінено електромагніт для закріплення 
зварювальних виробів в бажаному положенні і розроблене магнітне управління дугою. 

Бенардос вперше запропонував зварку металевими електродами при перемінному 
струмі, для чого він розробив електропаяльник з автоматичним регулятором довжини 
дуги. 

Намагаючись автоматизувати процес, М. М. Бернадос вперше розробив декілька 
систем автоматичних пристроїв для зварки як металевими так і вугільними електродами. 
Ці пристрої є прототипами сучасних зварочних автоматів. 

Прийоми, якими користувався М. М. Бенардос при роботі металевим електродом 
і пристрої, розроблені ним для цієї мети, свідчать про те, що ідеї закладені створювачем 
електричної дугової зварки зберегли своє значення до наших днів. 

На IV Електричній виставці в 1892 р. в Петербурзі М. М. Бенардос демонстрував 
цілий ряд зразків і приналежностей до електричної зварки. М. М. Бенардос багато 
наполегливо працював над своїм винаходом. Неправильно було б обмежити його 
винахід способом зварки вугільним електродом. Він створив всі основні види електричної 
дугової зварки, суть якої залишається незмінною до наших днів. 

З 1889 року ділки, що знаходили цей видатний винахід, позбавили М. М. Бенардоса 
можливості продовжувати роботу над розвитком створеної ним дугової електричної 
зварки. 

В 1891 році ним розроблений спосіб ваграночного електрозварювання, електро-
відливу і електронакопичення металу. 

Останнім по часу винаходом М. М. Бенардоса, запатентованим в 1896 р. є гідро-
електроплавка і накалення металів. Суть цього способу заключається в тому, що 
один із електродів є потоком рідинного водяного розчину. Бенардос М. М. за успішне 
прикріплення дуги удостоєний вищої нагороди Російського технічного товариства 
золотої медалі. 
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В 1899 році Електротехнічний інститут в Петербурзі присвоїв звання інженера – 
електрика, поставивши його винахід в один ряд з винаходом О. С. Попов. 

Помер Микола Миколайович Бернадос 8 вересня 1905 року. 
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Народився Георгій Тимофійович 15 квітня 1921 року в селі Федорівка Карлівського 

району Полтавської області. В п’ятому класі Георгій організував авіомодельний 
гурток, а в сьомому вже став інструктором місцевої секції авіомоделізму в дитячій 
технічній станції. 

По закінченню Луганської школи військових льотчиків в перші дні війни 1941 року 
його направили на фронт в штурмову авіацію. Спочатку льотчик, а потім командир 
ескадррильної штурмової авіації, Береговий не раз проривався на штурмову через 
вогневі перепони зеніток противника. Пошкоджену машину швидко ремонтували і в 
бій. Він стрибав з парашутом з палаючого літака, а потім довго пробирався по лісам 
і болотам до своїх Тричі його «ховали», всі знали, що літак його збитий, згорів, а сам 
Береговий пропав. За мужність і відвагу Береговий удостоєний звання Героя Радянського 
Союзу. В газеті «Правда» за 27 жовтня 1944 року опублікований Указ Президії 
Верховної Ради СРСР: Гвардії капітан Г. Т. Береговий «За зразкове виконання бойових 
завдань, командування на фронті боротьби з німецькими загарбниками і проявлені 
при цьому відвагу і геройство…». За роки війни здійснив 186 бойових вильотів. 

Після війни закінчив вищу офіцерську школу, курси льотчиків випробувачів і в 
1956 році без відриву від основної роботи – Військово-повітряну Червонопрапорну 
академію (нині імені Ю. Гагаріна). 

З 1948 по 1964 роки працював льотчиком – випробувачем. Ним випробувано 63 типи 
літаків. З 1964 року в загоні космонавтів. 

28-30 жовтня 1968 року здійснив політ в космос на космічному кораблі «Союз – 3». 
Під час польоту, що тривав 94 години 51 хвилину Г. Т. Береговий здійснив багаторазове 
маневрування корабля на орбіті і його двократне зближення з безпілотним космічним 
кораблем «Союз-2». 
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Головна мета польоту Г. Т. Берегового полягала в виконанні процесів зближення 
і маневрування за допомогою систем орієнтації та укріплення космічного корабля, 
виконання засобів і методів астронавігації, проведення широкого комплексу науково-
технічних, медико-біологічних досліджень. 

Після відділення останнього ступеня ракетиносія «Союз-3»опинився в зоні зустрічі, 
здійснив радіопошук і «захоплення «корабля «Союз-2», а потім почав зближуватись 
з ним. Етап зближення до 200 метрів виконала автоматична система. Космонавт лише 
контролював роботу автоматики. Послідуючі маневри по зближенню до відстані в 
десятки метрів проводив сам Береговий, використовуючи систему ручного управління. 
Потім «Союз-2» і «Союз-3» розійшлися на відстань 565 кілометрів. 27 жовтня відбулось 
повторне зближення. Після закінчення експериментів 28 жовтня «Союз-2» здійснив 
м’яку посадку в даному районі. Під час польоту він вів спостереження зоряного неба 
і землі, спостерігав за тайфунами і лісовими пожежами. З борту корабля бачив денний і 
сутінковий горизонти Землі, земної поверхні. 

Здійснив 64 оберти навколо землі. Перед спуском космонавт зафіксував корабель 
в просторі за допомогою ручного управління, а потім включив програму автоматичного 
спуску. 

За здійснення польоту на космічному кораблі «Союз-3» і проявленні при цьому 
мужності і героїзму Герой Радянського Союзу льотчик-космонавт Береговий Георгій 
Тимофійович нагороджений орденом Леніна й другою медаллю «Золота зірка». 
Бронзовий бюст героя встановлено на його Батьківщині. 

За здійснення космічного польоту громадянину Радянського Союзу Береговому 
Георгію Тимофійовичу присвоєно звання «Льотчик – космонавт СРСР». 

Космонавт нагороджений золотою медаллю імені К. Е. Ціалковського (АН СРСР), 
золотою медаллю імені Ю. О. Гагаріна (ФАІ). Береговому Г. Т. присвоєно звання героя 
Соціалістичної праці народної республіки Болгарії. Нагороджений двома орденами 
Леніна, двома орденами Олександра Невського, Богдана Хмельницького 3-го ступеня, 
Вітчизняної війни І ступеня, двома орденами Червоної Зірки, Тудора Владимиреску 
5-го ступеня (Румунія). Депутат Верховної ради СРСР 8-го скликання. 

 

 
Нагрудний знак «Льотчик-космонавт СРСР» 

 
В 1961 році Г. Т. Береговому присвоєно звання «Заслужений льотчик-випробувач 

СРСР». Г. Т. Береговий обраний почесним громадянином міст Калуга, Ворошиловград, 
Єнакієво, Вінниця, Телави, Плевен, Слівел (НРБ). 

З 1972 по 1987 роки керівник центру підготовки космонавтів, кандидат психо-
логічних наук. 

Помер 30 червні 1995 року похований в Москві. 



Шитюк М. М., Горбуров Є. Г., Горбуров К. Є. 

76 

Використана література: 
1. Алексєєва Л. Луганське небо героя / Л. Алексєєва // Прапор перемоги. – 

1968. – 27 жовт. 
2. Береговий Георгій Тимофійович // Видатні особистості Луганщини. – Луганськ : 

Світлиця, 2008. – С. 7. 
3. Береговой Григорий Тимофеевич : Некролог // Жизнь Луганска. – 1995. – 

7 июля. – С. 4. 
4. Береговий Т. Г. – почесний громадянин Луганська // Молодогвардієць. – 

1968. – 2 лист. 
5. Наш гость – герой космоса. Звездный сын космоса Т. Г. Береговой в 

Ворошиловграде // Ворошиловградская правда. – 1970. – 23 мая. 
6. Романов А. П. Сыны голубой планеты / А. П. Романов и др. – М., 1981. 
7. Ребров М. Ф. Советские космонавты. – М., 1983. 
8. Сомов Г. А. Третья высота. – М., 1983. 
 



77 

Áåðäíèê Îëåêñàíäð Ïàâëîâè÷ 
 
 

 
 
 
Олександр Павлович Бердник народився 27 листопада 1926 року в селі Вавилове 

Снігурівського району на території Миколаївської області. На початку 30-х років 
минулого століття сім’я повернулася в рідне село на Київщині Кілів, що навпроти 
Трипілля. Батько письменника – Павло Трохимович коваль, мати – Марія Василівна – 
селянка. Навчався Олесь та його сестра Оля в сусідньому селі Бурти Кагарлицького 
району. 

В школі, майбутній письменник багато читав, особливо захоплювався фантастикою. 
Спробував уперше писати – перші, наївні оповідання про подорожі до інших світів, 
про інопланетних істот. Це був спосіб вийти з тісняви і зачумленості радянського 
життя, яке в своїй тоталітарності, одноманітності не давало ніяких надій на світло, 
радість, самореалізацію Створений письменником космічний світ і брати по розуму 
в ньому – це заклик до тих, живих, думаючих, хто міг почути й відгукнутися на 
слово молодого письменника. 

16-річним Олесь добровольцем пішов на фронт. Після демобілізації з 1946 року 
вчився в театральній студії при театрі імені І. Я. Франка в Києві, яку закінчив у 1949 році. 
Вже тоді починаються проблеми із «правосуддям». Справа в тому, що на одному з 
перших виступів, як актор, О. Бердник посмів зі сцени прилюдно засумніватися у 
геніальності Сталіна, що, скоріш за все, й спричинило його перший арешт. Олесь їде 
до Галича, працює відповідальним секретарем районної газети. У своїх публікаціях та 
виступах не підтримував політику Л. Кагановича щодо мистецтва, що не могло пройти 
повз увагу тоталітарної влади – 24 жовтня 1949 року О. Бердника заарештовують і 
засуджують до 10 років ув’язнення, 5 років заслання і 3 років поразки в правах «за 
антирадянську агітацію». 
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Арешту й засудженню Бердника передувала добре спланована кампанія очорнення 
його в радянських засобах масової інформації: йому ставили у провину зв’язок із 
зарубіжними недругами Радянського Союзу, одержання від них подарунків тощо. А 
потім, через якийсь час, Олеся Павловича без гучного розголосу спровадили до табору. 
Кілька років про нього не було чути ні від дисидентів, ні від влади. Та й цікавитись 
тоді долею котрогось із «прокажених» стало правилом поганого тону. 

Концтабірне життя на Далекій Півночі та заслання до Казахстану призвели до 
того, що двохметровий велетень Олесь важив 47 кілограмів. Не бажаючи змиритися 
з несправедливістю, у 1953 році тікав з неволі, але невдало і знову засуджений. Лише 
після розстрілу Берії і в результаті так званої «відлиги» письменник у 1955 році 
звільнений. 

Отримавши волю, почав писати. Олесь вирішує, що можна писати сатиру на режим, 
надаючи їй форми науково-фантастичної. Перша книга «Поза часом і простором» 
побачила світ 1957 року в видавництві «Радянський письменник». Щороку прихильників 
фантастики радували нові книги митця. Вражає плідність його музи – до наступного 
арешту опублікував десятків зо два книжок: «Привид іде по землі» (1959 р.), «Шляхами 
титанів» (1959 р.), «Стріла часу» (1960 р.), «Серце Всесвіту» (1962 р.), «Сини Світовида» 
(1963 р.), «Діти Безмежжя» (1965 р.), «Розбиваю громи» (1967 р.), «Подвиг Вайвасвати» 
(1967 р.), «Покривало ізіди» (1969 р.), «Зоряний корсар» (1971 р.) та ін. Літературознавці 
виділяли як найкращий у творчому доробку письменника роман «Шлях титанів», 
наголошуючи спроби автора ствердити думку про силу мрії, велич розуму, необмеженість 
людських устремлінь до пізнання світу. 

Попри різні утиски, яскравий талант дозволяє Олесю Берднику стати членом Спілки 
письменників. Він часто зустрічається із своїми читачами, говорить про позаземні 
цивілізації, про факти перебування на Землі прибульців з інших цивілізацій та контакти 
з ними. Фактично – про можливість іншого життя, вільного і гідного людини. Письменник 
постійно підкреслював думку про важливість вільного вибору кожної людини. Проте 
йшли 60-ті роки, і такі погляди, навіть якщо вони належали фантасту, подобалися 
далеко не всім. Починається активне переслідування письменника: критичні рецензії, 
різання готових тиражів (повість «Окоцвіт», роман «Сини Світовида»). 

Звільнившись 1955 р., Олесь Бердник вирішує спробувати писати сатиру на режим у 
формі науково-фантастичних творів. Так народився ще один фантаст-опозиціонер. Ніби 
надолужуючи згаяне, він видає одну книжку за іншою. Ось лише деякі з них «Поза 
часом і простором» (1956), «Привид іде по Землі» (1959), «Стрігіа часу» (1960), 
«Серце Всесвіту» (1962), «Діти Безмежжя» (1964),»Покривало Ізіди» (1969), «Зоряний 
корсар» (1971). 

На порозі стояв 1972-й – рік масових арештів української інтелігенції. 
Олеся Бердника звинуватили в пропаганді містики та ідеалізму. У травні 1973 р. 

виключили зі Спілки письменників України, членом якої він був з 1957-го. Заборонили 
публічні виступи, друкування творів, а вже опубліковані вилучили з державних бібліотек. 
Проте духовну блокаду письменника офіціозом компенсувала посилена діяльність 
підпільного «самвидаву» та публікації за кордоном. Усього зарубіжні видавництва 
оприлюднили десятки зо два книг фантаста. їх перекладали англійською, французькою, 
німецькою, російською, польською, японською, угорською, болгарською, естонською, 
киргизькою та іншими мовами. А з українських видань слід відзначити памфлет «Пора 
звести блакитний храм!» (Київ – Нью-Йорк, 1989), збірку статей «Терновий вінець 
України» (Лондон, 1985), «Апостол безсмертя», «Свята України», «Україна січі 
вогняної», «Прометей», «Золоті ворота», «Кажу вам». 

Загальну кількість видань Олеся Бердника встановити зараз неможливо, оскільки 
«самвидав», природно, не рекламував своєї діяльності, а зарубіжні видавництва 
зазвичай навіть не повідомляли авторові про факт публікації. 
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Черговий раз Олеся Бердника заарештували 6 березня 1979 року, а вже в грудні 
засудили «за антирадянську агітацію й пропаганду» на 6 років. 

Коли на літературних вечорах він брав слово, зал завмирав, а його думки й емоції 
вибухали динамітом. На вулиці чоловіки поштиво поступалися йому шляхом, жінки, 
потрапивши в поле тяжіння його постаті, мимохіть притишували ходу, старенькі 
бабусі хрестилися йому вслід. У зовнішності письменника й справді було щось від 
мудрого євангеліста чи й навіть пророка: могутня статура, впевнена хода, оригінальний 
костюм, пронизливі очі, добре обличчя. Коли він ішов, здавалося, що його несуть 
над землею невидимі крила. 

Визнання читачів ось найбільша нагорода для Олеся. Його книги пам’ятають і 
люблять. Він отримував багато листів від своїх читачів. У останні роки отримав 
нагороду «Філософський камінь» за заслуги перед фантастикою від Міжнародного 
фестивалю фантастики «Зоряний Міст». Від Миколаївського фестивалю фантастики 
«Планета 8141 Nikolaev» – спеціальний приз «Пророк у Вітчизні». Книги Олеся 
Бердника виходили і за кордоном, а роман «Зоряний Корсар» перекладений 26-ма мовами. 
Це свідчення любові, котра є найбільшою нагородою, якої може бажати творець. 

Багато хто називає Олеся Бердника своїм учителем. Але він, як і Сократ, ніколи не 
вважав себе наставником. Ті, хто хотів, а таких завжди багато, самі в нього вчилися. 

Олесь Бердник часто виступав перед своїми читачами. Приймали його і в Миколаєві – 
у Миколаївському кораблебудівному інституті на початку 70-х років письменник 
зустрівся із студентством нашого міста. О. Бердник постійно був під пильним наглядом 
органів та контролем ідеологів. З середини 60-х у пресі пішла атака на його книги, 
звинувачення в містицизмі та «космічному націоналізмі». Після виходу «Зоряного 
Корсара» та критиці за його виступи перед студентами в квартирі письменника проведено 
обшук, забрано дві друкарські машинки і застережено в антирадянській діяльності. 
О. Бердник оголосив голодовку і навіть написав листа до секретаря ЦК КПУ України 
Петра Шелеста. Бердника ніби залишили у спокої... Але у 1973 році його виключають зі 
Спілки письменників України, членом якої Олександр Павлович був з 1958 року. До 
речі, він був поновлений у Спілці у 1987 році, і його членство зазначається саме з 
цього року, хоча це фактично помилка. 

Саме тоді О. Бердник починає говорити про «Альтернативну еволюцію». Так він 
назвав своє видіння преображеного людства і життя в колі Мудрості, Пізнання, Любові і 
Краси, космічного єднання усього сущого. Він пише есе під назвою «Альтернативна 
еволюція», де дає розробку формування нового суспільства. Цей документ надісланий 
до ООН, зареєстрований там, як робочий документ і опублікований у західноєвропейських 
масмедіа. 

Комуністична влада була розлючена, і почалося то тальне переслідування – обшуки, 
вилучення рукописів і матеріалів, постійне стеження, безробіття. Нарешті, 6 березня 
1979 року, письменника заарештували. На суді ідея Альтернативної Еволюції проходила 
як доказ «особливо небезпечного державного злочину». Вирок: 7 років ув’язнення і 
5 років заслання, Олесь Бердник знову стає політичним в’язнем, але вже в таборі в 
Пермській області. 

У 1976 році з групою однодумців М. Руденком та О. Мешко О. Бердник створює 
УГГ (Українська Гельсінська група), яка виступила в підтримку всесвітньої Декларації 
прав людини. Тоді ж приходить літературна слава за кордоном – книги виходять у США, 
Канаді, Польщі, Японії, Німеччині. Наприклад, у видавництві «Смолоскип» виходять 
такі Бердникові книги: «Золоті Ворота» (1975 р.), «Блакитний коваль» (1975 р.), «Україна 
Січі Вогняної» (1977 р.), «Свята Україна» (1980 р.). Крім того, в Канаді прихильниками 
творчості письменника перевидано: «Окоцвіт» і «Сини Світовида». У перекладах видано 
польською «Чашу Амріти» і німецькою «За чарівною квіткою» і «Дике поле». 
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У 1990 році скликаний Перший Всесвітній Собор Духовної України, що став 
практичним втіленням омріяних ідей письменника. З проголошенням незалежності 
України багато подорожує – Тибет, Індія, Алтай. Ідею Духовних Націй із захопленням 
зустрічають Святослав Рерих, Оракул Тибету, американський письменник Ричард Бах. 

Переосмислення творчості найвидатніших представників людської думки зробило 
твори Олеся Бердника насиченими духовною енергією попередніх поколінь, яку він 
передає сучасникам, тобто кожному з нас. В зв’язку з цим перед нами постає дивовижний, 
феєричний світ письменника, занурення в який відкриває перспективи розуміння 
цінності людини, її розуму, прагнення до свободи й творчості. 

Лейтмотив творчості Олеся Бердника – людина, але не природна істота, а космічна. 
У 1968 році вийшов роман «Чаша Амріти», який розкритикований на всіх рівнях. 

Але по справжньому взялися за письменника після виходу в 1971 р. «Зоряного Корсара». 
Олеся Бердника звинуватили в пропаганді містики та ідеалізму. Однак саме ці твори 
принесли заслужену славу. Про них заговорили в Україні й за кордоном, вони стали 
бестселерами й вхідним витком до нелегальних і напівлегальних гуртків української 
опозиційної нтелігенції, котра своєю метою ставила завдання боротися за волю і 
незалежність України. В творах письменника з чіткістю духовидця поставлене питання: 
хто ми – українці, і як можна жити далі? Заборонили публічні виступи, друкування 
творів, а вже опубліковані вилучили з державних бібліотек. Проте духовну блокаду 
письменника владою компенсувала посилена діяльність підпільного «самвидаву» та 
публікації за кордоном. Його також підтримали визначні представники української 
інтелігенції, що відзначило головну сторінку в житті письменника. Олесь Бердник 
почав вести активну правозахисну діяльність, став одним із засновників та активних 
діячів Української групи сприяння виконанню Гельсінським угодам. 

У 1984 році при сприянні друзів і міжнародних організацій справа переглянута, 
письменника звільнили. Він повертається до сім’ї, до своїх книг, до своєї друкарської 
машинки. В 1987 році поновлюють в Спілці письменників України. У 1989 році на 
запрошення Нью-Йоркського видавця М. Коця він іде на американський континент. 

Перебування на волі активізувало черговий інтенсивний спалах творчої снаги 
письменника. Виходять нові книги: «Хто ти?» (1987 р.), «Вогнесміх» (1988 р.), «Вогняний 
вершник» (1989 р.), «Чаша Амріти» (1989 р.), «Пітьма вогнища не розпалює» (1993 р.), 
«Тайна Христа» (1996 р.), «Пісня Надземна» (1996 р.), «Камертон Дажбога» (1996 р.), 
безліч статей і програмних маніфестів. 

Автор близько 50 науково-фантастичних та футурологічних романів та повістей: 
«Поза часом і простором», «Стріла часу», «Хто ти?», «Подвиг Вайвасвати», «Чаша 
Амріти», «Зоряний Корсар» (перекладено 26 мовами світу), «Вогнесміх», «Лабіринт 
Мінотавра», «Пітьма вогнища не розпалює», «Камертон Дажбога» (продовження 
«Зоряного Корсара»), «Тайна Христа» та ін. 

Деякі книги вийшли за кордоном (США, Канада, Польща, Японія, Чехія, Німеччина 
та ін.), зокрема «Зоряний Корсар», «Прометей», «Свята Україна», «Апостол безсмертя» 
та ін. 

Талановита людина – талановита в усьому. Олесь Бердник пише картини, створює 
корогви та гобелени, часто в співавторстві з дружиною Валентиною. Це й чудові 
картини «Берестечко», «Вибір», «Мати світу», й прекрасні гобелени «Таємна вечеря», 
«Україна – мій сон» та інші чудові витвори мистецтва. Звичайно ж, провідною темою їх 
виступає Україна, її історія та духовність. Але з березня 1997 року за станом здоров’я, 
яке погіршилося після інсульту, громадською та творчою діяльністю не займається. 

Письменник-фантаст, у минулому в’язень сумління, дисидент перший і останній 
президент вигаданої ним Української Духовної Республіки. Наш сучасник фізично й 
духовно, він, на жаль, не може брати активної участі в суспільному житті. Тяжка 
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недуга прикувала його до ліжка і у свої 73 роки ми не чуємо його, а він не чує і не 
бачить нас. Це трагедія людини мислячої, трагедія суспільства, яке зазвичай вважається 
всесильним, всемогутнім, бо ж «гуртом і смерть не страшна», але в той же час не 
може врятувати неповторного носія гуманістичних ідей нашої жорстокої доби. 

Взагалі підрахувати кількість видань письменника не так і легко, адже природно, 
що «самвидав» за часів гоніння себе не рекламував, а зарубіжні видавництва іноді 
навіть не повідомляли авторові про видання. До речі, за дослідженнями, проведеними в 
Канаді, Олесь Бердник входить до першої десятки східноєвропейських авторів, чиї 
твори перекладаються англійською та французькою мовами. Його перекладають 
німецькою, болгарською, російською, польською, японською, угорською, естонською, 
киргизькою та іншими мовами. Дійсно, географія творів фантаста величезна. 

18 березня 2003 року обірвалося життя цієї талановитої людини, пам’ять про яку 
читачі всього світу зберігатимуть завдяки її неоціненній творчій спадщині. 
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Євген Степанович Березняк народився 25 лютого 1914 року в місті Дніпропетровськ. 
У 1930 році після закінчення Помічнянської семирічки вступив до педагогічного 
технікуму в місті Зінов’євськ (нині Кіровоград). Так почалося самостійне життя. 
Бідував, коли вчився в технікумі, і після його закінчення. Мало було днів, коли досхочу 
наїдався хліба, а взимку не мерзнув у старенькому одязі і латаних черевиках. 

У 1933, голодному, році почав працювати вчителем у Веселівській школі колгоспної 
молоді. 6-7 кілограмів кукурудзяного борошна – це все, на що мав право. 

Пізніше став інспектором райвідділу народної освіти. Прийшов 1937 рік. Дедалі 
частіше в газетах з’являлися публікації про викриття ворогів народу. 

А коли в районній газеті «Зірка» з’явилася публікація «До кінця очистити школи 
від націоналістичного охвістя», що «викривала» ворожу діяльність інспектора відділу 
народної освіти, комсомольця Березняка, зрозумів: НКВС розпочав війну проти людей. 

Березняка звинуватили в зв’язках з петлюрівцем Піскуном, у підозрілій поведінці. 
Райком комсомолу швидко зреагував на це «викриття». Виключити з комсомолу і 
вважати неможливим залишення на роботі в відділі народної освіти – таке рішення 
райкому комсомолу, того ж дня схвалене райкомом партії. Наступного дня завідуючий 
райвно Баленко видав наказ про звільнення Євгена Степановича з роботи як ворога 
народу. 

Через кілька днів після січневого (1938 р.) пленуму ЦК поновили в комсомолі і 
на роботі. Відразу змінилося ставлення до нього з боку тих, хто ще вчора не вітався. 
Незабаром призначений директором Новоселівської середньої школи, трохи пізніше 
на посаду завідуючого райвідділом народної освіти замість Баленка, який звільняв 
Березняка з посади інспектора. В липні 1939 раку, в Кремлі, М. І. Калінін вручив 
Є. С. Березняку медаль «За трудову доблесть» (№ 3021) – у ті часи високу нагороду. 
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На 25-му році життя завідував Львівським міським відділом народної освіти. Березняк 
був свідком бурхливих, багато в чому не зрозумілих для нього на той час події: Народні 
збори в Львівському театрі опери, які проголосили об’єднання Західної України з 
Українською РСР, депортація різних категорій людей, урядових чиновників, працівників 
правоохоронних органів, офіцерів Польської армії, повій та інші. 

Йшов червень 1941 року. В школах закінчувалися екзамени. «Назавжди запав мені 
у пам’ять той ранок – початок страхітливої війни. Вже о десятій годині я одержав 
зброю – польські пістолети і карабін. У Вінниках (на околиці Львова) висаджений 
ворожий десант. Нам наказано знищити його» – пізніше згадував Є. С. Березняк. 

З цього дня і почалася його воєнна біографія. Її можна поділити на два періоди. 
Перший – підпілля на Дніпропетровщині (жовтень 1941 – жовтень 1943 рр.), другий – 
оперативна військова розвідка у тилу ворога. 

Від серпня 1941 року – секретар Петропавлівського підпільного райкому КП(б)У 
на окупованій гітлерівцями Дніпропетровщині. Організовував і особисто займався 
підпільною діяльністю на окупованій території Петропавлівського й Межівського 
районів. 

У вересні 1942-го прибув до Дніпропетровська. Тут було безпечніше. Поселився 
в свого рідного дядька в будинку № 18 по вулиці Виконкомівській. 

Після визволення в жовтні 1943 Дніпропетровська – завідуючий сектору Дніпро-
пропетровського обкому КП(б) У. Невдовзі його направлено в Московську розвідувальну 
школу Головного розвідувального управління Генштабу Червоної армії. По закінченні 
навчання відкомандировано в розпорядження розвідувального відділу штабу Першого 
Українського фронту, там призначено командиром десантної розвідувальної групи 
особливого призначення. 

На початку липня 1944-го Євген Березняк одержав наказ: через три дні прибути в 
штаб 1-го Українського фронту. 

«Незабаром дізналися про район нашої діяльності – Краків. З цього розпочалася 
цілеспрямована підготовка. В деталях вивчали місто, його історію, географію, пам’ятники 
слов’янської’ культури. Вже тоді уявляв собі старовинний Краківський університет 
ім. Ягеллонів, знав про знаменитий Вавель – резиденцію польських королів, Суженниці, 
Моряцький, Костел, Ратушову вежу, головний ринок і краківську барахолку «Тандету», 
залізничний вокзал тощо. Особливу увагу звертали на агентурну обстановку в місті і 
воєводстві. Ми вже знали, що в Кракові – резиденція генерал-губернатора Франка, 
управління абверу і гестапо, тисячі агентів гестапо. 

Перед розвідниками стояли завдання розвідати: 
1) скупчення військ у районі Кракова і чисельність гарнізону м. Кракова; 
2) перевезення військ і військових вантажів шосейними дорогами і залізницею 

через Краків у всіх напрямках; 
3) місця розташування штабів, вузлів зв’язку, аеродромів, складів тощо; 
4) наявність оборонних споруд, їх характер – по річці Вісла в районі Кракова. 
Зв’язок з центром тримати по радіо». 
Справді ж, приземлялися ми на відстані від Рибної 100-110 кілометрів, а сама висадка 

невдала: я приземлився на шосейну дорогу, Олексія занесло до якогось озера, а Ася 
потрапила у садибу німецького бауера. 

Найближчим завданням стала легалізація в Кракові, але спочатку треба потрапити на 
запасну явку в село Рибне. 

Все було схоже на правду. Березняк послав радіограму: «Павлову. Створено бойову 
розвідгрупу 22 чоловіки. Більшість військовополонених, два льотчики, які приземлилися 
під час катастрофи на початку жовтня. Крім агентурної розвідки, починаємо добувати 
язиків. Голос». 
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Опівдні 23 січня опинилися в розташуванні 38-ої армії Четвертого Українського 
фронту. Закінчилося наше перебування в тилу ворога. Полковник з штабу армії виділив 
нам «вілліс», «студебеккер». Запросив мене в свою хату, ознайомив з маршрутом, 
обстановкою. 

– Вас чекають у штабі фронту. Поїдете через Краків. Попередьте людей: дорога 
небезпечна. З оточення проривається німецький танковий корпус, у лісах юрбами 
шастають гітлерівці, теж пробиваються до своїх. Особливо небезпечні есесівці. 

На світанку 24 січня, тепло попрощавшись з полковником, з Гардим і його 
бійцями, ми вирушили в дорогу. Попереду – визволений Краків. 

156 днів діяла розвідгрупа «Голос» у тилу ворога. За цей час передано понад 
150 радіограм. Кожен рядок у них так чи інакше сприяв визволенню і врятуванню 
міста Групі, як ми потім писали в звіті Центру, вдалося повністю і в деталях розвідати 
краківський укріпрайон та всі укріплення, споруджені фашистами на Віслі південніше 
Кракова. Група розвідала план замінування міста. А сапери, користуючись даними 
групи «Голос», наших польських друзів, уже в перші години визволення Кракова 
розмінували Сукенніце. 

За чотири з половиною місяці група зібрала і передала дані про дислокацію 
фашистських дивізій, армій і корпусів, повітряних ескадр, про місце розташування 
штабів і аеродромів, про воєнні перевезення залізницею і шосейними шляхами – 
приблизно двадцять тисяч цифрових груп шифру. У бойових операціях знищили понад 
сто гітлерівців, пущено під укіс кілька ешелонів, підірвано кілька мостів. Як стало 
відомо пізніше, командування дало таку оцінку діяльності групи: «Матеріали групи 
«Голос», яка діяла в надзвичайно тяжких умовах, винятково точні й важливі. Всі 
розвіддані підтверджені боями». 

Вранці прийшов до полковника. Він щиро зрадів мені, знову поздоровив з успішним 
завершенням операції, сказав, що група представлена командуванням до урядових 
нагород. 

Ми виїжджали з Дрездена, сповнені радісних надій, готові до виконання будь-
якого завдання. 

Напередодні нам у штабі вручили наказ: ми повинні з’явитись у призначене місце для 
дальшого проходження служби. А опинились ми 1 червня... у перевірно-фільтраційному 
таборі № 174 НКВС СРСР у підмосковному містечку Подольськ. 

Допити, принизливе недовір’я, на кожному кроці – топтання людської гідності. І 
ця тюремна огорожа, за якою тримають героїв війни, переможців. Не знали ми, не 
могли знати тоді, що це сталінський режим продовжує криваву війну зі своїм народом 
відразу ж після Перемоги, здобутої ним з такими труднощами. 

Табір був розташований у школі. Для колишнього вчителя, це особливо болісно. 
У класах – нари у три яруси, набиті соломою матраци. Спека, задуха нестерпна, хоча 
на ніч вікна відчинялися. 

Давали юшку то з гороху, то з сочевиці, зрідка ложку-другу каші. 
Водили нас на елеватор – розвантажувати зерно, рис. Ховали зерно в кишенях, за 

пазухою – у маленьких торбинках. Жували те зерно то сухим, то розмочуючи у воді. 
Іноді брали на збирання городини. І це було маленьким святом: можна було поживитися 
буряком, морквиною, якщо пощастить, – цибулею, часником. 

Та більше, ніж тяжка праця та табірне харчування, пригнічувала обстановка, 
ставлення до всіх нас як до вже «викритих» зрадників. Удень – робота, вночі – допити. 
Усіх нас чекали – кого строк (щодня чоловік із десять забирали до таборів), кого 
японський фронт (штрафбат). Кому щастило, одержував довідку: «пройшов держ-
перевірку». 
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У ніч на 19 серпня 1944 Є. С. Березняка на чолі групи переправлено за лінію 
фронту для ведення воєнної розвідки в м. Краків, де зосереджувалося близько 10 дивізій 
ворога. Після приземлення він був захоплений гестапо, проте вдалося втекти. Очолю-
ваний ним загін діяв у ворожому розташуванні 156 днів, передав у штаб 1-го Українського 
фронту понад 140 радіограм, що містили важливі дані. Завдяки мужнім оперативним 
діям керованої Березняком розвідувальної групи особливого призначення «Голос» 
врятовано стародавнє м. Краків, заплановане до цілковитого знищення гітлерівцями. 
Після виходу з ворожого тилу його направлено на «державну перевірку» до фільтра-
ційного табору НКВС у м. Подольськ. 

Факт перебування свого часу в гестапівській в’язниці на довгі роки тримав Березняка 
під пильним оком КДБ. 

Після звільнення в серпні 1945 – на керівній роботі в органах народної освіти 
Львова. В 1947 році закінчив педагогічний інститут у Львові. В 1954-1998 роках – в 
міністерстві освіти України: інспектор, заступник начальника і начальник управління 
шкіл, провідний науковий спеціаліст Академії педагогічних наук України. Із квітня 
1998 – пенсіонер. 

За подвиги в Великій Вітчизняній війні 1941–1945 та врятування Кракова його 
відзначено нагородами СРСР, України, Польщі, занесено до переліку рятівників 
Кракова та нагороджено Золотою відзнакою міста. 

Ще в січні-лютому 1966 року «Комсомольская правда» опублікувала документальну 
повість В. Кудрявцева і В. Понизовського «Город не должен умереть» з передмовою 
Маршала Радянського Союзу В. Д. Соколовського, є якій розповідалося про групу 
радянських розвідників під кодовою назвою «Голос» керівником якої був Є. Березняк. 
А в 1967 році на голубий екран вийшов багатосерійний телефільм «Майор Вихор»: 
У його сюжетній основі телеглядачі легко впізнали діяльність цієї групи і неабияку її 
роль у врятуванні від цілковитого знищення колишньої столиці Польщі – Кракова. 

Пізніше з’явилися книги Є. Березняка «Я – Голос» (М., 1971), «Пароль – Dum 
Spiro» (К., 1987). 

Видана різними мова повість одержала широкий резонанс у нашій країні і за її 
межами, зокрема, у Польщі і Болгарії. 

У новій повісті Євгена Степановича Березняка «Сторінки мого життя», автор, 
скориставшись певною мірою попередніми публікаціями, розкриває зовсім нові сторінки 
підпільної діяльності на Дніпропетровщині, розповідає про драматичну ситуацію, якою 
завершилася його служба в розвідці. Повість строго документальна. 

У ювілейному 1995 році (50 років Великої Перемоги над фашистською Німеччиною) 
Березняк двічі побував в польському місті Кракові. 

В січень, 1975 рік. Наша група колишніх військових розвідників «Голос» майже в 
повному складі на запрошення мера міста Кракова знову на польській землі. На 
ознаменування 30-ої річниці звільнення Кракова в театрі Словацького відбулося 
урочисте засідання Ради Народової за участю ветеранів, колишніх солдатів і партизанів, 
представників робітничих колективів, молоді, громадських організацій. 

У ті дні відбулася зустріч групи Є. Березняка з студентами Ягеллонського універ-
ситету, робітниками металургійного комбінату «Нова Гута», з солдатами і офіцерами 
Польської Армії. 

У 1985 році знову запросили до Кракова. 18 січня на північній околиці міста 
відбувся багатотисячний мітинг, присвячений закладці пам’ятника маршалу Конєву. 
Назавжди запам’ятав я слова, виголошені на мітингу Яном Чепелом. 

На ювілей (50 років звільнення Кракова) мене, запросили не владні структури, а 
мої добрі друзі, побратими. 
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17 січня, напередодні знаменної дати, газета «Сzаs Кrаkovа» надрукувала статтю: 
«18 січня 1945 року до Кракова вдерлися напівроздягенні, п’яні солдати Конєва. 
Почалися пограбування, ґвалтування... В зв’язку з 50-ою річницею «звільнення» завтра, 
18 січня, ліві сили збираються біля пам’ятника вдячності Червоній армії... Той, хто 
шанує окупантів свого краю, добровільно викреслює себе з списків поляків.». 

А 17 січня в Генеральному Консульстві РФ (консульства України, на жаль, у Кракові 
немає) з нагоди 50-річчя звільнення міста відбувся прийом. Учасники його – представники 
різних громадських організацій – висловлювали сердечну вдячність Червоній армії, 
нашим людям за звільнення, врятування Кракова. Слова вдячності адресувалися і нашій 
групі військових розвідників. 

На прийом запрошені побратими, вірні наші друзі, які співпрацювали з групою, 
їх діти і онуки. Серед них – доньки господаря нашої радіоквартири, посмертно наго-
родженого орденом Вітчизняної війни Міхала Врубля – Розалія і Стефа, відомий не 
лише в Кракові, айв Європі вчений, доктор цивільного права Ягеллонського університету 
Юзеф Скомський, Яніна Бохенек, Станіслав Очкось, Францішек Астефін, професор, 
доктор історичних наук Ірена Починська та інші. 

18 січня у приміщенні товариства «Кузниця» відбулася конференція-зустріч вчених 
та діячів культури, присвячена 50-ій річниці звільнення Кракова від гітлерівських 
окупантів. 

Березняка, як і генерального консула РФ Валерія Цибукова, запрошено на кон-
ференцію як почесних гостей. 

У винятково тяжких умовах окупаційного режиму розвідгрупа Є. С. Березняка 
встановила зв’язок з місцевими партизанами й польськими підпільниками і з їх 
допомогою здобула цінну інформацію про противника, про дислокацію військових 
частин окупантів і про їх склад. 

Радянські розвідники разом з польськими патріотами – подружжям Зайонц Юзефом і 
Валерією, Владиславом Бохенеком, Юзефом Присаком та іншими товаришами по 
зброї зуміли запобігти підготовленому фашистами знищенню колишньої польської 
столиці міста Кракова, зберегти його історичні культурні пам’ятники». 
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Про діяльність Івана Богуна до початку 1651 р. збереглося мало відомостей. Рік 
народження невідомий. Ймовірно, походив з української дрібної шляхти. Батько Івана 
володів селом Бубновим на Київщині, звався Федір, від імені батька прозвано Богуна 
Федоренком. Про його молодість нічого не відомо. Мабуть, як і інші сини шляхти, 
навчався в Могилянській академії в Києві; з молодих літ вправлявся у військовій 
справі, бо часи були тяжкі. 

З дитинства мав велику спрагу до знань, до військової справи, успішно навчався 
в Острозькій Академії, мріяв її закінчити, здобути якнайбільше знань, постійно прагнув і 
фізично удосконалити себе – мав устремління до гарту душі і тіла. А оскільки в 
Острозькій Академії, коли він поринув у вир боротьби, йому було 18 років, то можна 
припустити, що в бою в 1649 році Богуну могло бути приблизно 28 років. 

У лютому 1649 р. ми бачимо І. Богуна вже полковником подільським. Саме з цим 
прикордонним районом пов’язана певний час його подальша військова доля. На Поділля 
І. Богун прибув за наказом Б. Хмельницького «для наведення порядку і заспокоєння 
бідних людей, щоби вже більше крові пролито не було». 

Під час оборони Вінниці в березні 1651 р. і міщани, і шляхта, і все населення 
міста підтримали свого полковника. Богун одержав блискучу перемогу. Ця битва 
принесла йому славу і авторитет. 

А в 1651 р. Іванові Богуну, коли він потряс світ своїм героїзмом на полі під 
Берестечком, на острові Гайок, міг бути приблизно 31 рік. 

Відомо, що він брав участь у козацько-селянських повстаннях 1637-1638 рр. проти 
польської шляхти. Після поразки повстання Іван Богун знаходить собі притулок у 
межах Російської держави. У народній пісні розповідається, що він разом з Богданом 
Хмельницьким розпочинає боротьбу за визволення українського народу з-під польсько-
шляхетського гніту. 
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У козацькому реєстрі, укладеному за Зборовським договором 1649 р., ім’я Івана 
Богуна зустрічаємо в полковій сотні Чигиринського полку. 

За виняткову хоробрість, непримиренність до ворогів і військові здібності Богдан 
Хмельницький у 1650 р. Призначає Івана Богуна полковником Вінницького полку. 
Вже на початку 1651 року полк Івана Богуна жорстоко відплатив загонам Калиновського 
за віроломний напад на Україну, за смерть Данила Нечая, що загинув смертю героя в 
жорстокому бою з польською шляхтою. 

Польсько-шляхетське військо вогнем і мечем намагалося придушити визвольну 
боротьбу українського народу. 

Полк козаків на чолі з Іваном Богуном на початку воєнних дій 1651 р. перебував 
у Вінниці, яку збиралася раптовим нападом захопити польська шляхта на чолі з 
Калиновським. Але Іван Богун, який чекав наступу ворога, вже підготував йому належну 
зустріч. 

Чисельній перевазі польсько-шляхетського війська Іван Богун протиставив воєнну 
майстерність і хоробрість козаків. 

На третій день облоги Богун» виїхавши особисто на розвідку на чолі загону з 
300 козаків, вступив у бій з польськими охоронними загонами. Польські жовніри і 
шляхта, пізнавши Богуна, кинулись на нього. Один ударив Богуна древком прапора 
по голові, інші схопили його за руки й ноги. Відзначаючись надзвичайною фізичною 
силою. Богун одним рухом скинув повислих на ньому ворогів, вирвався і, відбиваючись 
шаблею погнав коня через річку. Кінь Богуна потрапив в ополонку, але швидко вискочив 
з води і щасливо доніс вершника до монастиря. Наступного дня Богун знову бився з 
ворогом. 

Два тижні Вінницький полк героїчно відбивав атаки противника. Коли ж до Вінниці 
підійшли надіслані на допомогу Богуну полки уманського полковника Йосипа Глуха 
і полтавського – Мартина Пушкаря, польське військо в паніці відступило до Кам’янця-
Подільського. Цю фортецю Богун штурмував зі своїм полком у складі корпусу Д. 
Лисовця в кінці квітня 1651 р. Під час облоги і штурму цього оплоту панування 
шляхетської Польщі на Поділлі Іван Богун показав високі зразки відваги і військової 
майстерності. А в червні 1651 р. він врятував українську армію від знищення в 
найтрагічніший момент визвольної війни – під час битви під Берестечком. 

Тут відбувся один з найбільших боїв визвольної війни. Проти українського війська, 
очолюваного Богданом Хмельницьким, шляхетська Польща виставила майже всі 
свої збройні сили. Бої перших двох днів закінчилися: успішно для козаків. 

19 червня в результаті двогодинного запеклого бою багато шляхти полягло під 
ударами козаків. 

26 червня поляки почали з артилерії обстрілювати козацький табір. Козацька 
артилерія відповідала. Обидві сторони несли великі втрати. Почалися переговори. 
Польсько-шляхетське командування вимагало від козаків видачі полковників, прапорів і 
гармат. Богун, якого козаки обрали наказним гетьманом, вирішив не здаватися. Він 
поширив у польському таборі чутку, ніби хан з Хмельницьким повернулися і вночі 
нападуть на поляків. Щоб ворог упевнився в правдивості цієї чутки, Богун наказав 
козакам грати в сурми, бити в литаври. Ворог повірив і послав за річку великий 
корпус. Козаки під командуванням Богуна напали на поляків, що засіли в найближчих 
окопах, вибили їх звідти і розгромили. 30 червня козакам стало відомо, що шляхетське 
командування збирається обійти обложений табір з тилу і, збудувавши греблі на річці 
Пляшовій, підняти в ній воду і затопити табір козаків. Іван Богун організував вихід 
козаків з лещат облоги. Цей єдиний шлях відходу лежав тільки через болото. За одну 
ніч загатили болото одягом, бочками, мішками, сідлами, возами і попонами. Так 
зробили переправу, по якій вийшла більша частина козаків. Але втрати козацького 
війська великі. 
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Калиновський, нишком підходячи до Вінниці, зупинився в місті Сутиски. Звідси 
він вислав проти козаків шляхетську кінноту на чолі з магнатом Лянцкоронським. 

10 березня 1651 р. шляхетська кіннота Лянцкоронського з’явилась під Вінницею. 
Козаки в удаваній паніці почали відходити. Іван Богун заманював ворога в пастку: 
на річці Буг заздалегідь були прорубані ополонки, які вкрилися тонким шаром льоду 
і притрушені соломою та снігом. 

У результаті маневру знищено багато ворожої кінноти. З великими труднощами 
вдалося врятуватися самому Лянцкоронському. Тяжко побитий прикладами самопалів, 
він ледве вибрався з ополонки. Так ганебно для шляхетського війська закінчилася 
перша спроба захопити Вінницю. 

Іван Богун, враховуючи труднощі в захисті міста невеликим гарнізоном козаків, 
наказав перейти до монастиря, що добре підготовлений до оборони, і звідти завдавати 
ударів ворогові. 

Кілька днів польсько-шляхетське військо безуспішно намагалось зломити опір 
козаків. 

Оборона Вінниці багата прикладами виняткового героїзму козаків. Однієї ночі Іван 
Богун, виїхавши на розвідку, натрапив на загін жовнірів. Шляхтичі впізнали полковника 
і кинулися на нього. Відбулася жорстока сутичка. Будучи людиною надзвичайної 
фізичної сили, Іван Богун вийшов з цієї сутички неушкодженим. Наступного дня він 
продовжував хоробро битись із шляхтою, яка штурмувала козацькі укріплення. 

Полк Івана Богуна вирушив назустріч Богдану Хмельницькому. Наздогнавши окремі 
загони Калиновського під Купчинцями, козаки завдали їм тяжких втрат. 

18 червня обидві армії стали табором одна проти одної. Першого ж дня відбулися 
невеличкі сутички. 

У битві на другий день польсько-шляхетське військо зазнало тяжких втрат. Багато 
магнатів і шляхти загинуло від козацьких шабель. 

Козаки одностайно обирають своїм керівником прославленого полковника Івана 
Богуна, який поставив собі за мету вивести українське військо з оточення. 

Іван Богун уживає всіх заходів, щоб перетворити козацький табір на неприступну 
фортецю. Героїчна оборона козаків тривала протягом десяти днів. Сутички з ворогом 
відбувалися майже безперервно. 

Козацький табір одним боком притиснутий до грузького болота. Іван Богун бачить 
єдиний шлях для виведення українського війська з оточення в налагодженні переправи 
через болото. Завдяки воєнній винахідливості і рішучості Івана Богуна переправа 
була влаштована. Для наведення переправи використано все: частину возів, провіантські 
бочки, кожухи, сідла, хомути тощо. 

30 червня 1651 р., у найтрагічніший час для козаків, в оточеному з трьох боків 
поляками козацькому таборі гетьманом обрали І. Богуна. 

І. Богун у найскладніших умовах, коли козацький табір оточили великі сили 
польського війська, узяв на себе командування, організував оборону табору, а потім, 
зробивши переправу через непролазні багнища, вивів значну частину війська із оточення 
під постійними нападами поляків. 

Хоча Іван Богун був першим полковником війська і радником гетьмана, проте 
мав власне розуміння ситуації і подальшої долі визволеної від поляків України. Ось 
чому він категорично засудив рішення Хмельницького укласти з Росією Переяславську 
угоду і ще рішучіше відмовився присягати російському цареві. 

Довідавшись про глибокі суперечності, що запали між Богуном і Хмельницьким, 
коронний гетьман Речі Посполитої Станіслав Потоцький запропонував Богуну перейти 
на бік поляків. При цьому він на Бога заприсягнувся, що коли вони гуртом подолають 
Хмельницького, булаву гетьмана одержить саме він, Іван Богун. 
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Рішення Богуна врятувало Україну від нової затяжної і кривавої громадянської 
війни. Існує навіть версія, що Богун повідомив Хмельницькому про переговори, що 
їх нав’язує йому С. Потоцький. І виник задум: Богун удасть, ніби схиляється до спілки з 
Потоцьким, заманить його армію вглиб Поділля і там за допомогою військ Хмельницького 
та корпусу росіян розгромить. Пастка мала зачинитись у районі Брацлава. 

На жаль, чи то в полку Богуна, чи в найближчому колі Хмельницького знайшовся 
зрадник. Польське військо оточило Богуна в містечку Охматів (тепер село Жашківського 
району на Черкащині) і кинулось навперейми Хмельницькому та полкові росіян, 
яким командував воєвода Шереметєв. Бій почався в січні 1655 року. Перевага була 
на боці поляків – вони відтіснили українців і росіян від Охматова. Але недалеко. Ті 
незабаром кинулися відбивати втрачені позиції. 

Поляки трохи подалися. Так, з перемінним успіхом, бої точилися кілька днів. А 
потім ударив такий лютий мороз, що битися вже всім стало несила. Недарма поле 
битви назвали згодом «дрижиполем». 

Долю битви знову ж таки вирішив Богун! Знаний майстер прориву розтрощив 
неабияк поріділу не лише від куль та шабель, а й від небувалого холоду облогу. 

У 1653 р. І. Богун знову опинився в вирі бойових, дій. Вже в березні 1653 р. його 
загони виступили проти армії коронного обозного С. Чарнецького, який захопив і 
зруйнував Прилуки, Погребище, Ілинці, рухався вглиб України. Потім поляки облягли 
Монастирище. Тут був сам Богун. Зайнявши оборону в Монастирищі, він тривалий 
час відбивав атаки значно переважаючих сил коронної армії та робив дошкульні 
вилазки з міста. 

Того ж 1653 р. І. Богун разом із Тимошем Хмельницьким водив козацькі полки в 
похід на Молдавію. 

Наприкінці 1653 р. та протягом 1654 р. кальницький полковник безперервно вів 
бойові дії проти коронної польської армії та татарських загонів на Брацлавщині та 
Уманщині. Значний військовий талант та численні перемоги створили Богунові ім’я 
непереможного полководця, що навіювало страх на ворогів. 

Після смерті Богдана Хмельницького розпочалася боротьба за гетьманство. 
Гетьманську (булаву захопив прихильник шляхетської Польщі Іван Виговський. Іван 
Богун разом із славетним Іваном Сірком очолили народне повстання проти гетьмана. 
Зазнавши поразки, Виговський почав переговори про прийняття України в підданство 
Туреччини і закликав на допомогу кримських татар, але Іван Богун та Іван Сірко 
розбили татар і рушили на гетьманську столицю Чигирин. 

Перебуваючи пізніше, 1660 р., на Правобережжі як полковник Паволоцький, 
Богун готує повстання проте польсько-шляхетських загарбників, які знову «купували 
Правобережну Україну? 

У 1660 р. Богун виступив проти положень Слободушенського трактату, який 
укладений між Ю. Хмельницьким і польським урядом та передбачав залежність України 
від Польщі. 

У роки Руїни Богун послідовно шукає найкращий шлях для України. Далекоглядний 
і хитрий політик, як і полководець, він прагнув до мирного розв’язання ситуацій, але 
ніколи не йшов на компроміс. В 1661 р. Богун значиться полковником семи хоругов 
війська князівства Литовського. 

В 1662 р. він заарештований шляхтою і ув’язнений в Марієнбурзькій фортець Та 
через рік король Ян Казимир, готуючись до нового походу для завоювання Лівобережної 
України, знову намагається використати популярне серед народних мас ім’я Богуна. 
Король змушений звільнити Богуна і повернути його на Україну, де став наказним 
гетьманом. 
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Приймаючи це призначення – наказного гетьмана військ польського помічника 
Тетері,– Богун мав на думці скористатися походом для того, щоб силами своїх 
козаків, лівобережних частин і російського війська завдати нищівного удару полякам, 
визволити від них Україну. 

Проте зрадник козак, що мав передати російському командуючому Ромодановському 
один з листів Богуна, віддав його польському королю. 17 лютого 1663 р. Іван Богун 
був заарештований і через кілька днів розстріляний під Новгород-Сівереьким. 

Як же загинув Іван Богун? Вважалося, що його заарештували й розстріляли. Однак 
цю думку спростовує лист, надрукований майже сто років тому. Він не привернув 
увагу істориків. Це лист Яна Казиміра до своєї дружини Марії Людовіки від 14 березня 
(попередній, як указав він сам, відправлений 7 лютого), тобто задовго до смерті Богуна. 

Він пише: «Чутка, яка пройшла по Малій Польщі, що козаки й татари мене 
покинули, виявилася брехливою. Насправді Богун найзліша людина на світі. Він розумно 
вчинив з ворогами, обіцяючи приєднатися до них, якщо доведеться битися: але мене 
попередили інші козацькі офіцери про його зраду. Я наказав його заарештувати, 
думаючи покарати його рукою ката, ...але господь покарав його інакше». 

Ім’я Івана Богуна – видатного полководця епохи Хмельниччини – назавжди 
залишилося в пам’яті нащадків, про що свідчать численні народні перекази та думи, 
назви установ і меморіальні дошки. Як говорилося сучасниками великого полковника в 
одній з них: «А кобзарі грали, в струни дотикали та Богдана з Богуном піснями 
вихваляли!». Сьогодні ім’я І. Богуна з гордістю носить Київський військовий ліцей, 
а патріотизм полковника Богуна, який віддав своє життя справі визволення свого 
народу, надихає сучасних військових на сумлінне виконання обов’язків по захисту 
Батьківщини. В 2007 році на монетному дворі НБУ викарбована срібна монета номіналом 
10 гривень присвячена Івану Богуну. 
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Юрій Бойко-Блохін народився 25 (12) березня 1909 року в місті Миколаєві. По 
материній лінії він був козаком, а по батьковій – належав до «роду гречкосіїв». З 
малих років у нього був великий інтерес до поняття «козак». 

Батько Юрія був активним «просвітянином», хоч і працював на заводі, знав особисто 
відомого українофіла контр-адмірала М. Аркаса. 

З 1920 року Юрій вчився в «єдиній трудовій школі». Навчання полягало в «засвоєнні 
наук серед трудового процесу», основи якого «заклав» теоретик радянської педагогіки 
Блонський. Але, на велике щастя, експеримент довго не тривав, і навчання відновилося 
за дисциплінами. Українська школа на той час єдина на все місто і знаходилась дуже 
далеко. Тому Юрієві доводилося вчитися в російській школі. Від русифікації рятували 
власна його дитяча настанова і середовище, в якому він ріс. 

Навчаючись в профтехшколі з 1925 року, Юрій об’єднав усіх свідомих українців – 
дітей у «Гарт Юнаків» з кількома секціями самодіяльності, щоб масковано протиставити 
свою «організацію» комсомолові і пропагувати український дух, дух боротьби за 
визволення. Та краще про цей період свого становлення згадує сам Юрій Бойко: 

«Від осені 1925 до весни 1927 р – студент професійно-технічної школи. Саме 
1925 року прийшла ідея організувати шкільну молодь для студії української культури. 
Зовсім недалеко від мешкання, де жила наша родина, в приміщенні колишньої гімназії, 
розмістилася дитяча комуна, сироти від тих батьків-селян, які повмирали голодною 
смертю 1921 року. Дітлахи мали досить нужденний вигляд, але щодня маршували 
коло будинку із піснею.» 

Після заяви на зборах українознавців вирішено доручити Юрію Бойко організувати 
«Гарт Юнаків» у будинку профспілки. Я взявся до праці із запалом скомпонував 
«стінну газету» про українську культуру, про завдання пролетарської молоді в епоху 
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ленінізму, про сплановане об’єднання із зазначення місця і дня зборів, переписав цю 
величезну газету вручну в багатьох примірниках і розклеїв. 

Настав жаданий вечір зборів. Зійшлася дуже велика кількість учнів і учениць. Вік 
різний – від 14 до 18 років, у співочій і театральній секціях переважали рухливі і 
слабше зв’язані з українською культурою, в літературну пішли поети і письменники: 
відомо бо, що багато молодих людей починають з письменництва; до історичної вдалося 
згуртувати серйознішу публіку. І почалося дуже інтенсивне життя, сповнене і змісту, 
і молодечих веселощів. 

Батьки хотіли, щоб із Юрія вийшов інженер або лікар-хірург. Але його тягнуло в 
царину гуманітарних наук. В 1927 році опинився в числі студентів Миколаївського 
Інституту Народної Освіти (ІНО), відчув, що йому на 1-му курсі немає суперника в 
знаннях, приклав зусилля і протягом одного року склав екстерном іспити за два курси. 
Дозвіл на такий стрибок дали тому, що за нього стали деякі професори, а найперше 
Микола Іванович Лагута, історик української мови і літератури. 

Неабияку роль відіграла для Юрія брошура Я. Мамонтова «На театральних роз-
доріжжях». 7 травня 1928 року надруковано в журналі «Нове мистецтво» першу статтю 
Юрія. У праці охарактеризовано позитивні і негативні сторони роботи театрального 
музею ВУАН. Праця стала початком творчої діяльності юнака. Після цього Юрій взявся 
за перо і написав працю. «Молодий театр» у Києві» про Л. Курбаса. 

Робота над історією «Молодого театру» змусила юнака відвідати Харків. У пам’яті 
Юрія закарбувалась постать Леся Курбаса. Більш як годинна розмова з Курбасом 
дала йому змогу пройнятися творчою силою великого режисера і спонукала його до 
глибинних студій. 

1927-1928 рр. позначилися на рості свідомості юнака. В той час відбувалася 
дискусія між М. Хвильовим та його противниками, що не обминуло і Юрія. Його 
хвилювали ці події, захоплювали сміливість та публіцистичний талант М. Хвильового. 

Він виїхав з Миколаєва і спробував поступити на навчання в Київський Інститут 
Професійної Освіти (так називався тоді Київський університет). Але студії Микола-
ївського ІНО йому не вдалося зарахувати, а починати все спочатку з матеріальних 
причин не було можливості. Довелося Юрію переїздити на науку до Одеського універ-
ситету. Там два курси ІНО зарахували за один. 

Незабутніми для Юрія залишилися впливи Михайла Слабченка, видатного ерудита в 
галузі історії України. 

Була осінь 1929 року. Пройшли загадкові арешти українців у Києві, інших містах 
в тому числі і Ю. Блохін. 

З відомих причин з великими труднощами юнак закінчує університет в Одесі. З 
метою «заплутати» свої сліди Юрій вдався до частих переїздів: праця в Маріуполі, 
Харкові, Херсоні, знову у Харкові. Через деякий час можна було б припустити, що все 
призабулося. Раптом оголошується конкурс на наукову посаду в Науково-дослідному 
інституті імені Шевченка в Харкові. 

У 1934 році за редакцією Ю. Блохіна вийшла книжечка – вибір уривків із Шев-
ченкового «Щоденника» у видавництві «Радянський письменник». 

У 1935 році дослідник відвідав нову столицю України – Київ. В Академії наук 
сталася несподівана зустріч з колишнім товаришем по Миколаївському інституту Іваном 
Шекою. Зустрілись, не промовивши один одному й слова. Негайно до партійного 
осередку інституту дійшло повідомлення, що Ю. Блохін – зрадник, «ворог народу», 
який сидів у в’язниці. 

Постановою зборів Ю. Блохіна вилучено з рядів профспілки, працівників вищої 
школи та науково-дослідних інститутів. Ізольований, зацькований молодий учений 
життєво не витримав би, якби не моральна підтримка Олександри Сулими-Блохіної. 
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Маскувався, ходив до Харківської державної бібліотеки і незважаючи на гнітючу 
моральну ситуацію, уперто працював над дисертацією «Творчий метод І. Франка». 

Від профспілки отримав посвідку із безглуздою характеристикою – буржуазний 
об’єктивізм в науковій роботі і український націоналізм. 

Тим часом ЦК профспілки дістав від канцелярії Сталіна наказ наново переглянути 
справу Ю. Блохіна. Це зумовило серйозне занепокоєння в Харкові. Переполошені 
профспілківці раптом відновили Ю. Блохіна в своїх рядах, а ВУЦВК натиснув на 
Харківський облвиконком, і Блохіну видали чудернацьку довідку, в якій значилося, 
що він, як досі не заарештований, має право на роботу. Ходив Юрій з цією довідкою 
по всіх установах, і всі з переляком відмовляли йому. Нарешті, в медичному технікумі 
знайшовся сміливець-директор, українець, який сказав: «Я Вас прийму на три місяці, 
а тоді Ви за власним бажанням звільнитесь з роботи з гарною довідкою». 

За чотири дні до початку війни він поїхав до Львова, щоб перед громадою висвітлити 
свої відкриття в галузі франкіани. Його доповідь у Львові мала успіх серед націо-
нально свідомої інтелігенції і справила велике враження: «Він не совєтчик, а наш!». 

З приходом німців у Харкові започатковано відновлення університету і, за ухвалою 
сенату, Ю. Блохина прийнято на посаду доцента. Пройшло небагато часу, і відновлення 
було заборонено. 

Шлях завів його в міську управу, яка саме оформлювалася, в кабінет інженера 
Кононенка. Вже подекуди, звисали над містом жовто-блакитні прапори, і Юрій знав, що 
це зробили не німці, а українські націоналісти. І його шлях до кабінету Кононенка 
став вступом в Організацію Українських Націоналістів (ОУН) під проводом полковника 
А. Мельника. ОУН доручила іти на працю до газети «Нова Україна». 

Там його чекало відповідальне завдання – орієнтувати харків’ян в українській 
ситуації, розвіювати надію на більшовиків і німецьких загарбників, культувати віру 
в український націоналізм. Так з’явилися статті, сповнені полум’яним патріотичним 
духом і разом з тим – глибокою розважністю. Коли Ю. Блохін писав есе про 22 січня 
1918 року за столом, при лоєвій свічці, відчував опухлість тіла від голоду. 

Для маскування політичної діяльності Ю. Блохін змушений приховувати своє 
прізвище під різними псевдонімами: Миколаєвець, Зорич, Очко, Павленко, Бойко. Останнє 
закріпилося за ним і в післявоєнні роки у наукових працях, навіть і в офіційних реєстрах 
Мюнхенського Людвіґ-Максиміліянс Університету – проф. Ю. Бойко-Блохін. 

Саме тоді він написав для підпілля книгу «Ідея і чин», критику теоретичних підвалин 
діалектично-історичного матеріалізму, виклавши своє розуміння української історіософії, 
показавши антропологічну і духовну відмінність російського та українського типів 
людини та боротьбу України проти російського імперіалізму, накреслив історію 
українського націоналістичного руху, висвітлив удар нашого націоналізму з гітлеризмом, 
подав нарис програмових завдань ОУН. Книжка послужила виховним матеріалом 
для пропаганди національної ідеї в умовах радянської дійсності. Один її примірник 
чудом опинився на еміґрації. В 1992 році ця книжка з’явилася повторним виданням 
у Києві під назвою «Шлях нації», друком 10 000 примірників. 

Уже завдяки першому виданню цієї праці ім’я проф. Бойка Ю. стало відомим в 
Україні. Коли закінчувалася війна, проф. Бойко не міг залишитися на Батьківщині, 
бо КДБ знав про його націоналістичну діяльність. Він належав до тих, які мали стати 
жертвами терору. 

За три тижні перед закінченням війни професор Бойко разом з родиною переїхав 
до Мюнхену. 

7 травня 1945 року, протягом кількох днів, він написав, під псевдонімом Зорич, 
хронікальну драму «Зможу», яка дала простору картину змагань українського підпілля 
проти російського і німецького імперіалізму в воєнні роки. На початку еміґраційного 
періоду професор Бойко став членом Проводу Організації Українських Націоналістів. 
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Протягом тривалого часу, аж до 1964 року, він був керівником ідеологічної 
реферантури Проводу ОУН, керівником духового сектору Організації, проводячи 
совєтознавчі досліди. 

З 1950 року став він професором Українського Вільного Уміверситету за фахом – 
історик української літератури. В 50-60-х роках багаторазово обирався продеканом, 
деканом філософічного факультету, а в 1965-1966 рр. – ректором УВУ. Він був редактором 
«наукових записок» та «Наукового збірника». У цей час невпинно розвивалася його 
наукова та громадсько-політична діяльність. 

Ще з 1948 року став членом Української Національної Ради, потім йому доручили 
функції керівника культури, науки і віровизнань. 

На 1954 рік відбулася активізація американських «приватних шкіл» навколо Інституту 
вивчення СРСР, псевдонаукової організації проросійського наставлення. Залучення 
в цей Інститут певного числа українців, які сподівалися на можливість ідейної співпраці 
з російськими вченими, що так і не настала, змусили професора Бойка організувати 
«Незалежну Асоціацію дослідників теорії і практики Національної проблеми в СРСР». 
Навколо Асоціації об’єднались науковці трьох націоналістичних середовищ, а з ними 
ряд інших учених. Головою Асоціації став проф. Бойко. Під його керівництвом робота 
розгорнулася так, що з’явилося друком сім німецькомовних зошитів «Die Natiolitatenpolitik 
Moskaus», – десятки брошур з совєтознавства різних учених, які висвітлювали історію і 
сучасність Східної Європи з національної точки зору. 

Асоціація припинила існування, коли небезпека проросійських впливів на еміґрації 
перестала бути актуальною. Найбільшим науковим досягненням Асоціації стало видання 
англомовної книги «Russian Bolshevism» (336 с.), а також німецькомовної книги «Таras 
Sevchenko. Sein Leben und sein Werk». 

У 1958 р. професор Бойко перебуває в Канаді і США. В тридцяти заокеанських 
містах його доповіді про духовий стан в СРСР і в Україні несуть його ідеї в маси. 
Ротердам, Лювен (Бельгія), Париж, Лондон, Рим – це міста, в яких професор Бойко 
читає доповіді і навчальні лекції, встановлюючи контакти з видатними українськими 
особистостями та науковцями чужинного світу. Його викладали в Університетах 
Зальцбургу (Австрія), Кельні (Німеччина), Мюнстері, Майнці (Німеччина) тісно пов’язали 
його з німецьким науковим світом. Знаменним для професора Бойка став 1962 рік, 
коли він запрошений до Людвіґ-Максиміліянського Університету на посаду професора-
гостя за фахом історії слов’янських літератур. 

З 20 лютого 1963 р. обраний у дійсні члени НТШ. На 60-ті – початок 70-х рр. 
припадає його діяльність у Фундації ім. Євгена Коновальця, на чолі якої він став. Йому 
довелося бути головним редактором збірника «Євген Коновалець та й доба». Ця книга, 
обсягом більше 1019 сторінок, об’єднала зусилля провідних діячів трьох націоналістичних 
середовищ: ОУН, ОУНр, ОУНз (за кордоном). Вона вийшла друком у 1974 році, 
засвідчила зближення трьох напрямків українського націоналізму. 

1971 р. дослідник у Гарвардському Інституті прочитав цикл лекцій про Лесю 
Українку. У середині 60-х років УВАН у Нью-Йорку прийняла професора Ю. Бойка 
в число дійсних членів і доручила йому представляти Академію на європейському 
терені. Завдяки його заходам у Нью-Йоркську Академію прийнято ряд німецьких учених. 

У 70-80-х рр. професор Бойко став членом редакції журналу «Український історик». 
В 1979 році на Ювілейному Науковому Конґресі, присвяченому пам’яті Ґете в Дюс-
сельдорфі, професор Бойко прочитав доповідь «Йоган Вольфганґ Ґете і Україна». 

На 80-ті роки відбулися три наукових симпозіуми в Мюнхені, які професор Бойко 
організував як німецький професор: «Ґете і українська література» (1981 р.), «Українська 
романтика і неоромантика на тлі європейських літератур» (1983 р.), «Леся Українка і 
західноєвропейська література» (1988 р.). 
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У 80-ті роки він своїми коштами започаткував серію «Beitrage zur ukrainischen 
Literaturgeschichte» (Внески в історію української літератури»). В серію увійшли книжки: 
2 томи Куліша «Записки о Южной Руси», «Розвідка. Д. І. Чижевський». « Ukrainische 
Romantik und Neuromantik vor dem Hintergrund der europaischen Literatur» («Український 
романтизм і неоромантизм на тлі європейської літератури»), «Вибрані твори С. Єфремова 
з німецькомовною передмовою. 

З нагоди 80-річчя професора Бойка вийшла бібліографія праць за редакцією професора 
Ф. Шольца і доктора Г. Шотта. Бібліографія обсягом 100 сторінок друку. Особливу 
увагу заслуговує 4-томне видання праць професора Бойка, що вийшло в 1971-1983 рр. 

У липні 1984 року професор Бойко на IX сесії Української Національної Ради 
вибраний на посаду Віце-президента Державного Центру Української Народної Рес-
публіки в екзилі і пробув на цій посаді до 1988 року. 

У 1992 році вийшло київське видання вибраних праць професора Ю. Блохина. 
У тому ж році професор Бойко вперше після розлуки з Україною відвідав Київ. З 

цієї нагоди організовано виставку його творів, більше 100 праць. Виставка високо 
оцінена в 47 відгуках відвідувачів. Цікаво те, що виставка організована в приміщенні, де 
жили в свій час Л. Українка, М. Лисенко, М. Старицький, О. Пчілка, що надихало 
психологічно велику повагу до автора і його праць. 

У 1994 році Україна відзначила 85-річчя проф. Ю. Бойка багатьма науковими 
конференціями, на яких був присудній ювіляр. Завершились урочистості ювіляра у 
Спілці письменників України 3 червня 1994 року. Тоді ж таки, в 1994 році, вийшла 
німецькомовна книга професора Бойка за редакцією самого вченого «L. Ukrainka und 
die europaische Literature». 

У 1996 році професор Юрій Бойко знову приїжджає в Київ, де 20-21 травня 
відбулася Міжнародна наукова конференція «Тарас Шевченко і національно-визвольні 
змагання українського народу», у якій брав участь вчений. 22 травня 1996 року відбулась 
поїздка учасників конференції до Канева на Тарасову гору, де вручені дипломи лауреатам 
премії Фонду Т. Шевченка «В своїй хаті своя й правда, і сила, і воля». Професора 
Ю. Бойка нагороджено дипломом лауреата Шевченківської премії за літературну і 
громадську діяльність, спрямовану на становлення української державності та визнання 
України в світі. В тому ж році професору Бойку Ю. присвоєно почесного Академіка 
Академії педагогічних наук у Києві. 7 травня 1998 року припадає 70-річчя наукової 
діяльності професора Ю. Бойка. 

Заслужений учений продовжує науково працювати і тепер. До століття з дня смерті 
П. О. Куліша, професор написав науково важливу доповідь про автора «Чорної Ради». 

Професор Юрій Бойко-Блохін, вшанований багатьма нагородами, член українських і 
чужинних наукових об’єднань, навіть американський орденоносець, знаний в Україні ще 
досить поверхово. А він же безперервно протягом багатьох десятиліть висвітлював 
проблематику української літератури і взагалі нашої культури з національної точки 
зору, і це тоді, коли її калічено, фальшовано, нищено в Україні. 

Він зробив багато з того, до чого в останні роки звертаються науковці в Україні і 
західному світі. У найстаршого віком, у Нестора українознавства, є в чому повчитися, і 
не лише для вшанування, але з метою зовсім практичною, на благо нашої Батьківщини. 
Ю. Г. Бойко-Бдлхін помер у 2002 році. 
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Олексій Олексійович народився 22 липня 1872 року в сім’ї інженера в м. Ромни. 

Онук професора Харківського університету Н. Д. Борисяка, одного з перших дослідників 
Донецького кам’яновугільного басейну, а по материнській лінії онук одного з героїв 
Севастопольської кампанії 1855-1856 років полковника Ползикова. Сім’я в якій ріс 
Олексій Олексійович була висококультурною. Мати, відома піаністка, приклала всі 
зусилля для того, щоб дати Олексію і його двом молодшим братам відмінну освіту, 
зокрема музичну, добрі знання іноземних мов і художньої літератури. 

Батько Олексія працював на будівництві залізниць, тому сім’я часто переїздила. 
В постійних переїздах пройшло дитинство Олексія (Ромин, Суми, Кременчуг, Петербург, 
Кобри, Брест-Литовськ, Самара. Середню освіту здобув в Самарській гімназії, де на 
випускному вечорі разом з документтом про середню освіту вручена золота медаль 
за особливі успіхи в навчанні. Крім того Борисяк займався самоосвітою, серйозним 
читанням художньої літератури і літератури з громадсько-політичних питань. 

Восени 1891 року О. Борисяк вступив до Петербурзького університету на фізико-
математичний факультет на спеціалізмцію природничі науки. 

Наприкінці першого навчального року за порадою батька перейшов до Гірничого 
інституту, який закінчив в 1896 році з золотою медаллю із занесенням на мармурову 
дошку. 

Намагаючись поповнити свої знання в галузі біології Олексій Олексійович прослухав 
в Петербурзькому університеті курс зоології і пізніше працював в Севастопольській 
біологічній станції. По закінченню Гірничого інституту О. О. Борисяк поступив в 
якості асистента в геологічний комітет. З цього часу розпочалась його велика наукова й 
викладацька діяльність. Близько 20 років він читав лекції в Гірничому інституті. 
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В 1923 році О. О. Борисяк обраний членом-кореспондентом, а в січні 1929 року 
дійсним членом Академії наук СРСР. З 1930 року й до дня смерті 25 лютого 1994 року 
директором Палеонтологічного інституту. 

Тяжка хвороба змусила О. О. Борисяка перенести роботу в Крим, а з 1912 року 
зовсім відмовився від особистої участі в польових роботах. 

О. Борисяк вперше встановив системний розвиток оповзнів і обвалів на південному 
березі Криму і вияснив їх основний тип. 

В 1921 році під редакцією О. Борисяка видана десятиверстна геологічна карта 
Криму. 

Історію Землі О. Борисяк розглядав в нерозривному зв’язку з історією розвитку 
органічного життя на Землі. 

О. Борисяку належить ряд робіт по пластинчатожабровим і головоногим молюскам. 
До вивчення викопних позвонкових О. Борисяк приступив в 1908 році, коли в сарматських 
відкладеннях поблизу Севастополя виявилась так звана гіппаріонова фауна савців. 

О. Борисяк досконало вивчив і описав деяких цікавих представників, серед них 
різноманітні носороги, в тому числі гігантський «індрикотерій». Ці роботи по викопним 
савцям дали О. Борисяку славу одного з найвідоміших палеонтологів ХХ століття. 

Відомий педагог і популяризатор О. Борисяк написав чимало науково-популярних 
статей. Не дивлячись на слабке здоров’я, О. Борисяк завжди багато часу приділяв 
організаційній роботі. Декан гірничого інституту, завідуючий палеонтологічною секцією 
Геологічного інституту, член Президії Академії наук, редактор ряду значних видань – 
це лише частина обов’язків О. Борисяка. 
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Бортнянський Дмитро Степанович народився в 1751 році в місті Глухів у сім’ї 
міщанина, пізніше – козака Ніжинського полку (з 1755). Вчився в Глухівській співацькій 
школі, від 1758 – співак петербурзької Придворної співацької капели. 1769-1779 
удосконалювався в італійського композитора Б. Галуппі в Італії, де створив на італійській 
лібрето опери «Креонт» (1777), «Алкід» (1778) і «Квінт Фабій» (1779), поставлені у 
Венеції та Молені, а також літургії на латинські і німецькі тексти. 

Його батько – міщанин, пізніше козак Ніжинського полку, виходець із Лемківщини; з 
села Бортного. Від того й пішло прізвище Бортнянський. Це – українське православне 
село, розташоване неподалік від Кракова. 

Коли католики почали переслідувати православних, Стефан Бортнянський виїхав 
в Україну, у Глухів і став козаком. Є документ, підписаний гетьманом Кирилом 
Розумовським – «зарахувати Стефана Васильовича Бортнянського в компут козачий». 

У Глухові Стефан Бортнянський женився, і там у нього народився син Дмитро, 
який виховувався в тодішній гетьманській столиці, де була перша професійна музична 
школа, заснована в 1738 році. 

В цей час – з України – величезна кількість професорів, академіків з Києво-
Могилянської академії, митців, діячів церкви запрошувалися до Петербурга. Це була 
столиця нової імперії, бо імперія власне з неї і почалася, і необхідні сотні й тисячі 
людей просто освічених, які б знали грамоту, уміли керувати хорами, могли б викладати 
предмети. 

Він мав багато прихильників свого таланту, в тому числі з придворної знаті, яка 
підтримувала його у творчих задумках і допомагала йому. Завдяки цьому він створив 
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шість опер («Креонт», «Алкід», «Квінт Фабін», «Сокіл», «Син-Супериик», «Свято 
сеньора»), вокальні та інструментальні ансамблі («Аве Марія», «Сальве Регіна», квартет, 
квінтет та ін.), п’ять фортеп’янних сонат, концертну симфонію, багато романсів, хорів, 
концертів.. 

Служба в капелі падала можливість Д. Бортнянському широко розкрити свій талант. 
Він впровадив у хор просте і злагоджене інтонування, використовував досягнення не 
лише італійської, а й української вокальної школи. Життєвість закладених ним мистецьких 
традицій підкреслював пізніше відомий французький композитор Г. Берліоз, який 
відзначив у Д. Бортнянського яскраве ґрунтування вокальних мас, прекрасне розуміння 
відтінків і фактурної звучності. 

В 1779-1796 роках, працюючи капельмейстером при царському дворі в містах 
Гатчина й Павловськ, написав на французькій мові тексти циклу пісень та опери 
«Сокіл», «Свято сеньйора» (обидві – 1786) «Син-суперник» (1787) та ін. 

Д. Бортнянський перший з вітчизняних композиторів, хто створив класичні зразки 
гармонізації та обробок старовинних українських розспівів (Київського, печерського, 
руського та ін.), що свідчить про близькість творчості митця до традицій національних 
досягнень, високу внутрішню культуру та серйозне ставлення до збереження кращих 
духовних здобутків. 

Маючи багатий досвід у вивченні й обробці знаменної методики, митець досяг 
того професійного рівня, який дозволив йому скласти оригінальні хорові твори, зокрема 
літургію, 8 духовних тріо, цикл херувимських пісень, опус ірмосів, 40 чотириголосних 
та 10 двохорних концертів, 14 хорів «Тебе Бога хвалимо», гімни, кантати тощо. У 
більшості композицій значне місце відведено настроям радості сміливим надіям, 
глибокому мріянню усвідомленню людського буття. Співацька практика ХІХ-ХХ ст. 
Довела життєвість спадщини композитора, мистецька відвертість якого відчувається 
й розуміється в народі та викликає своєю мелодичною мовою зворушливі почуття. 

Найвищої досконаленості Д. Бортнянський досягнув у повних індивідуальної краси 
духовних концертах, надиханих високою поезією Давидових псалмів. Це своєрідний 
літопис пережитих відчуттів, які він намагався довести до розуміння кожного слухача. 

Автор понад 100 хорових, церковних і світських творів, у яких широко використовував 
український народний мелос, традиції українського хорового мистецтва і досягнення 
європейської музики. Творець перших зразків фортепіанної сонати. 

Бортнянський вважався одним з найвидатніших знавців живопису. І жоден твір, 
який потрапляв у Ермітаж, не обминав Бортянського. Композитор обраний, як фахівець 
у галузі живопису, академіком Петербурзької Академії мистецтв. 

Коли у 1796 році померла Катерина II, його призначив Павло І директором Санкт-
Петербургської співацької капели. Керував Бортнянський нею 30 років поспіль – до 
смерті. Він був дійсним статським радником, (отже входив до тодішньої номенклатури), – 
а в сфері музики – найголовнішою особою. Зробив українську капелу найкращою в 
світі. Це засвідчують видатні митці того часу. Капела звучала геніально навіть через 
багато років після його смерті. 

Бортнянський і видатний композитор, і найкращий хормейстер, видатний педагог 
і диригент. Це людина, яка зрушила з місця усе наше хорове мистецтво. На минуло-
річній конференції доповідачі зі Львова розповідали про величезний вплив, який мала 
його музика на галичан. І зокрема на його творах учився Михайло Вербицький – 
автор нашого гімну «Ще не вмерла Україна». 

Творчість Бортнянського мала великий вплив на розвиток української і російської 
хорових культур. 1882 за редакції П. Чайковського видано твори Бортнянського 
в 10 томах. 
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Пам’ятник Д. Бортнянському в Глухові на Сумщині 

 
Це – композитор дуже масштабний. У нього в доробку – 6 опер, величезна кількість 

світської музики: концерти, квінтети, квартети, сонати. І більше 80-ти хорових концертів. 
Причому є твори і для православних церков, і для католицьких, і лютеранських. Багато 
залежало від мови, якою був написаний текст твору. Опери, наприклад, він писав в 
італійському дусі, бо це – італійське дітище. Якщо писалася «Німецька вечеря», то 
там ясно чувся інтонаційний мелос німців. 

Це була високоінтелігентна людина, яка вільно володіла 5-ма європейськими мовами, 
і на сьогодні – це наш український класик. Тому що весь інтонаційний стрій його 
хорових церковних творів, а їх величезна кількість, – вибудуваний на українському 
мелосі. 

Помер у місті Санкт-Петербург 28 вересня 1825 року. 
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Народився Михайло Юліанович Брайчевський 6 вересня 1924 р. у Києві в родині 

службовця. Його батько Юліан поляк, а мати – Віра – росіянка. Дитинство майбутнього 
вченого пройшло на Бессарабці. Із самого дитинства, окреслилося певне коло захоплень 
майбутнього науковця – Михайло надзвичайно цікавився історією, мав неабиякі здібності 
до мов, любив природу, гарно малював. Врешті, зупинив свій погляд на археології та 
вирішив зайнятися цією наукою професійно. 

За рік після визволення Києва від німецьких загарбників М. Брайчевський став 
студентом Київського державного університету, під час навчання в якому та після 
його закінчення брав активну участь у польових дослідженнях. 

Як, випускнику-відміннику йому надано можливість самому визначити місце роботи. 
Свій вибір він зробив ще до закінчення університету – з 1945 року почав працювати 
штатним співробітником в Інституті археології АН УРСР. 

З 1947 працював в Інституті археології АН УРСР. Головною метою наукових 
пошуків Михайла Юліановича стало дослідження пам’ятників різних епох. У 1955 р. 
захистив кандидатську дисертацію і згодом, у 1960 р., перейшов працювати до 
Інституту історії АН УРСР. 

М. Брайчевський залишив багатющу наукову спадщину, йому належить близько 
600 наукових праць. Серед них ґрунтовні монографії «Римська, монета на території 
України» (1959), «Коли і як виник Київ» (1963), «Біля джерел слов’янської державності: 
соціально-економічний розвиток черняхівських племен» (1964), «Утвердження хрис-
тиянства на Русі» (1988) та інші, в яких він, як знаний фахівець зі слов’яно-руської 
тематики, послідовно відстоював концепцію автохтонності українського народу, його 
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визначальну роль у становленні Київської держави. Саме ці питання досліджувались 
М. Брайчевським і в його докторській дисертації, що мала назву «Східні слов’яни в 
І тисячолітті н. е.». 

Після виходу його монографії «Коли і як виник Київ» та «Біля джерел слов’янської 
державності: соціально-економічний розвиток черняхівських племен» пішли чутки, 
що Брайчевського відлучено від науки, оголошено ледь не політичним дисидентом. 
Не зрозуміло було, чим він не догодив владі, просто існувало збірне поняття – 
«український буржуазний націоналіст». І це клеймо мало для затаврованого ним більш 
ніж серйозні наслідки. Історик, якого знає широкий загал, учений, що не боїться 
висловлювати своїх поглядів, які не збігаються з партійною лінією, – все це огортало 
постать Брайчевського ореолом легендарності та особливої винятковості. 

Був одним з ініціаторів створення Всеукраїнського товариства охорони пам’яток 
історії та культурири, чимало зробив для збереження, дослідження й популяризації 
пам’яток історії. 1966 року написав найвідомішу свою працю «Приєднання чи 
возз’єднання? Критичні замітки з приводу однієї концепції». В ній подана аргументована 
критика міфу російської великодержавної історіографії про «возз’єднання російського та 
українського народів у 1654 р.». Після її публікації за кордоном вченого в 1972 році 
позбавлено роботи в Інституті археології, тривалий час його праці не друкувалися. 
Незважаючи на переслідування з політичних мотивів, Брайчевський продовжував 
плідно працювати над пам’ятками давнього літописання, здійснив спробу реконструкції 
літопису київської книги Аскольда, написав фундаментальну монографію «Анти» (в 
рукописі). 

Понад п’ятнадцять років відлучений від академічних інститутів, працювати у стіл, 
а ше малювати, перекладати, писати художні твори і поезію. Без надії сподіватися на 
перемогу правди – таке зміг би витримати далеко не кожний. І коли раптом Україна 
вибухнула наприкінці 80-х і зажеврів вогник у кінці тунелю, Михайло Юліанович 
один із перших інтелектуалістів, що пішов у новий національно-визвольний рух, брав 
участь в установчому з’їзді Руху. І особливо прикметно, він одним із перших сказав 
про необхідність ліквідації радянської імперії, побудови незалежної України. Він почав 
друкуватись у газеті Руху «Час», ділився з молоддю своїми думками про центральні 
проблеми сучасної національної політики. 

Вимушене безробіття з вини спецслужб для Брайчевського було дуже продуктивним. 
З написаного в ті роки і досі не надруковано кілька монографій: «Аскольд – цар 
Київський», «Анти», «Справа звинувачення Бориса і Гліба», «Суспільно-політичні рухи 
в Київській Русі», «Візантія і Русь», «Дикенс. Дві таємниці Едвіна Друда». 

Активна і принципова громадська позиція науковця спонукала його ще в 1966 р. 
до написання блискучого памфлету «Приєднання чи возз’єднання?», що з відомих 
причин поширювався в самвидаві, а надруковано лише в 1972 р. у Канаді. Після виходу 
в світ цього «антирадянського твору» та підписання М. Брайчсвеьким у 1968 р. 
Колективного листа української інтелігенції на захист жертв брежнєвських репресій, 
Михайла Юліановича звільнено з Інституту історії, а невдовзі, у 1972 р., і з Інституту 
археології. Впродовж десятиліття гнаний та переслідуваний режимом учений не змінив 
своїх переконань і надалі виступав із гострими публіцистичними статтями. 

Особливо жорстокими були гоніння після 1972 року. М. Брайчевського звинуватили 
в «неробстві», дільничний міліціонер водив його до відділку. Дружина, прагнучи 
захистити чоловіка, телефонувала до КДБ, їздила у Москву на консультації до юриста. 

Крім фундаментальних праць з історії України, археології, мистецтвознавства, 
мовознавства, з-під пера М. Брайчевського вийшли поеми й поетичні цикли. 

Наприкінці 1999 року в Видавничому домі «КМ Аkademia» з’явилися «Вибрані 
твори» професора М. Брайчевського – велика (обсягом 600 сторінок) збірка монографій 
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та публіцистики на честь 75-річчя вченого. Ініціатором і редактором цього видання є 
президент УІТ і голова Історичної секції УВАН у США доктор Любомир Винар. До 
книги увійшли такі фундаментальні праці М. Брайчевського, як «Коли і як виник Київ», 
«Походження Русі», «Анти», «Приєднання чи возз’єднання?», «Перспективи дослідження 
українських старожитностей» тощо. Упорядниками видання є археологи та історики 
Юрій Кухарчук, Ігор Гирич, Людмила Сакала. «Вибрані твори» М. Брайчевського видали 
історична секція Української Вільної Академії Наук, Українське історичне товариство і 
НАУКМА. 

М. Брайчевський написав близько 500 (за іншими даними, близько 600) друкованих 
праць (серед них 10 монографій), був членом редакційних колегій альманаху «Золоті 
ворота», журналів «Розбудова держави», «Український історик» (США). Він мав 
надзвичайно широке коло інтересів. У 1999 році до 75-річчя історика в Державному 
музеї книги і друкарства України проходила його ювілейна виставка із символічною 
назвою «Історичні портрети». На ній експонувалося 30 портретів видатних історичних 
діячів: князів Аскольда, Олега, Володимира, Ярослава Мудрого, Данила Галицького, 
княгині Ольги, відомих релігійних та культурних діячів нашої землі: Іларіона, Нестора 
Літописця, співця Митуса, автора «Слова о полку Ігоревім», Бояна, Антонія і Феодосія 
Печерських, Кирила Туровського та інших. Відкриття малярських здібностей видатного 
історика для багатьох стало несподіванкою. 

М. Брайчевський причетний і до українського кінематографа. Мало хто знає, що 
він знімався в фільмах Леоніда Осики «Захар Беркут» (1971), «Етюди про Врубеля» 
(1989). Зазначимо принагідно, що на початку 70-х, після публікації в Канаді праці 
«Приєднання чи возз’єднання?» з титрів фільму «Захар Беркут» зникло прізвище 
консультанта – М. Брайчевського, який звільнений з роботи в Інституті археології 
АН УРСР. 

Не можна не відзначити внесок Михайла Юліановича в пам’яткоохорониу справу, 
адже діяльність Брайчевеького в цій сфері – це передусім актуалізація минулого для 
людини теперішньої доби. Він виступав за збереження матеріальної спадщини наших 
предків, сприймав кожну пам’ятку архітектури як річ, без якої не може існувати він 
особисто. Тому так самозречено й віддано захищав наші матеріальні свідчення минулого, 
підводив під цю сферу практичної діяльності історика теоретичну базу, бив на сполох, 
коли вирішувалася доля тої чи іншої конкретної пам’ятки. 

У роки «маланчуківщини» всі спроби умовити М. Брайчевського покаятися в обмін 
на надання можливості працювати закінчувалися невдачею. Зрештою, йому запропо-
нували роботу в республіканському Товаристві охорони пам’яток. І він став одним із 
його фундаторів. Брав участь у захисті численних святинь як у Києві, так і за його межами. 
Тоді вдалося врятувати київський Поділ від тотального винищення, вирішувалось 
питання про передачу військово-морським училищем комплексу Києво-Могилянської 
академії його справжнім спадкоємцям, виношувалась ідея відтворення Михайлівського 
Золотоверхого монастиря, Золотих воріт. 

Лише в 1979 році М. Брайчевському вдалося повернутися в Інститут археології 
АН УРСР. 

Завдяки йому ми можемо милуватися недонищеним комплексом споруд Братського 
Богоявленського монастиря та Києво-Могилямської академії. Десяток років він писав і 
звертався до влади та реставраторів у справі збереження комплексу Києво-Печерської 
лаври. А як він мріяв побачити відновлений Михайлівський Золотоверхий монастир! 
І побачив, і навіть прах свій хотів заповісти розвіяти на садибі монастиря, ім’я якого 
стало патрональним для М. Брайчевеького. 

З початком українського національного відродження повертається до активного 
наукового та громадського життя. Науковий шлях М. Брайчевського непростий. Розрив 



Землі української постаті знані 

107 

між захистами кандидатської й докторської дисертацій склав двадцять п’ять років. 
Лише в 1989 р. вчений захистив докторську дисертацію на тему «Східні слов’яни у І 
тисячолітті нової доби». Докторську йому зарахували за сумою наукових праць. 

Став членом товариства шанувальників української мови ім. Т. Г. Шевченка і 
делегатом установчого з’їзду Народного руху України. Одним із перших зайнявся 
переглядом догм і стереотипів радянської історіографії, що знайшло відображення у 
його «Конспекті лекцій з історії України». Зокрема, він виступив проти теорії про 
існування давньоруської народності, підтримав точку зору М. Грушевського про 
раннє формування української народності, гіпотезу про тотожність антів та полян. 
Від 1992 року Брайчевський – професор кафедри історії Національного університету 
«Києво-Могилянська академія». Лауреат премій імені М. Грушевського НАН України та 
Фундації Омеляна і Тетяни Антоновичів (1992). 

Надзвичайний діапазон інтересів М. Брайчевського та його колосальна ерудиція 
не можуть не вражати. Одна з його праць про давньоруську писемність або літературу – 
дослідження авторства «Слова про полк Ігорів» – ще досі не надрукована. А як не 
виданими залишилися десятки його більших і менших праць. Серед найзначніших 
можна назвати книгу про Аскольда, монографію про антів, суспільно-політичні рухи 
XI-XIІІ ст., історичний детектив про вбивство Бориса та Гліба. Писав Михайло Юліанович 
й спогади. Нещодавно видано п’ять поем і кілька десятків оригінальних і перекладених 
поезій М. Брайчевського. 

Праця історика високо оцінена в науковому світі. За роки незалежності України 
М. Брайчевський став доктором історичних наук, професором, заслуженим діячем 
науки і техніки України (1996), дійсним членом Української Вільної академії наук 
(США), дійсним членом наукового товариства імені Тараса Шевченка, головою Київ-
ського осередку Українського історичною товариства імені М. Грушевського (США). 

Помер М. Ю. Брайчевський 23 жовтня 2001 року, похований у Києві. 
Михайло Брайчевський унікальна постать в українській історичній науці. Його 

творчість замало розглядати лише в історіографічному аспекті. Він дуже багато зробив у 
культурному житті України 50-60 рр., його ім’я не розривно пов’язане з рухом 
«шістдесятників», з національним відродженням кінця 50-х – початку 90-х рр. Про 
М. Брайчевського якось не личить писати в офіційному академічному дусі, бо дуже 
вже це жива, енергійна, азартна людина. А ще він поет у науці, можливо, останній 
романтик, ідеаліст історії, яку вважає головною гуманітарною галуззю, що формує 
людину, її ставлення до сучасності крізь призму минулого. 

Михайло Брайчевський – енциклопедично обдарована людина і належить до вже, 
на жаль, майже вичерпаної когорти гуманітаріїв широкого діапазону зацікавлень. 
Він небайдужий до художнього слова, сам пише вірші, маляр-аматор, а водночас і 
знавець мистецтва, шо очевидно, розбудило в ньму інтерес до пам’яток архітектури, 
до охорони нашої культурної спадшини. Та й новаторські підходи в науці викликані 
були не в останню чергу артистичною натурою Михайла Юліановича, натхненною 
творчою фантазією. 
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Федір Олександрович Бредихін народився 8 грудня 1831 року в Миколаєві, на 

той час головному воєнному порті Чорноморського флоту. 
Його батько, Олександр Федорович моряк Чорноморської флотилії, приймав участь в 

турецькій кампанії 1827-1829 років. Мати – Антоніна Миколаївна – сестра адмірала 
Рогуля – другого коменданта Севастополя під час героїчної оборони 1853-1856 рр. 

Характерними рисами сім’ї Бредихіних стала любов до батьківщини, служіння її 
інтересам. 

Дитинство Федора пройшло в маєтку батьків в Солонисі. Початкове виховання і 
освіту отримав вдома. Вчителем Бредихіних був З. І. Соколовський – математик, 
приватний педагог, що привив Федору повагу і любов до науки. 

В 1845 році чотирнадцятилітнього Ф. Бредихіна відвезли до Одеси, його зараховують 
в «шляхетський пансіон» при Рішельєвському ліцеї. 

В 1849 році став студентом ліцею. Поверховий характер викладання фізико-
математичних дисциплін, що викликали найбільшу цікавість у Бредихіних змусили 
його в 1851 році залишити ліцей і переїхати до Москви, де в цьому ж році його 
зарахували студентом фізико-математичного факультету Московського університету. 

Роки навчання Бредихіна в Московському університеті (1851-1855) ознаменувалось 
ростом студентського руху, направленого проти реакційного режиму. В університеті 
спочатку цікавився переважно фізикою і планував в майбутньому вступити на флот 
або артилерію. Проте на останньому курсі він прийняв участь в роботах астрономічної 
обсерваторії і тоді визначилось його покликання. 

Через два роки після закінчення університету Ф. А. Бредихін не перериваючи 
роботи, здав магістерські екзамени і був призначений виконуючим обов’язки ад’ютанта 
по кафедрі астрономії. Перша його наукова робота надрукована в 1861 році носила 
назву «Декілька слів про кометині хвости». 
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В 1862 році Ф. Бредихін захистив магістерську дисертацію «Про хвости комет» і 
незабаром став виконувати обов’язки екстраординарного професора. Через три роки 
він отримав ступінь доктора за дисертацією. 

 

 
Лицевий лист книги Ф. О. Бредихіна «О хвостах комет» (Москва, 1862) 

 
В 1860 році Бредихін одружився на Анні Дмитрівні Бологовській. 
На протязі 60-х і 70-х років викладання астрономії в Московському університеті 

проводив в основному Ф. О. Бредихін. Він обладав виключно яскравим лекторським 
талантом, який проявлявся в його університетських і публічних лекціях. 

Публічні лекції в аудиторії Політехнічного музею, популярні статті, що друкувались 
в різних журналах склали Ф. Бредихіну широку відомість. 

В кінці 80-х років Ф. О. Бердихін дуже охолов до університетських та публічних 
лекцій. В 1867 році Ф. Бредихін отримав відрядження за кордон на рік в Італію. Там 
він познайомився з новою тоді областю примінення спектроскопії у вивченні небесних 
тіл, став займатися вивченням іноземної літератури. 

Влітку 1869 року Ф. Бредихін переведений професором в Київський університет. 
Але через два місяця звернувся з проханням про переведення його знову до Москви. 

В 1873 році помер директор Московської обсерваторії Б. Швейцер і на його місце 
призначили Ф. Бредихіна. 

На посту директора Ф. Бредихін приступив до видання «Анналів Московської 
обсерваторії» і за 17 років випустив 12 томів, майже по 40 друкованих аркушів кожний. 

Цей період діяльності Ф. Бредихіна самий продуктивний в його житті – в повній 
мірі проявились характерні риси його натури: потреба в бурхливій діяльності, величезне 
задоволення роботою. 

Дослідження Ф. О. Бердихіна створили механічну теорію кометних тіл, яка й 
нині зберегла своє значення. 

В 1889 р. Ф. Бредихін висловив гіпотезу про створення періодичних комет шляхом 
відділення від комети – родоначальниці, що рухається по практично параболічній 
орбіті. 

В 1877 році Бредихін обраний членом-кореспондентом Академії наук. Потім його 
обрали своїм почесним членом майже всі російські наукові товариства, що мали 
відношення до астрономії та математики. 

В 1883 році він обрався членом Монольдіно-Каролінської академії в Німеччині, в 
1884 році почесним членом Королівського астрономічного товариства в Лондоні і 
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Ліверпульського астрономічного товариства, в 1889 р. – членом-кореспондентом 
Італійського товариства спектроскопістів, а також Математичного і природничо-наукового 
товариства в Шербурі. В 1892 році Падуанський університет присудив Ф. Бердихіну 
почесну докторську ступінь, а в 1894 р. він обраний членом-кореспондентом «Бюро 
долгот» в Парижі. Згідно уставу Пулковської обсерваторії, її директору втілювалось 
в обов’язки підтримувати живий зв’язок з російськими і закордонними обсерваторріями. 
В 1892 році Бредихін їде за кордон і побував в обсерваторіях Берліну, Парижу, 
Медони, Гринича. Він об’їхав майже всі російські обсерваторії, побувавши в Москві, 
Харкові, Миколаєві, Одесі, Києві, Варшаві. В кінці 1894 року здоров’я Ф. Бредихіна 
сильно погіршилось. Важкі адміністративні обов’язки і напружена праця підточили 
сили молодого вченого. 

1 лютого 1895 року він подав прохання про відставку. Його прохання задовольнили і 
покинувши Пулково Бредихін їде до Петербургу. В зв’язку з погіршенням здоров’я в 
1897 році Бредихін переїздить до Одеси, де прожив більше року. В Одесі осінню 
1898 року помирає його дружина, яка була його найкращим другом. Після смерті 
дружини Бредихін повертається до Петербургу. 

Не дивлячись на похилий вік і поганий стан здоров’я, Бредихін вів інтенсивну 
наукову роботу. 

В 1896 році Бредихін сприяв заснуванню філіалу Пулковської обсерваторії в Одесі. 
За його участю оснащені астрономічні експедиції на Шпіцбергені та Новій Землі. 

В 1902 році для надання допомоги Бредихін заснував спеціальну стипендію в 
пам’ять померлої дружини. 

В перших числах травня 1904 року Бредихін застудився на засіданні академії 
наук і 14 травня помер від паралічу серця. Йому було 73 роки. 

16 травня члени Академії наук і пулковські астрономи провели гроб з тілом Бредихіна 
до Московського вокзалу, а 20 травня він похоронений в фамільному склепі в маєтку 
«Погост» поблизу Кінешми. 
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Іван Мартинович Брюховецький (Бруховецький) – народився біля Диканьки, на 
Полтавщині. Перша документальна згадка про нього зустрічається лише 1649 р. в реєстрі 
Війська Запорозького, де Брюховецький записаний козаком Чигиринської гетьманської 
сотні. Був старшим слугою (конюшим) у резиденції Б. Хмельницького, виконував деякі 
дипломатичні доручення гетьмана. В 1659 р. Брюховецький під час гетьманських 
виборів їздив на Запорожжя, щоб схилити запорожців підтримати кандидатуру 
Ю. Хмельницького при обранні гетьмана. Залишившись на Запорозькій Січі, обраний 
кошовим отаманом, а згодом і кошовим гетьманом (1659-1663 рр.). 

Завдяки ораторським здібностям і соціальним гаслам зменшити податки, обмежити 
старшинські землеволодіння тощо, Брюховецький став поряд з Я. Сомком та І. Золо-
таренком кандидатом на гетьманство. У червні 1663 р. на Чорній Раді в Ніжині в гострій 
боротьбі під тиском московського війська на чолі з Д. Велико-Гагіним Брюховецького 
обрано гетьманом Лівобережної України, а інших кандидатів на гетьманство страчено. 

Брюховецький почав гетьманування в безперервних битвах із Павлом Тетерею, 
володарем «польського» Правобережжя. Навіть король Ян Казимир зазнав особисто 
від нього поразки під Глуховом. Але захопити й підкорити собі Чигирин Брюховецький 
так і не зміг, і йому довелося повернутися за Дніпро. 

Щоб зміцнити своє становище, гетьман щедро наділяв в Україні посадами й маєтками 
лише прихильних до себе людей; їх пильно охороняла козацька сторожа, яку утримувало 
за власний кошт місцеве населення. Нова старшина ще дужче, ніж її попередники, 
пригнічувала та обкрадала посполитих. Усі бунти, заворушення й повстання проти 
влади Брюховецького завжди закінчувалися жорстокими самосудами. Гетьман боявся 
народного гніву. 
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Проводив відверто промосковську політику. Відразу після обрання гетьманом 
Брюховецький уклав з Московською державою Батуринські статті 1663 р., які під-
тверджували Березневі статті 1654 р. Проте в них вводилися додаткові пункти, за якими 
гетьманська адміністрація зобов’язувалася забезпечувати харчами московське військо в 
Україні, повернути російським поміщикам селянвтікачів, українським купцям заборо-
нялося ввезення та продаж горілки і тютюну до Росії. 

І. Брюховецький став першим з українських гетьманів, який поїхав до Москви, 
разом із своїми однодумцями добиватися захисту. Гостей зустріли по-царському – 
пишно. Під час цих бучних відвідин Брюховецький одружився з дочкою російського 
князя Д. О. Долгорукого. Тоді ж став він московським боярином і вже підписувався: 
«Вашего царського пресвітлого величества благодателя мого милостливого боярин і 
гетьман вірного войска вашего царского». 

У Москві одержав підтвердження на рангове володіння Гадячем, йому передано в 
володіння Шептаківську волость з містами та селами на Чернігівщині. У грудні 1665 р. 
Брюховецький підписав Московський договір, яким значно обмежувалися права 
Гетьманщини, посилювалася її адміністративна і фінансова залежність від Московського 
царства. Згідно з цим договором збір податків з населення України в царську казну 
переходив до рук московських воєвод. Московські воєводи призначались в Новгород-
Сіверський, Канів, Полтаву, Кременчук, Остер, українське духовенство підпорядко-
вувалось московському патріархату та ін. 

На початку 1666 р. Брюховецький повернувся в Україну, де за допомогою 
Генерального підскарбія Р. Ракушки-Романовського впорядковував фінансові справи 
держави. Дуже скоро промосковська політика Брюховецького принесла важкі наслідки 
для України. Майже в усіх великих українських містах розмістилися російські гарнізони, 
значно розширилися права царських воєвод, які зосередили у своїх руках ряд військових 
і фінансових функцій. Цього ж року проведено майновий перепис населення Лівобережної 
України для визначення розмірів оподаткування. Все це викликало незадоволення 
українського населення московською адміністрацією й особливо гетьманом, який 
призвів до її появи в Україні. Навіть та частина православного духовенства, яка 
підтримувала раніше промосковську орієнтацію гетьманів, тепер відкрито запротестувала 
проти зростання московського впливу. Незадоволення досягло свого апогею після 
укладення між Польщею і Московською державою 13 січня 1667 р. Андрусівського 
перемир’я, згідно з яким за Росією залишалися Київ (на два роки) та Лівобережна 
Україна. Правобережжя поверталося Польщі, а Запорожжя належало загальному 
управлінню двох держав. Своїм підписом під Андрусівським договором Москва 
остаточно перекреслила Березневі статті 1654 р., в яких вона зобов’язувалась захищати 
цілісність України. 

У 1667-1668 рр. на Лівобережжі відбувся ряд великих виступів проти московських 
залог у містах. Брюховецький, відчуваючи загальне обурення проти Москви, вимушений 
змінити тактику та очолити антимосковське повстання. У січні 1668 р. на старшинській 
раді в Гадячі він висловився за ліквідацію московської влади в Гетьманщині та 
перехід України під турецький протекторат, об’єднатися з П. Дорошенком і спільними 
зусиллями добиватися незалежності України. Рада прийняла цю пропозицію. Брюхо-
вецький розпочав переговори з П. Дорошенком та вислав посольство в складі полковника 
лубенського Г. Гамали, генерального обозного І. Безпалого і канцеляриста Кашперо-
вича до Стамбулу. Довідавшись про антиурядові заворушення на Дону, Брюховецький 
відправляє послання до керівника повсталих С. Разіна, закликаючи спільно боротися 
за свої права й вольності. 

10 лютого 1668 р. І. Брюховецький у листі до жителів м. Новгород-Сіверська 
підписався як «гетьман з вірним Військом Запорозьким», але вже без згадування про 
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підпорядкування «царській величності». Тут він виклав припини своєї відмови від 
зверхності російського монарха: «Коли посли Московські з Польськими комісарами 
мир, між собою домовившись, учинили і присягою підтвердили, що з обох сторін, 
тобто з Московської і Польської, Україну вітчизну нашу милу розоряти, пустошити, 
і ні у що всіх Великих і малих на ній жителів вигубивши обернути...»; З огляду на 
вищевикладене, лівобережний гетьман вирішив відновити єдність України та запропо-
нувати російським військам залишити її. 

У травні 1668 р. війська Брюховецького, повиганявши московські залоги в частині 
українських міст, вирушили визволяти прикордонне місто Котельву, яке обложила 
московська армія під командуванням боярина Г. Ромодановського. 

Гетьман повідомляв новгород-сіверських жителів про з’єднання з правобережним 
козацтвом та намагання населення Слобідської України звільнитися від московської 
влади, й закликав до об’єднання всіх українців. Листи подібного змісту також направлені 
на Слобожанщину, зокрема до населення Сумської; Колонтаївської та Суровської 
сотень. 

Окрім того, Брюховецький направив листи до усіх царських воєвод, які перебували в 
багатьох містах Лівобережжя. Московським урядовцям пропонувалося вивести свої 
гарнізони за кордони України, залишивши гармати і рушниці. 

Та Іван Брюховецький задля порятунку хапається за соломинку. Він 1668 року 
таємно збирає в Гадячі своїх полковників і закликає їх очолити народне повстання 
проти російської присутності в Україні. Усі одностайно підтримали гетьмана й невдовзі 
стали зброєю виганяти московських воєвод із міст. Але «його царська величність» 
розгадав зраду «вірного» боярина й вислав на Лівобережжя свою армію під команду-
ванням князя Ромодановського. Росіяни захопили Котельву й Опішню. 

Запізніле каяття Брюховецького не прихилило до нього повстанців. Заручившись 
підмогою татарського загону Челебія, він вирушив назустріч північним військам і 
зупинився під Диканькою на Сербиному полі. Тим часом, у другій половині травня, 
через Дніпро з Чигирина перебрався на лівий берег і Петро Дорошенко. Він прямував на 
Опішню. Коли ж довідався, де розташувався гетьман Брюховецький, то послав до 
нього десятьох сотників із тим, щоб той віддав клейноди. Та Брюховецький послів 
ув’язнив і відправив до Гадяча. 

Наступного дня Дорошенко наблизився до самісінького табору лівобережного 
гетьмана. Невдоволені Брюховецьким, його козаки і старшина схопили свого володаря й 
передали до рук супротивника. 

Петро Дорошенко, сидячи на коні, спогорда дивився на Брюховецького. Запитав, 
чому він не зрікся гетьманства, але той змовчав. Довкола завирувало військо наріканнями, 
докорами й прокльонами. Хоч Дорошенко намагався вгамувати. Дорошенко збирався 
судити Івана Брюховецького. Але спочатку наказав прикувати його до гармати. Та тут 
натовп кинувся на полоненого й ущент пошматував його тіло. Це сталося 17 червня 
1668 року. 

Це було криваве видовище. Дорошенко довго й сумно дивився, а потім владним 
голосом звелів поховати Брюховецького з усіма козацькими почестями в Соборній 
церкві. Невдовзі останки гетьмана перевезли до Гадяцької фортеці. де їх поклали у 
спорудженій самим же Брюховецьким Богоявленській церкві. Незабаром зібралася 
козацька рада. 

Отже, проросійська політика І. Брюховецького завершилася крахом. Незважаючи 
на те, що саме цей гетьман погодився передати московському цареві суверенні права 
на володіння Лівобережною Україною, російський монарх Олексій Михайлович та 
його воєводи зіштовхнулися з великим опором усіх станів українського суспільства, 
які не хотіли втрачати попередніх революційних здобутків. Усвідомивши свою політичну 
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помилку, Брюховецький, так само як і його попередники, намагається знайти для 
лівобережної частини Українського гетьманства іншого протектора, який би зміг 
забезпечити цілісність козацької України та дотримання «прав і привілеїв» Війська 
Запорозького. Але бажання змінити російського царя на турецького султана не 
вберегло І. Брюховецького від втрати гетьманської булави. 
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Петро Михайлович Буйко народився 19 жовтня 1895 року в місті Бєльськ. 
Закінчив фельдшерську школу і брав участь у першій світовій війні фельдшером. 

З 1917 року працював у Київському госпіталі, боровся за встановлення Радянської 
влади в Києві. Брав участь у Київському січневому збройному повстанні 1918 проти 
Української Центральної Ради. У 1922 році закінчив Київський медичний інститут 
(від 1938 року – його професор). 

З 1933 – директор Київського інституту охорони материнства та дитинства. 1939 
звільнено з роботи і переведено у м. Фастів. З 1941 – у Червоній армії. 

У червні 1941 року добровільно пішов на фронт начальником санітарної частини 
дивізії. Під м. Умань його поранено, потрапив у полон, звідки втік. Працював на 
окупованій території, в Фастові лікарем. Організував таємне лікування поранених 
радянських воїнів, партизан, підпільників. Позбавляв радянську молодь від угону на 
роботи до Німеччини. З червня 1943 року діяв в партизанскому загоні. Від липня 
1943 очолював медичну службу партизанського загону. 

Був схоплений гітлерівцями. Під особливою охороною привели професора Буйка. 
Його відразу ж схопили за зв’язані покалічені руки, витягли на пагорб і навмисне 
кинули біля тополі на височині, щоб усім було видно. 

У дворі заметушилася каральна команда. Оберфюрер підкликав до себе жандарм-
ського офіцера і віддав якийсь наказ. Вся каральна команда негайно кинулася до 
хати. Народ стояв нерухомо. Люди з жахом дивилися на біганину навколо професора 
і відчували, що саме зараз, на їхніх очах, готується щось небувало жорстоке й страшне. 

Професор лежав на горбі під тополею, як на високому помості. Лежав, спираючись 
на лікоть, трохи задумливий і, здавалося, зовсім байдужий до того, що затівали 
гестапівці. 
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Після тяжких тортур заживо спалений в селі Ярошівка Фастівського району Київської 
області. 

Професор не просив пощади, не кричав і навіть не стогнав, хоча до знемоги боліли 
кровоточиві рани. Потрібно було володіти якоюсь нелюдською силою, щоб стримати в 
собі крик. Він дивився на катів з чорними хрестами не як засуджений, а як суддя, 
грізний та величний. Кривава рана, пересікала його великий лоб, ще виразніше 
підкреслювала в ньому незламність духу і волі. 

Але ось метушня в хаті припинилася. Вся каральна команда витягнулася двома 
рядами біля порога і притихла. 

Оберфюрер підійшов до професора і про щось запитав його. Люди не зрозуміли, 
про що він питав, але бачили, що професор залишався нерухомим, як і раніше мовчки 
дивився вдалину, де синів ліс, немов не помічаючи гестапівця. 

Оберфюрер подав знак. Четверо зі спецкоманди наблизилися до професора. Але 
тут сталося неймовірне. Не чекаючи, коли його схоплять, Буйко сам, зібравши всі 
сили, напружився, рвонувся і, спираючись спиною об стовбур тополі, встав на скалічені 
ноги, здригаючись усім тілом. 

Професор трохи постояв, переводячи подих, – мабуть, хотів щось сказати людям, 
але втримався. 

Ніхто не бачив, що карателі робили з професором в хаті, тільки чути було, як 
щось гуркотіло там, ніби йшла боротьба. Нарешті з дверей хати вибіг запиханий і 
разлючений оберфюрер. Руки його були в крові, очі гарячково нишпорили навколо, 
ніби виглядали, чим би добити професора. 

Як вибух, ухнуло полум’я. Над селом, над річкою, над лісом піднявся величезний 
вогненний стовп, високовисоко зметнувся в синяву осіннього неба... 

Указом. Президії Верховної Ради СРСР від 7 жовтня 1944 професору медінституту, 
лікарю партизанського загону Буйко Петру Михайловичу за мужність і героїзм у 
боротьбі проти фашизму посмертно присвоєно звання Героя Радянського Союзу. 

В селі Томашівка Фастівського району Київської області йому встановлено пам’ятник. 
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Михайло Опансович Булгаков народився 15 травня 1891 року в Києві в типовій 

інтелігентській сім’ї. Його батько був відомим вченим-богословом в Київській духовній 
академії, проте не бажав, щоб син пішов по його шляху. Проте Михайло цікавився 
справою батька, знав його праці, читав релігійну та іншу літературу з величезної 
домашньої бібліотеки, що допомогло йому стати енциклопедично освіченою людиною. 
Ще навчаючись в І Київській гімназії в 1901-1909 роках Булгаков почав захоплюватись 
театром. Дома розігрував сцени, інтермедії. 

Після закінчення гімназії вступив на медичний факультет Київського університету в 
1909 році і закінчив його, отримавши звання лікаря з відзнакою. В 1916 році Булгаков 
затверджений на званні лікаря і поїхав працювати в глухі місця с. Нікольське Смоленської 
губернії земським лікарем. До 1920 року працював лікарем. В якості військового лікаря 
він приймав участь в громадянській війні, працюючи у прифронтових госпіталях 
Спочатку його мобілізували білі й відправили в військову частину до Владикавказу, 
де він їздив в санітарних поїздах і бачив всі жахи війни. Потім Булгаков дезертирував і 
повернувся до Києва, де йому довелось пережити постійну зміну влади: білогвардійців 
змінили петлюрівці, потім прийшли німці, а за ними червоні. 

Перший крок в літературі зробив ще в 1916-1917 роках, коли працював лікарем в 
Смоленській губернії, проте справжня творча біографія починається з 1919 року, коли 
він став публікуватись в місцевих газетах Грозного і Владикавказу. В кінці 1921 року він 
приїхав без грошей, без речей до Москви, влаштувався працювати в газеті «Накануне» і 
в Москві залишився до останніх днів життя. В Москві довго поневірявся, щоб підтримати 
існування служив репортером і фейлетоністом в газетах. 

У 20-30-х роках Михайло Опанасович пише збірку оповідань «Записки юного 
лікаря»; цикл «Дияволіада»; повісті, де переплітаються фантастика і реальність, «Рокові 



Землі української постаті знані 

119 

яйця» та «Собаче серце»; повість «Морфій», роман «Життя пана де Мольера», 
незакінчений «Театральний роман» та ін. У цих творах виявилися яскравий талант 
письменника, висока майстерність, його культура і гуманізм, іскрометний гумор. У 
1925-1927 рр. створено один із кращих прозових творів письменника, багато в чому 
біографічний роман «Біла гвардія», де сім’я Турбіних стає причетною до великих 
подій, що змінили образ Росії. 

На його матеріалі створена п’єса «Дні Турбіних», яка мала певні розбіжності з 
романом. Саме в ній особливо яскраво висвітлюється криза білої армії, передбачається 
кінець «білого руху». Прем’єра п’єси у МХАТі 6 жовтня 1926 р. була тріумфальною, вона 
стала першою радянською п’єсою на сцені прославленого театру. Саме ця постановка 
послужила також і приводом для кампаній проти п’єси і самого драматурга. Раппівські 
критики називали його «затаєним монархістом» і «таємним білогвардійцем», вимагали 
розправи. 

У комедіях «Зойчина квартира» та «Багряний острів» висміяне життя і побут 
непманівського середовища, у п’єсах «Дні Турбіних» і «Втеча» зображено трагедію 
громадянської війни, в історичних драмах «Кабала святенників» та «Останні дні» 
(«Пушкін») показано несумісність справжнього мистецтва та деспотизму. Булгаков 
інсценізував романи М. В. Гоголя «Мертві душі» та Л. М. Толстого «Війна і мир». 
Жодного з цих творів не було надруковано в СРСР за життя письменника. Лише декілька 
п’єс 20-х років («Дні Турбіних», «Зойчина квартира», «Багряний острів») побачили 
тоді світло рампи. 1929 р. п’єси письменника були зняті з постановки в театрах країни, 
його цькували у пресі, не друкували творів. Навесні 1930 р., позбавлений засобів до 
існування, Михайло Опанасович дійшов до відчаю, він написав Сталіну листа, який 
був криком болю напівзадушеної раппівською критикою людини». Лист не був покаянням 
чи улесливим проханням, у ньому Булгаков вирішував свою долю: зможе творити у 
цій країні чи емігрувати, а якщо ці дороги закриті – то він готовий піти з життя. 
Виходячи з своїх політичних розрахунків, диктатор подзвонив Булгакову і схвалив 
вихід, запропонований письменником: дати режисерську роботу у художньому театрі, 
щоб він і справді не пропав з голоду. Письменник працював режисером-асистентом, 
лібреттистом, консультантом, був актором і паралельно з цим творив. 

 

 
Лицевий лист книги М. О. Булгакова «Майстер і маргарита» (Харків, 2006) 

 
Свою головну книгу «Майстер і Маргарита» Булгаков задумав і почав писати 

взимку 1928-1929 рр. Останні вставки він диктував дружині в лютому 1940 р., за три 
тижні до смерті. 
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Життя і творчість Михайла Опанасовича тісно пов’язані з Україною. Роман «Біла 
гвардія» і п’єса «Дні Турбіних» побудовані на матеріалі історичних подій, що 
відбувалися в Києві під час громадянської війни. З Києвом пов’язані оповідання 
«Незвичайні пригоди лікаря» (1921) та ліричний нарис «Київ місто» (1923). П’єси 
Булгакова ставились і ставляться в театрах України. Київський драматичний театр імені 
І. Франка 1987 р. здійснив виставу п’єси М. Рощина «Майстер і Маргарита» (переклад Б. 
Олійника) за однойменним романом Булгакова. 

Помер в Москві 10 березня 1940 року. 
1991 року в будинку на Андріївському узвозі, 13, у Києві, де 1906-1914, 1918-

1919 рр. жив Булгаков, створено літературно-меморіальний музей М. Булгакова. 
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У старовинному, багатому на історичні пам’ятки українському місті Львові в 
родині залізничника Максиміліана Бучми та його дружини Марії 14 березня 1891 року 
народилася дев’ята й остання дитина, яку назвали Амросієм. 

Після закінчення чотирикласного училища А. Бучму віддали до єдиної у Львові 
української гімназії. По її закінченні розпочалося нелегке трудове життя – був муляром, 
наймитував, співав у хорах, грав у оркестрах (чи не на всіх інструментах), брав участь в 
аматорських виставах. 

Подальший життєвий шлях Л. Бучми визначила його сестра Ольга, здібна артистка і 
співачка. Її заходами він став 1905 р. хористом і танцюристом Львівського театру 
Товариства «Руська бесіда» – одного з найвідоміших у Галичині і єдиного в усій Західній 
Україні, де ставились спектаклі рідною для корінного населення українською мовою. 
Очевидно, внаслідок восьмирічної плідної співпраці з такими на той час відомими 
акторами, як К. Рубчакова та І. Рубчик, О. Левицька та О. Юрчак, складалося творче кредо 
А. Бучми, що вміщується у двох словах: праця і новаторство. Саме це принесло йому 
згодом популярність і визнання. 

У сезон 1905-1906 рр. він найнявся до театру «Руська бесіда». Був хористом, 
танцівником, створював водевільні, драматичні, опереткові, навіть жіночі образи. І 
майже в усіх ролях мав успіх, тоді ж сфомувався його нахил до драматичних ролей, 
до образів, наділених багатим психологічним текстом. 

З початком Першої світової війни воював у лавах Цісарської армії, і там йому 
став у нагоді акторський талант. За конфлікт з австрійським офіцером Бучма був 
засуджений, але «зіграв роль» божевільного й уникнув покарання. В одну з баталій 
потрапив у полон, відправлений у глибокий тил Росії, працював різноробочим. У 
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1917 р. приїхав до Києва, деякий час вчився в музично-драматичному інституті 
ім. М. Лисенка і знову повернувся до Львова. 

Смерть переслідувала його в оточеному російськими військами голодному Перемишлі. 
Через деякий час він потрапив у штрафний батальйон, а згодом – у полон до росіян, 
де перебував до самої революції. І знову – митарства, рабська праця, приниження. В 
Донбасі возив штреками вагонетки, в Узбекистані брукував шляхи, потім був чорно-
робом на цукрових заводах, працював у сільському господарстві, складальником у 
друкарні, кельнером. Пізнавав життя, вивчав людей і мріяв про повернення до театру. 

1919 р. А. Бучма вступає до Київського музично-драматичного інституту ім. М. Ли-
сенка й одночасно працює актором у театрі М. Садовського. Того ж року стає одним 
з організаторів «Нового Львівського театру», а 1920-го – одним із засновників і керівників 
Українського драма-тичного театру ім. І. Франка. 

У 1919 р. опинився у Вінниці, де разом з однодумцями організував театр імені 
І. Франка. Будучи людиною багатообдарованою, Бучма все ж не мав таланту адміні-
стративного, тож через кілька місяців колектив розпався. Сам актор пішов працювати до 
цукроварні. У 1922 р. він вступив до Курбасового «Березіля», де зіграв чимало цікавих 
ролей: Лейбу в «Гайдамаках» за Шевченком, брата Жана в «Жакерії» за Меріме, Джіммі 
Хіггінса в однойменній виставі за романом Сінклера, яка стала таким же символом 
«Березіля», яким була «Чайка» у МХАТі. Хоча гра актора-психолога Бучми, який 
тяжів до реалізму і простоти, вирізнялась на тлі умовної театральності «індустріального 
видовища, яке створював Лесь Курбас, його ролі органічно вписалися в плакатно-
різку форму вистав «Березіля». Одночасно актор захопився кіно, й у 1926 році розлучився 
з театром. 

Почалася нова сторінка в творчому літописі актора. У кінематограф він приніс досвід 
різнопланового театрального актора, смак до створення образу і величезний потяг до 
відображення правди життя в мистецтві. Він зіграв головну роль у фільмі П. Чардиніна 
«Тарас Шевченко», роль Тараса Трясила у фільмі «Тарасова ніч», Миколу Джерю – 
героя однойменної повісті І. Нечуя-Левицького та ін. Найбільшим успіхом стала роль 
Гордія Ярощука в картині режисера Г. Тасіна «Нічний візник». Цікава і маленька 
роль у фільмі О. Довженка «Арсенал». Створити образ отруєного газами німецького 
солдата міг лише актор, мистецтво якого позбавлене щонайменшої штучності і фальшу. 
Цей образ здобув самостійне життя навіть поза фільмом: крупний план німецького 
солдата – Бучми ліг на обкладинку першого російського видання роману Е. М. Ремарка 
«На західному фронті без змін». Робота в кіно принесла Бучмі не лише гучну славу, 
а й значно розширила арсенал засобів особистої акторської виразності. В його 
творчості особливо змістовною стала деталь: подробиці поведінки, костюма, мови, 
він оцінив і можливість і зображальну силу крупного плану, розвинув у собі особливу 
щирість і задушевність висловлення думок і почуттів персонажу. І ніколи почуття 
міри і такту не зрадять його… 

У 1923-1926 рр. А. Бучма працював у Києві в театрі «Березіль», яким керував 
Л. Курбас Невдовзі там зібралися кращі артистичні сили України: І. Мар’яненко, 
Н. Ужвій, М. Крушельницький, Д Антонович, В. Чистяков, О. Сердюк та інші талановиті 
актори, які шукали нових засобів вираження сценічного мистецтва. Творчість А. Бучми 
відзначалася мистецтвом перевтілення, майстерністю і неповторністю. Він з однаковою 
досконалістю виконував гостро-комедійні, драматичні й трагедійні ролі. Саме у театрі 
«Березіль» удостоєний звання заслуженого артиста України. 

У 1926-1930 рр. А. Бучма працював у кіно, знімався в багатьох фільмах, серед 
яких «Нічний візник», «П’ять наречених», «Фата-Моргана», «Арсенал». Його першою 
великою роботою в кінематографі був образ Т. Шевченка в однойменному фільмі 
режисера П. Чардиніна. 
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В 1930 р. Л. Бучма повернувся на сцену «Березоля», який 1926 р. перебрався до 
Харкова. Тут він створив один з найдосконаліших образів – Пузиря в комедії «Хазяїн» 
І. Карпенка-Карого. Разом з А. Бучмою в виставі брали участь такі талановиті актори, 
як І. Мар’яненко, В. Чистякова, Д, Антонович, М. Назарчук, Ф. Радчук та ін. 

У період зміцнення тоталітарного режиму його творча співдружність з О. Корній-
чуком, драматургія якого відповідала духові часу, давала змогу не лише вижити в 
умовах терору, а й навіть творити. Першою роботою А. Бучми став образ Гайдая у 
п’єсі «Загибель ескадри», поставленій 1933 р. у Харкові. Наступного року він працював 
над образом Кречета, а 1936-го грав роль Леніна («Правда» О. Корнійчука) на сцені 
Київського театру ім. І. Франка. 

Актор зіграв майже весь радянський репертуар. Це головні ролі в п’єсах О. Кор-
нійчука, М. Ірчана, В. Катаєва, І. Коломійцева та інших. Попри часто-густо бідний 
драматичний матеріал, образи, створені Бучмою, вражали виразністю, місткістю 
акторської деталі, найхарактернішими психологічними рисами. Це ролі Гайдая в «Загибелі 
ескадри», Платона у п’єсі «Платон Кречет», Леніна у п’єсі «Правда». Та одним із 
найбільших здобутків актора став обрах Миколи Задорожного у драмі І. Франка 
«украдене щастя». Ця роль стала програмною, в ній найповніше відобразився 
бучмівський талант, особливості акторської манери. Духовного нащадка Миколи він 
зіграв і в кіно – Хому Габрися в фільмі О. Роман «Вітер зі Сходу», де природна 
достовірність і фактурність Бучми, правда його майстерності переросли в особливо 
світлу поетичність загального малюнка образу. 

Наприкінці 30-х рр. А. Бучма створив один із найяскравіших сценічних образів – 
Задорожного в драмі І. Франка «Украдене щастя». Це збільшило інтерес до драма-
тургічної творчості класика української літератури. Його твори з’явилися на сценах 
багатьох театрів. 

Роботи, створені Амвросієм Бучмою в передвоєнні роки, завершили процес фор-
мування мистецької особистості актора. Сценічні образи тепер гранично наближені 
до реально існуючих соціальних типів: революціонер Кришка («Плацдарм» М. Ірчана), 
старійшина роду Аргіджі («Тетнуля» Ш. Дадіані), робітник Чумак («Кастилія божої 
матері» І. Микитенка), інтелігент Роман Круча («Банкір» О. Корнійчука) та інші. 
Продовжував також зніматися в кіно, де зіграв Олексія Басманова в фільмі «Іван 
Грозний» О. Ейзенштейна, Тараса Яценка у «Нескорених» М. Донського), старого 
підпільника Лещука у «Подвигу розвідника» Б. Барнета. 

Амбросій Бучма був актором такого масштабу мислення, що його цілком природно 
вабила режисура. Він здійснив двадцять п’ять постановок у театрі, кіно і на телебаченні. 
Щодо режисерського почерку Бучми, то він відбивав основні засади акторської 
індивідуальності майстра: відданість авторській версії, виразну укрупненість характерів, 
достовірну простоту барв, силу почуттів і думок. У повоєнний час він мріяв поставити 
«Фуенте Овехуна» Лопе де Вега, «Романтиків» Е. Ростана, хотів зіграти Сірано де 
Бержерака, Єгора Буличова... 

Війна застала А. Бучму на гастролях у Москві Він вирушив у Тамбов, виступав у 
госпіталях і військових частинах, на фронті. З літа 1944 р. Л. Бучма – головний режисер 
Київського театру ім. І. Франка, а в 1946-1948 рр. художній керівник Київської кіно-
студії художніх фільмів. Здійснив 25 режисерських робіт у театрі, кіно і на телебаченні. 

Найвизначнішою роботою А. Бучми на сцені в повоєнні роки був образ Макара 
Діброви в однойменній п’єсі О. Корнійчука. В 1953 р. за виставу «Макар Діброва» 
він, вдруге удостоєний Державної премії СРСР. 

Востаннє він вийшов на сцену в ролі Карпа Сидоровича в виставі В. Минка «Не 
називаючи прізвищ» у театральному сезоні 1953-1954 рр. І навіть тяжко захворівши, 
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працював як режисер на телебаченні, в кіностудії, театрі опери та балету. Мужньо 
переборюючи труднощі, знаходив у праці натхнення і нові сили. 

6 січня 1957 року Бучми не стало. 
Імя цього видатного майстра сцени, одного з найталановитіших акторів світового 

театру і кіно, професора, народного артиста СРСР, вписане золотими літерами в 
історію українського тетру. Лауреат Державної премії СРСР (1941, 1949). Нагороджений 
орденом Леніна, 3-ма орденами Трудового Червоного прапора, медалями. 
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Іван Миколайович Вагилевич народився 2 вересня 1811 р. в селі Ясень Стрийського 

округу. Батько його працював в селі від 1808 до 1835 р. греко-католицьким священником. 
Іван найстарший син у родині. Раннє дитинство І. Вагилевича пройшло серед українських 
селян, що належать до етнографічної групи бойків. 

Коли хлопцеві було 7 років, батько віддав його до 4-класної школи в містечку 
Бучачі. Вихователі запровадили витончені методи боротьби проти вживання учнями 
навіть у розмові між собою польської, а тим більше української мови. 

У Бучачі І. Вагилевич навчався до 1822 р. Після успішного закінчення нормальної 
школи, він продовжував освіту в Станіславській гімназії. За визнанням його сучасників, 
К. Шайнохи і Я. Головацького, І. Вагилевич належав до кращих учнів, відзначався 
чудовою пам’яттю та великою працьовитістю. Уже в Станіславі із захопленням читав не 
тільки твори, передбачені навчальним курсом, а й багато з кращих зразків нової 
німецької і польської літератури. 

З особливим захопленням вивчав географію та історію і майже завжди одержував 
з цих дисциплін найвищі оцінки. Повний курс середньої освіти І. Вагилевич пройшов 
протягом 1823-1829 рр. 

У складених 12 липня 1830 р. списках студентів, прийнятих до Львівського універ-
ситету, Іван Вагилевич числиться на філософському факультеті слухачем першого 
року навчання. І. Вагилевич, пред’явивши добрі документи про середню освіту, навіть 
взятий на повне державне утримання. 

Становлення світогляду І. Вагилевича, що відбувалося під впливом суспільно-
політичних подій, зв’язаних з боротьбою селян проти панщини, збіглося з епохою 
значного піднесення національно-визвольних і революційних рухів у Європі, в тому 
числі й у слов’янських країнах. Початок навчання І. Вагилевича в Львові співпав із 
активною діяльністю, викликаною польським повстанням 1830-1831 рр. 
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У перших роках перебування в університеті І. Вагилевич багато працював над 
вивченням мовознавчої, історичної та етнографічної літератури. У семінарії І. Вагилевич 
зблизився з Маркіяном Шашкевичем, згодом найвизначнішим представником культурного 
відродження в Галичині. 

Пізніше, в 1832 р., завдяки М. Шашкевичу він пізнав Я. Головацького, що теж 
був семінаристом. «І з того часу, – напише потім у своїх споминах Я. Головацький, – 
ми стали найсердечнішими друзями. Ми постійно, зустрічаючись вдома, в аудиторіях, 
на прогулянках, всюди ми втрьох говорили, з’ясовували, сперечались, читали, крити-
кували, розмірковували про літературу, народність, історію, політику та ін., і майже 
завжди ми говорили по-руськи, так що колеги насмішливо називали нас «Руська 
трійця» Так виник славнозвісний гурток патріотичної української молоді, якому 
судилося започаткувати новий етап у розвитку суспільно-політичної думки в Галичині, у 
піднесенні її літератури і науки. 

На перший погляд діяльність гуртка, члени якого ставили собі за мету «все життя 
працювати на користь народу і відродження руської народної словесності», може 
видатись вузьким культурництвом. Насправді ж вона мала значно ширше, політичне 
значення. 

Львівський гурток «Руська трійця» найвизначнішим і найпрогресивніший серед 
українських громадсько-культурних об’єднань першої половини XIX ст. в Галичині. 

«Русалка Дністровая» стала високим досягненням у діяльності «Руської трійці». 
Її видано в Буді наприкінці 1836 р. тиражем у 1000 примірників. 

Відразу ж після появи українського альманаху ректорат духовної семінарії вирішив 
провести слідство. 

Під час цих репресій з певних тактичних міркувань І. Вагилевич заявив, що його 
матеріали вміщені в книзі без погодження з ним. 

Йому, як і М. Шашкевичу, загрожувало виключення із семінарії, а потім і позбавлення 
роботи. Тому Я. Головацький, як екстерніст, більшу частину відповідальності взяв 
на себе, заявляючи, що віддав рукопис до цензури в Буді ще 1835 р., коли там навчався в 
університеті і духовній владі не підлягав. На певний час М. Шашкевичу, І. Вагилевичу 
та Я. Головацькому заборонили виїжджати зі Львова. Справою «Русалки Дністрової» 
займалася й поліція в Львові та Відні. 

У 1834 р. І. Вагилевич та Я. Головацький спеціально прибули до графа Яна 
Тарновського в Дзіків над Віслою, де розглядали і впорядковували давньослов’янські 
рукописи і старовинні пам’ятки літератури в його досить багатій рідкісними коштов-
ностями бібліотеці. Подорож до Дзікова дала можливість І. Вагилевичу безпосередньо 
познайомитись із життям українського населення в районах, які граничать з польською 
етнографічною територією. Молодого патріота обурювало сильне ополячення краю, 
він помічав значні відмінності між його близькими земляками – бойками і тамтешніми 
українцями. 

На цей же рік припадають і перші записи обрядових пісень, що їх зробив І. Вагилевич у 
рідному селі. Українська народна творчість мала першорядне значення в пробудженні в 
нього потягу до літератури й науки. 

Записував фольклор І. Вагилевич під час своїх подорожей і в наступних роках. 
Роблячи археологічні спостереження, фольклорні та етнографічні записи він обійшов 
усе Прикарпаття, був і на Буковині. 

Охочий до активної громадсько-політичної діяльності І. Вагилевич старався не 
обмежуватись тільки збиранням наукових матеріалів. Покинув екзамени і пішов на 
Прикарпаття освідомлювати селян. Зрозуміло, що такі дії не могли довго залишатися 
непоміченими. Його заарештували і відправили до Станіславова, тоді окружного 
адміністративного центру. Поки що не вдалося розшукати документів про цей випадок. 
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Головний приклад для наслідування І. Вагилевич, як і вся «Руська трійця», 
бачили в діяльності східноукраїнських письменників та вчених. Він не тільки розумів 
головну роль Наддніпрянщини в розвитку загальноукраїнської культури, а й спеціально 
підкреслював це у своїх дослідженнях. 

Науковій та літературній діяльності І. Вагилевич віддавав майже увесь час. 
Університетським дисциплінам він по суті не приділяв уваги. А це привело до того, 
що він кілька разів переривав навчання, відкладаючи екзамени з року на рік. Якраз 
тому при своїх здібностях дворічний курс філософії він закінчив тільки в 1837 р. 
Впливало, звичайно, й те, що після справи з «Русалкою Дністровою» принаймні частина 
викладачів дивилась на нього як на неблагонадійного. 

Його зацікавлення і діяльність, на думку урядових кіл, були небажаними і підо-
зрілими. Тому І. Вагилевич залишався під наглядом поліції, а коли постало питання 
про його висвячення, краєва управа відмовилася призначити йому, як майбутньому 
священикові, досмертне утримання. Із цим підозрінням пов’язані і дії окремих 
керівних церковних осіб. Ректор Львівської духовної семінарії Г. Яхимович доповідав 
митрополитові Левицькому, що І. Вагилевича недоцільно допускати до священичого 
звання саме через його захоплення літературною та науковою працею, бо це, мовляв, 
відволікатиме від душпастирської діяльності. 

Коли І. Вагилевич через відсутність засобів для існування знову звернувся з 
проханням до консисторії про відміну згаданого вище рішення йому знайшли нову 
«провину». Цього разу дорікали, що він похвально висловився про Гедеона Балабана, 
львівського епіскопа, який виступав проти унії. 

У 1846 р. І. Вагилевич одружився із сиротою Амалією Пекарською, яка виховувалась 
у свого діда Сологуба, священика. Після цього висвятився і одержав призначення до 
села Нестаничі, куди прибув 1 листопада 1846 р. Тут І. Вагилевич ще виразніше 
відчув безперспективнісь свого становища. Високий рівень наукової підготовки, палкі 
пориви до громадсько-культурної праці в цій далекій закутині могли бути зведеними 
зовсім нанівець. Його не задовольняло ні моральне, ні матеріальне становище. 

Революція 1848 року стала для І. Вагилевича подією, яка означала новий етап у 
його житті, громадсько-політичній та науковій діяльності. На жаль, ні під час її звершення, 
ні після неї не зумів знайти собі і своїм небуденним здібностям найкращого засто-
сування. 

Короткочасною стала праця І. Вагилевича на посаді редактора. Всього вийшло 
тільки девять номерів «Дневника русс-кого»: перший – 18 серпня, а останній – 13 жовтня 
того ж 1848 року. Перший номер відкривався «Програмою», опублікованою за підписом 
І. Вагилевича. У ній не лише викладено мету газети, а й порушено завдання, які стояли 
перед «Руським собором» 

І. Вагилевич у 1841 р. був членом Шкільної краєвої ради, яка розглядала питання 
про навчання української молоді рідною мовою та впровадження цієї мови в діяльність 
урядових установ. Вчений був завзятим прихильником рідномовноі освіти і це знайшло 
свій вияв у роботі редакції. «Дневник русский» неодноразово висловлювався за це 
природне право українців, як і кожного іншого народу. Газета зверталася із закликом 
до всіх, хто має бажання й відповідну підготовку для роботи вчителями української 
мови в гімназіях, зголошуватися до Шкільної краєвої ради. 

На короткий час за допомогою А. Бєльовського йому вдається влаштуватись на 
роботу в бібліотеку Національного інституту імені Оссолінських у Львові. Починаючи з 
6 лютого 1851 р., він працював над складанням інвентаря рукописів. 

Особливо ненавидів І. Вагилевича граф Маврикій Дзедушицький, той самий який 
ще в 1845 р. зробив донос консисторії про те, що вчений похвально висловлювався 
про Гедеона Балабана. Ставши з 1 липня 1851 р. куратором Інституту їм. Оссолінських, 
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він не забарився усунути І. Вагилевича з роботи. Формально звільнення умотивову-
валось тим, що І. Вагилевич частину часу зайнятий в урядовій канцелярії. Насправді 
ж М. Дзедушицький не міг терпіти неримокатолика на роботі в польській установі. 
31 жовтня 1851 р. І. Вагилевич востаннє виконував функції кустоша бібліотеки. 

Жив І. Вагилевич у таких злиденних умовах, що вони навіть очевидцям видавались 
неймовірними. 

Приблизно в той же час, коли І. Вагилевич почав працювати в бібліотеці Націо-
нального інституту ім. Оссолінських, він успішно витримав конкурс на згадувану 
вже посаду перекладача урядових документів на українську мову при Львівському 
намісництві. Але й ця робота була тимчасовою, як пише сам учений, вона мала тривати 
всього три роки. Відтак, у зв’язку з відміною видання законів українською мовою, 
І. Вагилевич втратив навіть цю мало оплачувану посаду. У 1854 році з’явилася в нього 
надія, що йому доручать редакцію «Зорі». Такий намір був у членів Ставропигійського 
інституту в Львові, і Вагилевич щиро бажав цього. 

Вченому з великим обдаруванням доводилося рятувати родину й себе часто 
принагідними заробітками, в яких змарнувалася більша частина його життєвих сил і 
таланту. Не пізніше як від 1854 до 1860 рр. він виконував надзвичайно трудомістку 
роботу над коректурою. 

 

 
Пам’ятник І. Вагілевичу на Львівському кладовищі 

 
Віддаючи себе повністю праці над упорядкуванням архівних документів та іншим 

обов’язкам, І. Вагилевич не дбав про своє здоров’я, підірване багаторічними нестатками. 
І. Вагилевич важко занедужав. Майже три місяці боровся з хворобою, але сили його 
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вже вичерпались. 10 травня 1866 р., о 19 годині серце його зупинилося. Похорони 
відбулися надвечір 12 травня на Личаківському цвинтарі у Львові – похований «між 
протестантами, де чотири тополі». Точне місце могили на сьогодні невідоме. Наявний 
надгробок, недалеко від могили І. Франка, встановлений на символічному місці. 

При всій ощадності І. Вагилевичеві так і не вдалося забезпечити свою родину. Вдова 
залишилася з дітьми, між якими й малолітні хлопчики Іван та Микола. Одному з них 
на той час було 11, а другому – 8 років. Матеріальних засобів для життя в них майже 
не було. Старший син І. Вагилевича, Володимир, що своїми здібностями вселяв у 
батька великі надії, помер у 16-річному віці, ще за життя вченого. Передчасно пішли 
зі світу і двоє інших його дітей. Львівський магістрат після тривалої бюрократичної 
тяганини видав дружині І. Вагилевича мізерну одноразову допомогу, і то лише за 
рахунок виконаної вченим, але не оплаченої повністю роботи в Міському архіві. 
Пробідувавши трохи більше як півтора довгого вдовиного десятиліття, на 55 році 
життя – 3 лютого 1882 року Амалія Вагилевич померла. 
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Степан Васильович Васильченко (справжнє прізвище Панасенко) народився 8 січня 

1879 року в м. Ічня на Чернігівщині в бідній селянській сім’ї. Гіркнм було дитинство 
майбутнього письменника. Минало воно, за власним свідченням Васильченка, «по 
смітниках і бур’янах, по лісах, по полях, по городах, – без мамок і няньок, часом 
напівголодне і напіводіте, безпризорне...». Уже змалку він змушений працювати на 
панів. 

Про свого батька, людину розумну і чесну, письменник завжди згадував з любов’ю і 
вдячністю. 1886 року Степан, Васильченко вступає до місцевої п’ятирічної школи? 
вчиться сумлінно і наполегливо. Після закінчення школи Васильченко вирішує стати 
народним вчителем і протягом двох років наполегливо готується до складання іспитів в 
учительську семінарію. 

В семінарії Васильченко мало чому міг навчитися. Система викладання поставлена 
виключно погано. Трирічне перебування в цьому учбовому закладі не стало для 
Васильченка марним. Він проникається волелюбними ідеями, настроями, що поширю-
валися в той час навіть в стінах семінарії. 

З перших кроків самостійної праці в однокласній міністерській школі в селі Потоках, 
на Канівщині, Васильченко стикається з величезними труднощами. Темні, брудні, холодні 
класи, відсутність підручників для школярів, утиски з боку попів та урядників – все 
це заважало нормальній роботі в школі. 

Літературна діяльність письменника розпочинається ще на Канівщині. Після важкого 
трудового дня він цілими ночами при світлі каганця записував свої спостереження, 
свої радощі і печалі. Васильченко пише російською мовою поему «Розбита бандура», в 
якій, за власним висловом, «оспівав селянське безземелля та переселенський рух», і 
надсилає її до «Киевской старины» (поема не була надрукована). 
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У своїх творах про вчителів Васильченко гостро засуджує духовенство, жертвою 
якого неодноразово був і він сам. Виступаючи проти освіти для селян, попи вважали 
вчителів, особливо тих, що походили з народу, своїми ворогами. 

1904 року Степан Васильченко вступає до учительського інституту в Глухові. В 
цей час у країні посилюється революційний рух. Пролетаріат, керований партією 
більшовиків, піднімається на боротьбу за свої права, проти самодержавства. Ці настрої 
проникли і в Глухів, зокрема в учительський інститут. Студенти організовують страйк, 
найактивнішим ініціатором і керівником якого був Васильченко. В стінах інституту 
читаються заборонені книжки, ведуться антидержавні розмови, лунають революційні 
пісні. 

Революційні події 1905 р. викликали в письменника прагнення глибше позна-
йомитися з життям робітничих центрів, пролетаріату. Він їде на Донбас, «до живого 
й шумкого шахтарського життя». Але його заарештовують і кидають до Бахмутської 
тюрми, безпідставно звинувативши в участі в Горлівському повстанні шахтарів. 

Півтора року тюремних поневірянь не виключили Васильченка з літературного 
життя. 

Після виходу з тюрми 1908 року Степан Васильченко повертається в рідне містечко 
Ічня; відтепер він починає серйозно і систематично займатися літературною роботою. 
Вчителювати йому суворо заборонили. В цей час письменник створює кращі оповідання – 
«Волошки», «На чужину», «Мужицька арихметика», «У панів», «Осінній ескіз» та багато 
інших і виступає з ними в періодичній пресі. 

Дитяча тематика в творах Васильченка – одна з провідних. Тут письменник виявив 
глибоке розуміння внутрішнього світу селянської дитини, правдиво відобразив її 
непривабливу долю за дореволюційних часів. 

1914 року Васильченко підготував до друку другу збірку під назвою «Оповідання», 
але світ вона тоді не побачила з незалежних від письменника причин. У своїй 
автобіографії він писав про це: «1914 року друкувалася моя збірка. З’явились 
перспективи на краще життя й на вільнішу працю. Загреміла війна. «Раду» закрили. 
Мій збірник конфіскували і потягнули видавців до суду». Під час Першої світової 
війни командир саперної роти. 

Уже в радянський період Васильченка досить часто обвинувачували в тому, що 
він нібито «був типовим споглядачем, і опоглядачем пасивного характеру», що «він 
лище фіксатор вражень», «обмежується поверховим, пасивним зображенням життя». 

Вся творчість письменника переконливо свідчить про те, що він ніколи не залишався 
«пасивним споглядачем», ніколи не був байдужим до зображуваного в творах. 

Степан Васильченко щиро вітає революційну «боротьбу» народних мас за своє 
соціальне і національне визволення, одним з перших стає до лав творців нового 
соціалістичного суспільства. 

Виключно важливе значення для формування Васильченка як радянського 
письменника мала його подорож влітку 1920 року з хоровою капелою «Думка» по 
містах і селах лівобережної України. 

Записи Васильченка в щоденнику «З піснею крізь огонь і води» відтворюють типову 
картину того, як широкі трудящі маси звільнювались від віковічного ярма поміщиків 
і капіталістів, поривалися до знань і культури. 

Творчість Степана Васильовича Васильченка належить до вищих досягнень 
української художньої культури. Послідовний демократ за своїм світовідчуванням і 
поглядами, полум’яний патріот, вірний син трудового народу, у дожовтневі роки 
Васильченко сміливо виступав проти влади деспотизму і пошлості. 



Шитюк М. М., Горбуров Є. Г., Горбуров К. Є. 

132 

 
Васильченко С. В. «Новели та оповідання» (Львів, 1982) 

 
С. Васильченко вів енергійну боротьбу за людські права для всіх, за наближення 

нового життя, в якому б повноправними господарями стали люди праці. 
Твори Степана Васильченка – це твори великих ідей, актуальних проблем, типових 

образів. Це твори глибокої, правди, справжнього життя, які служили і продовжують 
служити естетичному вихованню. 11 серпня 1932 року С. В. Васильченко пішов в 
інший світ. 
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Остап Микитович Вересай (прізвище Радчишин, вуличне прозвисько – Лаба) 
народився 1803 року в селі Калюжинцях Прилуцького повіту Полтавської губернії в 
сім’ї кріпаків. Батько майбутнього кобзаря був сліпий, грав на скрипці, чим і заробляв на 
хліб. У 4 роки осліп і Остап. 

Обдарований доброю музичною пам’яттю, він без зайвих зусиль повторював «що 
почув разів зо два», вчився грати на кобзі. А коли до хати заходили кобзарі, Остапко 
забував про все, всотував вікову народну мудрість, мріяв сам кобзарювати. Мабуть, 
для незрячого талановитого підлітка це був єдиний вірний вибір. Потрапити до 
кобзарського цеху можна лише одним шляхом: стати учнем цеху, відбути науку у старих 
майстрів цієї справи, отримати дозвіл на кобзарювання, пройшовши певні обряди. 

Першим вчителем гри на кобзі в Остапа був Юхим Андріяшівський, який навчив 
його не лише грі на улюбленому інструменті, але й спілкуванню зі слухачами. 

Коли Остапу виповнилось 15 років, батько віддав його в науку до Семена Кошового, 
який жив у селі Голінки. Та хлопцеві не пощастило з панотцем: «Він хоть і много, 
може, співав і добре грав, а мене не учив», – розповідав Вересай. Пізніше він пробував 
навчатися в інших кобзарів: Микити із села Кладеківки за Десною та Єфима 
Андріяшевського, Однак і надалі йому не щастило з учителями. Той «заглядав у 
чарку», інші жорстоко експлуатували малого хлопця: «Нас було в майстра три 
ученики – три парубки... Ті ж два дома сидять, а мене постоянно скрізь зиму гонять, 
да й гонять!» – згадував кобзар. 

Остап, хворобливий з дитинства, часто нездужав, що також переривало заняття. 
Хоча Остап Вересай навчався в багатьох майстрів, повного трирічного навчального 

курсу, що вимагалося на той час від виконавців, так і не добув. Удосконалював 
майстерність гри на бандурі та поповнював репертуар самотужки, спілкуючись із 
різними музикантами: 
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О. Вересай володів могутніми мистецькими засобами впливу на слухачів, відчував 
найтонші струни їхнього серця, умів співом схвилювати й розрадити спонукати до 
дій і викликати високі почуття. У репертуарі кобзаря були думи «Як три брати з 
Азова втікали», «Невольники на каторзі», «Бідна вдова і три сини», «Сестра і брат», 
«Сокіл і соколята», «Отчим»; сатиричні та гумористичні пісні і «Хома і Ярема», 
«Бугай», «Щиголь», «Кисіль» та ін., а також чимало побутових пісень і танцювальних 
мелодій. 

Через чотири роки після навчання О. Вересай одружився на співачці і танцюристці 
П. Сенчук, котра багато років була справжнім помічником і порадником, супроводжувала 
його на виступах не тільки в своєму повіті, але й у Києві та Петербурзі, і зажив 
родинним життям. Виростив дочку, у вісімнадцять років віддав її заміж, та після смерті 
жінки зять-п’яниця кривдив старого, наказував не давати йому їсти. Остап змушений 
залишити свою хату, село та піти, як колись, заробяти на хліб по ярмарках. 

Подорожуючи, кобзар зайшов у село Сокиринці, де жила вдова Пріська, яку Остап 
знав ще дівчиною і залишився там. Сім років кобзар домагався її згоди на шлюб і 
таки домігся. Кріпак О. Вересай випросив у свого пана визвольного листа, одружився і 
оселився у Сокиринцях. 

Була в житті кобзаря і незабутня символічна зустріч з Кобзарем «братом Тарасом». 
Т. Г. Шевченко відвідав старого О. М. Вересая в Сокиринцях і подарував йому свій 
«Кобзар», власноручно написавши: «Брату Остапу від Т. Г. Шевченка». 

Довго не наважувався, попри всі умовляння друзів-фольклористів, старий кобзар 
стати майстром, взяти в науку юнаків. Тільки на схилі життя Остап Микитович взяв 
до себе учнів: Василя Бублика з Никонівки, Ярохтея та Данила Янгола з Березівки, 
Антона Негрія з Калюжинець. 

Так, у 1873 р. Південно-Західний відділ Російського географічного товариства 
присвятив творчості кобзаря позачергове засідання, де він дав великий сольний 
концерт. Через рік О. Вересай виступав у концертах на Археологічному з’їзді в Києві, 
співав разом із хором під керівництвом М. В. Лисенка в будинку Старицького; 
навесні 1875 р. – на засіданні етнографічного відділу Російського географічного 
товариства, Слов’янського благодійного комітету, в Музеї етнографії та старожитностей, 
в Зимовому палаці, інших місцях. 

До Петербурга О. Вересай прибув напередодні шевченківських свят, в кінці лютого 
1875 року. Кошти на поїздку зібрані за підтримки відділу етнографії Російського 
географічного товариства. Програма перебування кобзаря в Петербурзі дуже насичена. 
Він виступав у клубі художників на сніданку, влаштованому на пошану Т. Шевченка, в 
Слов’янському благодійному комітеті, відділі етнографії Російського географічного 
товариства, університеті, на першому слов’яно-етнографічному концерті, влаштованому 
М. Лисенком, де кобзар виконав два твори, а його спів супроводжувався «туманними 
картинами» з діапозитивів, які виконав український художник та етнограф П. Мартинович, 
що вчився тоді в Петербурзі, в Зимовому палаці перед великими князями Сергієм та 
Павлом Олександровичами, які на знак подяки подарували кобзареві срібну табакерку, 
пізніше царський дарунок не раз рятував його від тюрми і жандармів. 

Повернувшись із Петербурга, О. Вересай побудував собі нову хату, в якій жив зі 
своєю великою родиною (у 1882 році родинна кобзаря нараховувала 15 осіб). 

Ідейним організатором багатьох виступів О. Вересая став М. Лисенко. Особливо 
пам’ятним став Петербурзький концерт кобзаря в приміщенні «Благородного собрания», 
де його виступ слухало понад 700 осіб. Ця подія мала широкий розголос у пресі, і 
коли він повернувся в Україну, земляки зустріли його як героя. Популярність Остапа 
Микитовича була шаленою, жоден концерт у рідному місті не обходився без його 
участі. 
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Були в житті співця і прикрі випадки, коли за виконання соціально загострених 
пісень («Пісня про правду і неправду») він потрапляв до в’язниці, але завдяки допомозі 
друзів і шанувальників творчості виходив на волю і знову своїми піснями та думами 
закликав народні маси до боротьби за свої права. 

Протягом свого довгого віку співець вірно служив своєму народові; його традиціям, 
долаючи разом з усіма труднощі життя, оспівуючи красу і щедрість рідної України. 

Вперше ім’я кобзар Остап з’явилося в пресі 1857 року. В другому томі «Записок 
о Южной Руси» П. Куліш розповів про кобзаря Остапа, який у степовому шинку 
співав пісню «Нема в світі правди». Але власне прізвища кобзаря дано не було. 

Надалі майже сімнадцять років не знаходимо жодної згадки про О. Вересая. Лише на 
початку 70-х років XIX ст. знову пробуджується зацікавлення його творчістю. Цьому 
сприяло деяке послаблення цензури та створення в Києві Південно-Західного відділу 
Імператорського російського географічного товариства. 

23 вересня 1873 року Товариство вирішило провести позачергове засідання і 
послухати на ньому О. Вересая, а О. Русову та М. Лисенку доручили підготувати 
про нього реферати. 

1871 вперше співав у Києві на відкритті Колегії Павла Ґалаґана. У вересні 1873 
виступав на засіданні південно-західного відділенняня Російського географічного 
товариства в Києві. 

Після мандрівки до Росії кобзар жив ще 15 років, але його постать більше не 
привертала до себе уваги дослідників. У цей час в Україні вже стали відомими інші, 
також вельми талановиті кобзарі. 

Восени 1881 та навесні 1882 року О. Вересай перебував у Києві, де зустрівся з 
етнографом К. Ухач-Охоровичем, який занотував три нові думи і кілька пісень релігійно-
моралістичного та сатиричного змісту, записані 9 років тому М. Лисенком, О. Русовим 
та П. Чубинським. Загалом на той час репертуар О. Вересая складався з 9 дум, 
13 релігійно-моралістичних та 7 сатиричних пісень. 

У серпні 1882 росу журнал «Киевская Старина» друкує статтю «О музыке дум и 
песен Остапа Вересая» А. Кримського, який, імовірно, зустрічався з кобзарем і слухав 
його спів. 

Помер народний співець у квітні 1890 року. Проводжали його в останню путь 
всім селом, вкривши могилу живими квітами й поставивши скромний дубовий хрест 
з написом «Остап Вересай. 87 лет от роду». Дорога до цього дорогого для свідомих 
українців місця ніколи не забувалася. «Останній співець козацької минувшості України», 
ставши легендою за життя, залишився навіки на рідній землі. Вперше до могили Остапа 
Вересая в Сокиринцях на зібрання, приурочене 50 роковинам від дня смерті кобзаря, 
зібралися вчені Інституту українського фольклору АН УРСР, письменники, громадськість 
Чернігівщини весною 1940 р. Відтоді відзначення ювілейних дат, пов’язаних з 
життям та діяльністю О. М. Вересая, стало традиційним. Кобзареві присвячено численні 
наукові розвідки україн-ських і зарубіжних учених, енциклопедичні довідки, прозові 
й поетичні рядки, збереглися записи текстів співаних ним дум, створено портрети. 
1959 р. у Сокиринцях засновано кімнату-музей Остапа Вересая, а 1978-му йому 
встановлено пам’ятник. Обов’язок сучасників – зберегти й продовжити цю важливу 
традицію: задля повернення до чистих незамулених джерел, ствердження духовності, 
любові до рідної землі… 

У селі Сокиринці (нині село Срібнянського району Чернігівської області). 
1959 засновано кімнату-музей кобзаря, на мотилі встановлено пам’ятник. 

В 2003 роцы НБУ випущена ювылейна монета номыналом 2 гривны – до 200-
рыччя з дня народження Остапа Вересая. 
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Володимир Іванович народився 28 лютого (12 березня) 1863 року. З діда-прадіда 
українецт, патріот своєї землі, так як його життя завжди було пов’язане з Україною, 
де пройшли його дитячі роки. У селі Великі Шишаки на Полтавщині Вернадські мали 
садибу, куди майже щороку на літо приїздили всією родиною. Прадід Володимира по 
батьківській лінії належав до запорізької старшини, брав участь у війні проти Польщі у 
війську Богдана Хмельницького. 

Дід, Василь Іванович, закінчив медичний факультет Московського університету і 
служив військовим лікарем. Батько, Володимира – Іван Васильович – закінчив Київський 
університет Св. Володимира, де завідував кафедрою політекономії, а згодом викладав 
цей предмет і статистику в Московському університеті. Через деякий час Вернадські 
переїхали до Петербургу, де Іван Васильович отримав посаду професора Головного 
педагогічного інституту. 

Після ранньої смерті першої дружини Іван Васильович одружився вдруге – з 
учителькою музики і співів Ганною Петрівною Костянтинович. У 1863 р. в подружжя 
народився син Володя. Ганна Петрівна мала приємний і сильний голос, любила співати, 
гарно вишивала. Завдяки господині в помешканні Вернадських панував український 
побут, рідна мова і пісня. 

Клімат Петербурга став причиною хвороби Івана Васильовича, що змусило сім’ю 
в 1868 р. переїхати до Харкова – одного з провідних центрів науки і культури тогочасної 
Російської імперії. 

У 1873 р. Володимир вступив до перший класу Харківської гімназії. Але провчився 
лише рік, бо сім’я на кілька років поїхала за кордон, де Іван Васильович стажується 
в галузі політекономії, а звідти повернувся до Петербург. Тринадцятирічний Володя 
йде у третій клас 1-ої петербурзької гімназії, по закінченні якої вступає на природниче 
відділення фізико-математичного факультету Петербурзького університету. 
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Він серйозно займається астрономією, слухає лекції на математичному відділенні, а 
також з анатомії, історії, філології, юриспруденції та інших дисциплін, що їх викладали 
видатні вчені, зокрема Д. Менделєєв, А. Бекетов, І. Сєченов, О. Бутлеров, глибоко вивчає 
мінералогію та кристалографію під керівництвом В. Докучаєва, засновника наукового 
ґрунтознавства, бере участь у його експедиції з метою визначення якості ґрунтів 
Новгородської губернії. Матеріали кількарічних спостережень лягли в основу перших 
самостійних наукових праць В. Вернадського. Згодом він вирушає в нову експедицію 
для дослідження ґрунтів Кременчуцького повіту Полтавської губернії, бере участь у 
підготовці першої в Росії карти ґрунтів цієї губернії. 

Великий вплив на формування наукових інтересів і світогляду В. Вернадського 
мав Д. Менделєєв, змістовні лекції якого пробудили в свідомості дослідника-початківця 
космологічні й космографічні ідеї, а також А. Бекетов – один із перших дарвіністів 
Росії. 

Ще студентом Володимир стає членом одного з народницьких гуртків, де знайомиться 
з Наталією Єгорівною Старицькою, з якою згодом одружується. З нею, за його словами, 
він прожив «душа в душу і думка в думку» майже 56 щасливих років. 

Університет закінчив 1885 р. із званням кандидата наук і був залишений для 
підготовки до професорського звання. 

Працює в Мінералогічному музеї цього закладу. Через деякий час його посилають у 
відрядження для вдосконалення знань у галузі мінералогії в Італію, Німеччину і 
Францію. Після стажування Вернадський разом з дружиною переїздить до Москви, 
де читає курс мінералогії і кристалографії в місцевому університеті. 

Захистивши докторську дисертацію в 1897 р., В. Вернадський у січні наступного 
року стає професором Московського університету, публікує курс лекцій з мінералогії, 
низку розвідок у галузі кристалографії, займається історією природознавства, дослі-
джуючи взаємозв’язок точних наук з філософією, релігією, мистецтвом, загальною 
культурою та соціальними умовами життя людей різних епох. Відомого вченого обирають 
членом Українського наукового товариства (Київ), Полтавського товариства «Просвіта», 
Наукового товариства імені Шевченка (Львів), Товариства дослідних наук при Харків-
ському університеті, Волинського наукового товариства та багатьох інших. Йому 
пропонують друкувати наукові праці в місцевих виданнях, просять надіслати зразки 
мінералів. 

З 1890 р.– приват доцент, а з 1898 р. – професор Московського університету. В 
1908 році обраний членом Російської Академії наук. 1911 р. на знак протесту проти 
порушення університетської автономії подав у відставку, відвідав Америку, інститут 
М. Кюрі. Як академік російської Академії наук вів значну наукову й науково-
організаційну роботу, створив 1914 р. геологічний та мінералогічний музеї Петербурзької 
Академії наук. За рекомендацією Вернадського в 1915 р. Президія Російської Академії 
наук прийняла рішення про створення Комісії по вивченню природних сил Росії. Учений 
брав активну участь у революційному русі, обстоював економічні свободи, демократичне 
розв’язання аграрного й національного питань, був редактором газети «Русские 
ведомости», членом ЦК кадетської партії. Після Лютневої революції 1917 р. – товариш 
міністра освіти Тимчасового уряду. 

Навесні 1917 р. внаслідок хвороби легенів В. Вернадський переїжджає до Полтави й 
займається дослідженнями в галузі біогеохімії, пише фундаментальну працю про 
живу речовину. 

У 1918 р. він отримує запрошення професора М. Василенка взяти участь у широкій 
культурній роботі в Києві, де передбачалося заснування Української Академії наук. 
В. Вернадський з радістю прийняв цю пропозицію. Він очолює три основні комісії: 
для вироблення законопроекту про заснування Української Академії наук з вищих 



Шитюк М. М., Горбуров Є. Г., Горбуров К. Є. 

140 

навчальних закладів і наукових установ та створення Національної бібліотеки 27 грудня 
1918 року. В. Вернадський обирається академіком і першим президентом Української 
Академії наук, керує роботою її правління; бере активну участь у діяльності фізико-
математичного відділення Академії, сприяє формуванню в ній прикладних і технічних 
галузей, створенню спеціальних установ цього профілю, чого не було в більшості 
академій наук світу. Крім того, працює в Українському геологічному комітеті, очолює 
Комісію з вивчення природних продуктивних сил України, засновує в Києві лабораторію 
експериментальних біогеохімічних досліджень, що стало підґрунтям для розвитку 
наукової школи вивчення живої речовини. 

У 1919 р. В. Вернадський виїжджає на лікування до Криму, де після одужання 
працює на фізико-математичному факультеті Таврійського університету в Сімферополі. 
У вересні 1920 р. його обирають ректором цього університету, де він організовує 
лабораторію для вивчення ролі живих організмів та мінералогенезу, активізує діяльність 
різних наукових осередків, зокрема Товариства з вивчення природних продуктивних 
сил Криму. 

З приходом більшовиків становище УАН погіршилося. Вернадський захворів на 
висипний тиф і всю зиму 1919/20 р. лікувався. Подальший життєвий шлях Вернадського 
складається так: 1921 – повертається в Петроград, призначений директором Радієвого 
інституту, 1922-1926 рр. – відрядження до Франції на запрошення Сорбонни для 
читання лекцій з геохімії. З поверненням у Ленінград видає монографії «Біосфера», 
«Нариси з геохімії», організовує відділ живої речовини в АН СРСР, створює Комісію з 
вивчення важкої води і головує в ній. У 1935 р. переїжджає в Москву, бере участь в 
організації ряду наукових комісій, працює над проблемою «життя в космосі». У роки 
війни був евакуйований у Борове Кокчетавської області. У 1944 р. видав останню 
працю «Декілька слів про ноосферу». 

Різнопланова творча спадщина Вернадського привертає увагу багатьох учених світу. 
Важливе місце в його діяльності займали, зокрема, мінералогія і кристалографія. 

У 1924 р. вчений створив біогеохімічну лабораторію АН СРСР, директором якої 
був до кінця своїх днів. Лауреат Державної премії 1943 р., організатор багатьох наукових 
напрямів: генетична мінералогія, геохімія, біогеохімія, геохімічна еволюція, геохімія 
ландшафтів, радіологія, гідрогеологія, науковознавство; вчення про живу речовину, 
теорії біосфери й ноосфери. Єдиний учений, за життя якого (в 1943 р.) затверджена 
персональна премія його імені. 

В останні роки життя Вернадський усе більше уваги і інтелектуальних зусиль 
приділяв філософсько-теоретичиим розробкам проблем «Життя в космосі», «Автотрофне 
живлення людини» та вченню про ноосферу. 

В історії науки важко знайти вченого, який би зробив так багато для людства, як 
Вернадський. Його праці мають неоціненне світоглядне значення, оскільки доповнюють 
такі фундаментальні поняття науки і філософії, як матерія, енергія, простір, час та 
Всесвіт. Вони спонукають нас задуматись над одвічним питанням: хто ми є і чого 
хочемо досягти для себе і своїх дітей? 

Вернадський користувався величезним авторитетом як в СРСР так і за кордоном. 
Одна з головних робіт В. Вернадського – «Нариси геохімії» перекладена на французьку, 
німецьку, японську мови. 

Вернадський член Французької і Чехословацької академії наук, член ряду наукових 
закордонних товариств. Він являвся віце-президентом Міжнародної комісії по визначенню 
віку землі радіоактивними методами. 

За наукові праці В.Вернадському присуджена перша премія імені Й. В. Сталіна, в 
день 80-річчя нагороджений орденом «Трудового червоного прапора». 
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Серед творчого доробку Всрнадського – питання про наукову регуляцію обміну 
речовин, системність і цілісність вивчення всієї біосфери, наукова концепція про 
автотрофність людини, яке, до речі, ще не знайшло свого осмислення, хоча за своєю 
екологічною спрямованістю стоїть рангом вище від ряду ідей концепції біосфери й 
ноосфери. Одним із перших він проаналізував структуру та властивості простору й 
часу, наголосив особливу їх роль у формуванні наукового світогляду й практичної 
діяльності людини; порушив питання про самостійний статус біологічного простору 
й вказав на їх специфіку, головні особливості, зокрема симетрії та асиметрії. 

Значну увагу Вернадський приділяв дослідженню багатоманітних філософських і 
методологічних проблем: логіки дослідної науки, співвідношення емпіричного та 
раціонального в науковому пізнанні, етики наукової творчості, природи наукового 
світогляду, взаємозв’язку філософій природознавства. Тяжіючи до широких синтетичних 
узагальнень, не заперечуючи ролі й значення аналітичного підходу аналізуючи дві 
форми синтезу в розвитку наукового пізнання Вернадський указував на те, що наука 
багато втрачає часу через відсутність натуралістів типу Бюффона, збочення до вузької 
спеціалізації. При обстоюванні наукового світогляду вчений не абсолютизував ролі 
й значення науки; водночас він і не виключав участі в його творенні інших форм 
духовного освоєння людиною світу, переживань самої людини. Вернадський зазначав, 
що світогляд, який ґрунтується на самій науці, не може бути безмежним, бо наше 
загальне враження про явища світу мають мозаїчний характер. Тому при формуванні 
світогляду треба пов’язувати всі сторони людської діяльності, які знаходять місце в 
системі наших цінностей. Загалом науковий світогляд у Вернадського виступає 
творенням і вираженням людського духу, нарівні з яким постають релігійний світогляд, 
мистецтво, суспільна та особиста етика, філософська думка, де знищення або припинення 
якої-небудь діяльності людської свідомості проявляються через пригнічення іншої. З 
точки зору вказаного важливого значення надавав релігійній формі суспільної свідомості, 
розглядаючи її як глибинне внутрішнє переживання, пов’язане з людськими або 
космічними переживаннями соборного типу. Більш того, Вернадський переконаний, 
що за умов панування духу соціальної помсти, прагнення до грабунків, насильства, 
наживи, котрими пройнята більшовицька пропаганда, саме релігія може підняти почуття 
спільності, думку про загальні основи життя, духовну єдність і любов. 

Противник усякого насильства, Вернадський виступав за розвиток демократії, 
громадянських свобод і свободи мислення, постійно наголошував, що не можна вести 
боротьбу в ім’я самої боротьби. Вона мусить вестися лише задля вічних, життєвих і 
безумовних істин та основних прав людини. Відданість ідеям демократії й гуманізму 
стали визначальними в ставленні Вернадського до соціалістичної революції та 
більшовизму. Надзвичайно гостро сприймав учений події революції та громадянської 
війни з їх руйнацією, пограбуванням, зверхністю озброєного над беззбройним, Негативно 
ставився він до більшовицької ідеології та більшовизму не тільки в пожовтневий, а й 
у радянський період, що відбилося в його критиці сталінізму. Останнє все ж не завадило 
Вернадському зберегти віру в здорові сиди народу, встановлення в країні справді 
людських відносин, поступ шляхом прогресу. 

Вернадський, українець за походженням, завжди усвідомлював свою належність 
до українського народу, постійно підтримував зв’язки з родинами відомих інтелігентів 
(Короленків, Старицьких). Ставлення його до української проблеми формувалося під 
впливом умонастроїв значної частини ліберальної інтелігенції ХІХ – початку ХХ століття 
й вилилося в пошуки ненасильницьких шляхів і методів, які враховували б демократичне 
право свободи кожної людини при її розв’язанні. Ще в дореволюційний період 
Вернадський указував, що з моменту приєднання України до Росії політика останньої 
полягала в тому, щоб цілком «розчинити» українців у пануючому народові, знищити 
в них усі національні особливості. 
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Пам’ятник Вернадському В. І., встановлений в 1981 р. 

на бульварі Академіка Вернадського на стику з проспектом Перемоги. 
Автори – скульптор О. Скобликов, архітектор А. Ігнащенко. 

Висота скульптури – 4,5 м, п’єдесталу – 2 м, стилобата – 0,4 м. 
 

У листопаді 1944 р. вчений захворів на запалення легенів і 6 січня 1945 р. помер. 
Похований у Москві на Новодівичому кладовищі 9 січня. 

В 2003 році НБУ викарбував ювілейну монету номіналом 2 гривні присвячену 
140-річчю з дня народження В. І. Вернадського. 
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Âåðüîâêà Ãðèãîð³é Ãóð³éîâè÷ 
 
 

 
 
 
Народився Григорій Гурійович Верьовка 25 грудня 1895 р. в містечку Березне, на 

Чернігівщині, в родині селянина-ремісника. 
Сім’я Гурія Івановича Верьовки налічувала 12 чоловік і бідувала. Маленький Гриць 

був шостим. Любов до музики й співів передалась і дітям. Особливо відзначався щодо 
цього маленький Грицько. З малих років хлопчик полюбив народну пісню, і це мало 
величезний вплив на все його життя. 

Вчився Г. Верьовка спочатку в місцевій трирічній земській школі. Помітивши у 
сина неабиякі музичні здібності і добрий голос, батьки віддають його до архієрейського 
хору в Чернігові (1905 р.). Вже в той час він самотужки навчився грати на скрипці. 

Незабаром хлопця приймають до духовного училища, а потім – до семінарії. Тут 
він навчається гри на музичних інструментах, співає в семінарському хорі, а згодом 
стає його регентом. 

Починаючи з 1919 року, ще студентом, Г. Верьовка бере активну участь у роботі 
Народної консерваторії, одним з організаторів і керівників якої став його вчитель 
Б. Яворський. 

У цей період він працює також і з самодіяльними хоровими колективами в різних 
установах міста: У партійній школі (1918 р.), на махорковій фабриці (1919-1922 рр.), 
у клубі торговельних службовців (1923-1927 рр.) та ін. 

На початку 20-х років Г. Верьовка разом з П. Тичиною та В. Магеровським організовує 
самодіяльний хор у робітничому районі Києва «Нове будівництво». Згодом хор 
реорганізований у капелу-студію ім. Леонтовича, а далі – в музичну студію, в якій 
робітнича молодь здобувала музичні знання. 

У 1925 р. на базі цієї студії в Києві заснована професіональна музична школа ім. 
Леонтовича, яку очолив Г. Верьовка. Школа стала важливим осередком поширення 
музичної освіти серед трудящих міста. 
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Про інтенсивність творчої діяльності Г. Верьовки може свідчити лише перелік 
установ, крім уже згаданих, в яких він працює в 20-ті та 30-ті роки: Київський музично-
драматичний інститут ім. Лисенка (1923-1929), Перший київський музичний технікум 
(1931-1934), Українська республіканська філермонія (1930-1934, художній керівник), 
хор заводу «Більшовик». 

Значну увагу приділяє Г. Верьовка і хоровим обробкам народних пісень. Розвиваючи 
багатющі традиції класиків української музики, насамперед – Лисенка та Леонтовича, 
композитор створює в цій галузі ряд високохудожніх творів, які міцно входять до 
репертуару хорових колективів. Це – «І шумить, і гуде» (1935), «Чи се ж тії чоботи» 
(1938), «Вийшли в поле косарі» (1937), «По діброві вітер виє» (1939) та ін. 

Композитор пробує сили і в галузі інструментальної та вокально-симфонічної 
музики. Найбільше творів написав для скрипки – інструмента, що його добре знав 
ще з юнацьких років. Серед них – соната для скрипки та фортепіано, «Українська народна 
пісня» для двох скрипок та фортепіано, «Лірична пісня» для скрипки з фортепіано та ін. 

З симфонічних творів композитора найзначнішими є сюїта «П’ять народних пісень» 
(1929) та «Вулична інтермедія» (1930). 

Поступово Григорій Верьовка все більше звертається в своїй творчості до пісенно-
хорового мистецтва, формуючись як композитор-пісняр. Окремі його пісні міцно входять 
у побут народу, як, наприклад, – «Гей поїхав син» (1927), «Ой чого ти, земле, молодіти 
стала» (1936), «Ой як стало зелено» (1936). 

У роки Великої Вітчизняної війни, коли Україна була тимчасово окупована 
німецькими фашистами, Григорій Верьовка жив на Уралі, в Уфі. 

Тут він працював викладачем музично-теоретичних дисциплін в Башкирському 
відділенні Московської державної консерваторії, керував ансамблем пісні й танцю 
при місцевому Будинку офіцерів, займався науковою роботою в Інституті народної 
творчості і мистецтв Академії наук УРСР. За завданням Інституту він записує народні 
пісні серед радянських воїнів, досліджує закономірності розвитку масової радянської 
пісні та її ідейно-виховну роль у боротьбі народу проти фашистських загарбників. 

Як і всі радянські композитори, Г. Верьовка не припиняв у ті роки і своєї творчої 
роботи. 

Тема боротьби радянського народу з фашизмом стала провідною в його творчості. 
Цій темі присвячена кантата «Могутній клич», написана спільно з П. Тичиною. Масові 
патріотичні пісні Г. Верьовки «За край наш радянський» (слова М. Рильського), «Про 
Зою Космодем’янську» та «Ми йдемо на бій» (слова П. Тичини), «Виряджала милого» 
(слова М. Грудницької) та інші звучали на фронтах Вітчизняної війни, піднімаючи 
бойовий дух радянських воїнів. 

Одна з кращих пісень цього періоду – «Клятва» на слова М. Бажана. Її чіткий 
ритм, пружна, лаконічна й сувора мелодія вдало відтворюють незламну міць, 
рішучість і гнів народу. 

Саме в цей час (11.IX 1943 р.) Рада Народних Комісарів УРСР видала постанову 
«Про організацію Державного українського народного хору». Ініціатором створення 
Народного хору став секретар ЦК КП(б)У Микита Сергійович Хрущов, який зробив 
дуже багато для швидкої відбудови й розвитку культури на визволеній з-під ярма 
окупантів Україні. Керівником колективу призначено досвідченого хорового диригента, 
знавця народної пісні Григорія Верьовку. 

Самого хору тоді ще не було: його треба створити, добираючи й згуртовуючи 
обдарованих народних співаків. Завдання було не з легких. Але завдяки енергійним 
заходам організаторів хору і насамперед – Г. Верьовки колектив створено протягом 
порівняно короткого часу. Вже в серпні 1944 р. хор виступив з першим концертом у 
визволеному Києві. 
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Вже протягом перших років свого існування Народний хор побував з концертами 
у багатьох областях республіки, популяризуючи серед трудящих кращі надбання 
українського пісенно-хорового і танцювального мистецтва. 

В період завершення Великої Вітчизняної війни та в перші післявоєнні роки 
композитор оспівує в своїх піснях бойові подвиги народу і радість перемоги над 
підступним ворогом («Наша слава», «Про Олега Кошового»). Серед творів присвячених 
цій темі, особливо цікава «Дума про визволення України» (1944). 

Художній ефект цього сміливого експерименту перевершив усі сподівання. «Дума» у 
виконанні Народного хору прозвучала дуже своєрідно і стала справжньою окрасою 
його концертів. 

У багатьох чудових піснях композитор славив поезію праці, оспівував і звеличував 
трудові подвиги радянських людей, які відбудовували і розвивали народне господарство. 
Серед них – «Пісня про Хрещатик», «Про Миколу Лукичова», «Про Миколу Бредюка», 
«Дівчата з Донбасу», «Пісня семисоттенниць», «Урожайна святкова» та багато 
інших. Все це твори, які дістали всенародне визнання і співалися по всій Україні. 

Поряд з напруженою творчою роботою Григорій Верьовка продовжує і в післявоєнні 
роки працювати в Київській консерваторії, виховуючи майбутню зміну – хорових 
диригентів. З 1945 по 1953 р. він очолює в консерваторії кафедру хорового диригування. 

Велику увагу приділяє композитор і музично-громадській діяльності. У 1948 р. 
він обраний головою Спілки композиторів УРСР, членом правління Спілки композиторів 
СРСР, президентом музичної секції українського відділення Всесоюзного товариства 
культурних зв’язків із-за кордоном. З 1948 по 1961 р. Григорій Верьовка – депутат 
Київської міської Ради депутатів трудящих. 

Визначні заслуги композитора в галузі музичного мистецтва високо оцінені народом 
і радянським урядом. У 1946 р. йому було присвоєно почесне звання заслуженого 
діяча мисстецтв УРСР, а в 1948 р. – присуджена Державна премія І ступеня за 
концертно-виконавську діяльність. 

Очолюваний Григорієм Верьовкою Державний український народний хор виріс у 
першокласний художній колектив і став відомий по всій країні та за її межами. 

Однією з важливих подій у житті Народного хору останнім часом стала участь у 
Декаді української літератури і мистецтва в Москві в 1960 р., на якій він виступив з новою 
цікавою програмою і знову продемонстрував високу художню майстерність. Керівникові 
хору Григорію Верьовці присвоєно почесне звання народного артиста УРСР. 

У серпні 1962 р. Народний хор здійснив ще одну закордонну подорож, на цей раз – 
у Югославію. Він виступав у Белграді, Загребі, Сараєві, Любляні та інших великих 
містах країни, причому майже всі його виступи проходили на відкритих аренах стадіонів, 
перед багатотисячною аудиторією слухачів і глядачів. Успіх, як і завжди, дуже великий. 

Композитор продовжує активно працювати і в галузі музичної творчості. Серед 
творів, написаних останніми роками, кантата «Ми ковалі своєї долі» (слова П. Тичини) 
Популярними стали пісні «Шахтарочка» (слова С. Воскрекасенка), «Пою моє Отечество» 
(слова В. Маяковського), «Пісня про Леніна» (слова В. Бичка). Композитор сповнений 
нових творчих задумів. Він працює над новими піснями, а також над симфонією, в 
якій прагне показати велич нашої радянської епохи. 

Партія і уряд високо оцінили багатогранну, плідну діяльність прославленого митця. 
Йому присвоєно звання Народного артиста УРСР, лауреата Державної Премії, лауреата 
Шевченківської премії (посмертно). Він нагороджений орденом Леніна, двома орденами 
Трудового Червоного Прапора, орденом Знак пошани. Його ім’я вічно сіятиме в сузір’ї 
найвидатніших діячів української радянської культури. Помер у Києві 20 жовтня 
1964 року. 
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Володимир Кирилович Винниченко народився 18 липня 1880 р. на хуторі Веселий 
Кут Єлисаветградського повіту Херсонської губернії (нині село Григорівна Новоукра-
їнського району Кіровоградської обл.) в селянській родині. 

Коли 28 липня 1880 року в Єлисаветграді в сім’ї Кирила Винниченка та Євдокії 
Павленко, народився хлопчик Володимир, ніхто не знав, що йому на роду написано 
у всьому й завжди бути першим – першим письменником новітньої української прози, 
першим революціонером, першим прем’єр-міністром незалежної України. 

Після закінчення місцевої школи з семи років навчався у початковій школі. Потім 
батьки, зваживши на пораду вчительки, при матеріальній підтримці брата по матері 
А. Павленка, робітника-складальника в повітовій друкарні, посилають кмітливого 
хлопця до Єлисаветградської гімназії. Виходець із «мужиків», він одразу ж відчув 
недоброзичливість з боку викладачів цього навчальною закладу, де здобували освіту 
переважно діти дворян. Гімназист вдається до бурхливого протесту. Після кількох 
невдалих спроб приборкати свавільного й «отруєного мазепинською ідеологією» юнака 
адміністрація в липні 1899 р., перед закінченням останнього, восьмого, класу виключає 
його з гімназії, прикриваючись несплатою грошей за навчання. 

Склав іспит на атестат зрілості в Золотопільській гімназії і 1901 р. вступив на 
юридичний факультет Київського університету. 

Під час кількарічних мандрів півднем України В. Винниченко працює наймитом 
у поміщицьких економіях, знайомиться з життям і побутом простих людей, що згодом 
стало йому в пригоді як письменникові-новатору європейського масштабу; мріє про 
подальшу освіту й готується скласти екстерном іспити за гімназійний курс. Отримавши 
врешті атестат, в Золотопільській гімназії, він 1901 р. вступає на юридичний факультет 
Київського університету. 
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Ще на першому курсі, 4 лютого 1902 р., за участь у діяльності Революційної 
української партії (РУП) та в політичній пропаганді В. Винниченка заарештовують і 
кидають до Лук’янівської тюрми. З університету, ясна річ, вигнали. А восени забрали на 
військову службу до 5-го саперного батальйону, що таборував у Києві. Проте й там він 
продовжував революційну роботу. Нового арешту не став чекати – 1 лютого 1903 року 
втік із батальйону, шоб податися в Галичину. То була його перша еміграція. 

Так розпочалася його активна політична робота, що не припинялася впродовж 
двох десятиліть. 

1902 року В. Винниченко дебютує як письменник, публікуючи в журналі «Киевская 
старина» оповідання «Краса і сила», де порушує гострі соціально-політичні і моральні 
проблеми. 

Досить швидко стає помітною постаттю в колах радикально настроєної інтелігенції. 
Активно співробітничає в газетах «Праця» і «Селянин» – друкованих органах Рево-
люційної української партії; пише численні політичні брошури та листівки і як кур’єр 
переправляє літературу в Східну Україну. Але під час однієї з поїздок його заарештовує 
російська жандармерія. За дезертирство й нелегальний перехід кордону кур’єр потрапляє 
до камери-одиночки Лук’янівської тюрми. 

1904 р. В. Винниченка, звільненого за амністією, переводять із в’язниці до 
дисциплінарного батальйону. Однак після двох місяців солдатської служби в російській 
армії він знову втікає за кордон; бере безпосередню участь у підготовці нової програми 
РУП, частина якої на II з’їзді дістала назву Української соціал-демократичної робітничої 
партії (УСДРП). 

Революція 1905 р. в Росії підштовхнула В. Винниченка до нелегального повернення 
із Україну. За дорученням Центрального комітету УСДРП він улітку того ж року 
організовує на півдні кілька селянських виступів, які відіграли помітну роль у пожвавленні 
політичного руху в Україні. А в листопаді веде агітацію серед робітників Полтави, 
виступає на мітингах, роз’яснюючи політику своєї партії. 

Щоб послужити «справі звільнення народу», став членом РУП. За участь у 
пропагандистській діяльності виключений з університету, заарештований і кинутий 
до в’язниці. 1905 р. став членом лівої частини УСДРП, реорганізованої з РУП. Знову 
заарештований, ув’язнений до одиночки, а згодом відправлений до штрафного батальйону. 
Після чергового арешту втік за кордон (перебував на положенні політичного емігранта в 
Австрії, Швейцарії, Франції), звідки декілька разів приїздив на батьківщину. Різнобічну 
суспільно-політичну діяльність поєднував із плідною працею письменника, видавця. 

1906 р. В. Винниченко складає екстерном іспити за університетський курс і отримує 
диплом юриста. 

Наприкінці 1906 р. його втретє заарештовують і після тривалого розслідування 
знову запроторюють до «Лук’янівки». Під час чергового восьмимісячного ув’язнення 
він займається самоосвітою: багато читає, самотужки вивчає англійську мову. Один 
з його найближчих товаришів, відомий український громадський діяч Євген Чикаленко, 
бере в’язня на поруки й, заставивши за нього велику суму грошей, допомагає тимчасово 
вийти на волю. Скориставшись цим, В. Винниченко разом з групою революціонерів 
утікає за кордон. У його житті настає тривалий період еміграції. Він проживає в 
різних країнах – Австрії, Франції, Швейцарії та Італії, не припиняючи своєї політичної 
діяльності бере участь у Стокгольмському з’їзді УСДРП, стає членом її Центрального 
комітету. Кілька разів за завданням партії нелегально відвідує Україну, де намагається 
консолідувати роботу порізнених підпільних гуртків. 

Тут, на батьківщині, В. Винниченка застає війна. Війська щільно перекрили усі 
кордони, тож він переховується спочатку в Катеринославі, а згодом – у Москві. Всю 
свою бурхливу енергію зосереджує на літературній діяльності: активно співробітничає в 
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журналі С. Петлюри «Украинская жизнь», пише цілу низку творів («Босяк», «Хочу!», 
«Записки Кирпатого Мефістофеля») пронизаних глибоким психологізмом, індивідуа-
лізованою мораллю «чесності з собою», ніцшеанством і шопенгауерівською ідеєю 
«гармонії волі». В них відчувається вплив авангардної західноєвропейської літератури та 
філософської думки. 

Після Лютневої революції в Росії В. Винниченко виходить з підпілля і разом з 
М. Грушевським приїздить до Києва, щоб бути в центрі українських подій, береться 
за створення «Робітничої газети» – центрального друкованого органу УСДРП. Він як 
лідер цієї впливової партії очолює перший уряд Української Народної Республіки– 
Генеральний секретаріат Центральної Ради – і призначається генеральним секретарем 
внутрішніх справ. 

В. Винниченко був автором чи не всіх декларацій і двох останніх універсалів 
Центральної Ради. В цих документах намагався закласти міцні підвалини незалежності 
України. Але його поїздка до Петрограда наприкінці травня 1917 р. розвіяла всі 
ілюзії; він дійшов невтішного висновку, що російська демократія закінчується там, 
де починається національне питання. 

20 жовтня 1917 р. він вирушає до Петрограда для продовження переговорів з 
Тимчасовим урядом. Але там уже відбувся більшовицький переворот. 

Політична криза в уряді УНР призвела до виходу соціал-демократів на чолі з 
В. Винниченком з Центральної Ради, керівництво якою взяла на себе Українська партія 
соціалістів-революціонерів (УПСР). Свої обов’язки прем’єра він склав через три дні 
після проголошення Четвертим Універсалом (12 січня 1918 р.) самостійності України. 

Більшовицька січнева інтервенція примусила В. Винниченка залишити Київ. 9 лютого 
1918 р. вій під чужим прізвищем разом з дружиною виїжджає на південь, до Бердянська. 

Під час німецької окупації і гетьманського перевороту в квітні 1918 р. В. Винниченко 
переховується на Канівщині. В серпні гетьманці заарештовують його й привозять до 
Києва, де він понад місяць перебуває під домашнім арештом. 

У жовтні 1918 р. з ним зустрівся П. Скоропадський. Між ними відбулася тривала 
розмова, що стосувалася державності України, але в цьому питанні вони не дійшли 
згоди. Тоді В. Винниченко, звільнений з-під домашнього арешту, розпочав підготовку 
до повалення гетьманського режиму. В ніч на 14 листопада на таємному засіданні 
керівництва українських політичних партій створено верховний орган відновлюваної 
УНР – Директорію на чолі з В. Винниченком, яка внаслідок повстання прийшла до 
влади. 

Не змігши створити коаліційний уряд Української Народної Республіки, повернути її 
політику на принципи, проголошені на нараді в Вінниці, остаточно переконавшись у 
банкрутстві контрреволюційної Директорії, В. Винниченко кілька разів просить ЦК 
УСДРП відкликати його з поста голови Директорії. Однак Центральний Комітет не 
дав на це згоди до Трудового конгресу. На початку 1919 р. Винниченко все ж порвав 
з Директорією і виїхав за кордон. 

Розчарований цим В. Винниченко вирушає як член ЦК УСДРП на міжнародну 
соціалістичну конференцію і залишається в Австрії. Тут займається літературною 
діяльністю, але його думки весь час повертаються в Україну. 14 вересня 1919 р. він 
виходить із УСДРП і створює у Відні закордонну групу Української комуністичної 
партії (УКП), а згодом, з березня 1920 р., редагує її щотижневик «Нова доба». 
Наприкінці 1919 і на початку 1920 р. пише політико-публіцистичний тритомний трактат 
«Відродження нації», в якому всебічно, хоч і не безсторонньо, аналізує події в Україні 
1917-1919 рр. 

24 травня 1920 р. він (за дозволом В. Леніна) разом з дружиною повертається до 
радянської Росії і потрапляє у вир політичного життя. 9 червня в доповідній записці 



Землі української постаті знані 

151 

до ЦК РКП(б) просить роз’яснити позицію Центрального комітету партії в українському 
питанні. Після розмов з більшовицькими лідерами Л. Троцьким, Й. Сталіним, 
Г. Зінов’євим, Л. Каменевим та ін. (В. Ленін ухилився від зустрічі) погоджується вже 
не на конфедерацію, а на ленінський федеративний устрій і приймає пропозицію 
Москви ввійти до уряду України. 

Розуміючи, що реальний вплив на розвиток подій мають лише члени більшовицької 
партії та її керівних органів В. Винниченко наприкінці серпня подає заяву з проханням 
прийняти його до лав КП(б)У. Лідери українських комуністів після консультацій з В. 
Леніним позитивно вирішують це питання, але категорично заперечують проти його 
входження до політбюро. 

Незадоволений цим В. Винниченко повертається до Москви й публікує в журналі 
«Коммунист» «Лист до українських робітників і селян», в якому піддає нищівній 
критиці національну політику більшовицької партії. 

8 вересня 1920 р Винниченко призначений заступником Голови Ради Народних 
Комісарів та народним комісаром закордонних справ Української СРР і введений до 
складу членів КП(б)У. З умов, що їх ставив Винниченко, залишилося відкритим тільки 
питання про його членство в Політбюро ЦК КП(б)У. 

23 вересня 1920 р. В. Винниченко назавжди залишив Україну. В своїх виступах 
перед закордонними группами УКП, емігрантами й західноєвропейською громадськістю, 
у статтях і памфлетах, опублікованих у газеті «Нова доба» та брошурі «Революція в 
небезпеці», перекладеній кількома європейськими мовами, він розповідав про реальний 
стан речей у більшовицькій Росії. 

20-ті рр. для Винниченка особливо плідні на ниві літературної діяльності. Він пише 
соціально-утопічний роман «Сонячна машина» (1921-1924), роман про події в Україні 
1918-1919 рр. «На той бік» (1923), збірку різнопланових оповідань «Намисто» (1921-
1928), літературно-філософське есе «Щастя», роман «Поклади золота» (1926). 
В. Винниченко стає одним з найпопулярніших письменників в Україні, де відбувається 
процес «українізації». У 1924-1928 рр. виходить перше зібрання його творів у 23 томах, 
а в 1930–1932 рр. друге в 28-ми. 

 

.  

Винниченко В. «Оповідання» (Київ, 2008) 
 

У вересні 1933 р. він пише відкритого листа до політбюро ЦК КП(б)У, в якому 
звинувачує Й. Сталіна та його поплічника на Україні П. Постишева в терорі проти 
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українського народу, й реставрації імперії, ще страшнішої за царську Росію. У 
відповідь листопадовий (1933) пленум ЦК КП(б)У охрестив В. Винниченка «старим 
вовком української контрреволюції» й категорично заборонив видавати його твори, 
а ті, що вже вийшли друком, вилучили з усіх бібліотек. 

Наостанку ще два штрихи до політичного портрету В. Винниченка. В роки війни, 
під час окупації Франції (з 1925 р. Винниченко жив у Парижі, а з 1934 р. до кінця 
своїх днів у містечку Мужен поблизу Канн, він рішуче відхилив пропозицію гітлерівців 
співпрацювати з ними, за що його кинуто в концтабір. В повоєнний час Винниченко 
невтомно виступав із закликами до боротьби за мир між народами, до налагодження 
контактів та співробітництва між різними соціальними системами. 

Взагалі ж після переїзду (з Німеччини) до Франції Винниченко припинив активну 
політичну діяльність. Сталінщина, офіційні кола оголосили Винниченка «ворогом 
соціалізму, агентом імперіалістичних держав, інтервентом». Останні два з половиною 
десятиліття свого життя Винниченко присвятив головно письменницькій роботі, а 
також малярству та студіям наукової літератури з філософії, етики, естетики... 

Після ІІ Світової війни виходить у світ його переклад французькою мовою роману 
«Нова заповідь», високо оцінений критикою; він пише двотомний етико-філософський 
твір «Конкорднзм», працює над романом «Хмельниччина» та низкою інших творів, 
які, на жаль, залишилися неопублікованими. Останній роман В. Винничеика «Слово 
за тобою, Сталіне!», завершений 6 березня 1951 р., в день смерті письменника, став 
своєрідним підсумком його роздумів – митця і політика. 

Від Єлисаветграда до Мужена (департамент Приморські Альпи) простяглася життєва 
дорога Володимира Винниченка. На вершечку альпійської гори, з якої видно Середземне 
море, – його могила. Дітей у Володимира Кириловича і Розалії Яківни не було, отож 
«Закуток» з часом перейшов до українських художників Іванни Винників та Юрія 
Кульчицького. Восени 1992-го вони ще встигли передати в дар Україні робочий кабінет 
письменника, його особисті речі (тепер вони експонуються в Кіровоградському 
обласному краєзнавчому музеї). А через кілька місяців померли й художники, і нині 
«Закуток» належить комусь із французьких громадян. Історія запізнилася років на 
три-чотири: якби Україна здобула незалежність, скажімо, в 1988-му, садиба Винниченка 
могла б стати українською культурною резиденцією на півдні Франції. На жаль, цьому 
не судилося бути... 

В 2005 році в обігу зявилася пам’ятна монета України номіналом 2 гривні присвячена 
Володимиру Винниченко. В 2007 році НБУ викарбував монету номіналом 2 гривні 
присвячену 90-річчу першого Уряду України на якій зображено першого голову 
Уряду – В. Винниченка. 
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Народився Дмитро Іванович Вишневецький після 1516 року. Його батько, Іван 
Михайлович, з 1533 року староста річицький, єйський, ворнянський, пропойський і 
чичерський на Поліссі а з 1541 року він обіймає аналогічну посаду на південному 
порубіжжі – в Каневі і Черкасах. Мати – анастасія Семеновна. 

У родині Івана та Анастасії Вишневецьких четверо синів – Дмитро, Жигимонт, 
Андрій, Костянтин і дочка Катерина. 

Вперше ім’я Д. Вишневецького зустрічається в документах за 1545 рік, де він 
виступає власником волинських сіл. А 1550 р. один з перших керівників українського 
козацтва Б. Претвич рекомендує Вишневецького як одного з визначних керівників 
боротьби з татарами. Отже вже у 40-х рр. XVI ст. князь Д. Вишневецький став головним 
організатором козацького руху, основним завданням якого були знешкодження татарської 
військової експансії та побудова твердих підвалин козацької організації в Україні. 

Родина Вишневецьких походила з нащадків великого князя литовського Ольгерда, 
які поріднилися з українськими магнатами, а згодом окатоличилися. Вишневецькі 
володіли величезною маєтністю в Україні. Батькові Дмитра в 1541 р. передані Канівське 
і Черкаське староства. У 1551 р. їх старостою стає Дмитро Вишневецький. 

У цей час посилюються татарські навали в Україну. Обійнявши посаду старости 
черкаського і канівського, на межі з територією якого й зародилось українське козацтво, 
Дмитро Вишневецький за свій головний обов’язок вважав захищати південні кордони 
держави. 

Вже тоді Вишневецький зарекомендував себе досвідченим і надійним охоронцем 
українських земель, талановитим воєначальником, головними рисами якого стали 
лицарство і молодецтво. Може, саме тому, зіткнувшись із козацькою вольницею, він, 
як ніде, відчув себе в своєму середовищі. Особиста хоробрість князя, його авантюристична 
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натура припали до душі козакам, вони ладні були йти з ним і проти татар, і проти 
будь-кого іншого, аби покликав. Дмитро Вишневецький невдовзі став визнаним 
ватажком козаків. Він вирушає на дніпровське пониззя і на острові Хортиця, за 
свідченнями М. Грушевського, «ставить замок і громадить навколо себе козаччину». 

Ставши черкаським і канівським старостою, Вишневецький відзначився походом 
на турецькі фортеці Очаків, Акерман, Іслам-Кермен (др. пол. 1548 – поч. 1549 р.), що 
викликало занепокоєння могутнього султана Османської імперії Сулеймана. Однак 
велику відвагу Д. Вишневецький проявив у 1553 р., коли разом з невеликим підрозділом 
козацького війська здійснив похід до Стамбула, де намагався дипломатичним шляхом 
домовитися з турецьким султаном про припинення нападів татарських орд на Україну. 

Саме за Д. Вишневенького розпочалася міжнародна політика Війська Запорозького, 
що сягає корінням середини XVI ст. Спершу, Д. Вишневецький, перебуваючи в статусі 
підданого польського короля і великого князя литовського Сигізмунда у 1553 р. 
самовільно їде до Стамбулу, де зустрічається з турецьким султаном Сулейманом І 
Пишним й, очевидно, просить у того допомоги проти, його неслухняного васала 
кримського хана Девлет-Гірея. Однак після повернення зі Стамбулу він зустрічається з 
королем Сигізмундом й отримує від нього охоронний універсал. 

В 1549 р. родина Вишневецьких потрапила до татарського полону. У 1552 році 
сам польський король просив правителів Бахчисараю звільнити княгиню Вишневецьку. 
Вірогідно, що Дмитро Вишневецький мав вирішувати в Константинополі питання, 
пов’язані зі звільненням з полону своїх родичів. 

У Польщі не вірили в щасливе повернення Вишневецького з Туреччини. І справді, 
треба бути надзвичайно мужньою і сміливою людиною, аби зважитися на таку 
поїздку до Блискучої Порти – туди, звідки з 1548 по 1553 рр. не раз у грізних листах 
до польського короля султан вимагав покарати українського князя за розправи з 
татарськими грабіжниками. Важко пояснити, чому Вишневецькому вдалося живим і 
неушкодженим повернутися до рідних країв. Можливо, його захистила прославлена 
Роксолана, дружина Сулеймана? 

Повернувшись із Туреччини, Дмитро Вишневецький мав аудієнцію в короля під 
Любліном, після чого призначений прикордонним «стражйиком», зокрема на Хортиці. 
Ось тоді-то, повернувшись до Запоріжжя і згуртувавши навколо себе козаків, князь 
будує на Хортиці той замок-фортецю, що увійшов в історію під назвою Вишневецький. 

1556 р. Д. Вишневецький висилає своїх представників до московського царя Івана IV 
Грозного з проханням про перехід до нього в підданство на основі виконання військової 
служби. Наступного року він складає присягу царю як своєму сюзерену (а отже, 
«зраджує» королеві) й отримує за це в володіння від Івана IV Грозного містечко 
Бєлєв з навколишніми селами й 10 000 рублів. Однак через п’ять років, зважаючи на 
те, що його посилають воєводою на Кавказ, Д. Вишневенький пориває з московською 
протекцією й повертається до Литви. У 1561 р. він отримує з рук короля універсал, в 
якому говорилося, що «може він добровільно в державах наших жити, користуючись 
всякими вольностями і свободою, як і другі княжата, панята й обивателі держави 
нашої». 

Однією з найбільших заслуг Д. Вишневецького стала побудова за його наказом 
на початку 50-х рр. XVI ст. добре укріпленого замку на острові Хортиця. По суті він 
став основою заснування тут першої Запорозької Січі. У 1557 р. гетьман Вишневецький 
на чолі запорожців майже місяць оборонявся від багатотисячних орд хана Девлет-
Гірея. А вже наступного року у відповідь на напад хана 30-тисячне козацьке військо 
під керівництвом Вишневецького оволоділо Перекопом, а в 1559-1560 рр. здійснило 
походи на фортецю Азак (Азов). 
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Вишневецький, як козацький гетьман мусив постійно захищати українські землі 
від кримчаків, побачивши таке ставлення до себе царя, повертається на Запоріжжя. 
Він добре розумів, що сам, один не зможе протистояти силам кримчаків і турків. 
Потрібен був забезпечений тил. І він звертається до короля. «Знаменитий воїн, 
колишній гетьман малоросійський з’явився до короля і був прийнятий ласкаво», – 
пише історик. 6 вересня 1561 р. Сигізмунд Август повернув йому всі звання і володіння. 
А коли Вишневецький, що був уже похилого віку, захворів, то король дав йому свого 
медика для лікування. 

Час минав. Похилий вік і численні походи ослабили здоров’я князя. Перебуваючи 
на Хортиці, він уже з великим зусиллям сідав на коня, та й шабля не здавалася вже 
такою легкою, як раніше. І все ж, коли в 1563 р. його товариш польський магнат 
Ольбрехт Ляський, який мав у Молдові фортецю, запропонував разом вирушити 
походом у молдавські землі, де між боярами розгорілася кривава усобиця за престол, 
Вишневецький відразу ж погодився. Однак тут його загін козацьких добровольців 
заманений у пастку і розбитий, а самого Вишневецького закували в ланцюги та відіслали 
до Туреччини. 

Вже вкотре українського князя не влаштовує спокійне життя королівського 
підданого – влітку 1563 р. Д. Вишневецький на чолі чотирьохтисячного козацького 
загону без дозволу короля здійснює похід до сусіднього Молдавського князівства з 
метою оволодіння господарським троном. Ця акція закінчилася поразкою, а самого 
козацького провідника захоплено в полон і відправлено до Туреччини, де невдовзі 
страчено. 

Таким чином, за досить короткий проміжок часу (з 1553 до 1563 рр.) Д. Вишневецький 
налагоджує стосунки з турецьким султаном, після чого «зраджує» короля Польсько-
Литовської держави й переходить на бік московського царя, а через деякий час знову 
повертається до «дідичного» сюзерена, щоб вкотре, порушуючи умови підданства, 
бути страченим колишнім союзником – султаном Османської імперії. 

Ось як описав трагічні події початку 1563 р. польський хроніст М. Бєльський: 
«Вишневецький був скинутий з башти на гак, вмурований в стіни біля морської 
затоки по дорозі з Константинополя в Галату. Зачепившись ребром за гак, він жив у 
такому положенні три дні, поки турки не вбили його з луків за те, що лаяв їхню 
віру». Так закінчилося буремне і сповнене військових звитяг життя українського князя, 
якого козаки обрали собі за гетьмана. 

В очах сучасників героїчна смерть Д. Вишневецького перетворилася на символ 
незламності християнського духу та його перемоги над ісламом. У всій Східній 
Європі почали співати пісню про незламного українського козака: – «В Царгороді на 
риночку ой п’є Байда горілочку..., ой як стрілив – царя вцілив...». Староукраїнське 
слово «байдувати» означало майже те саме, що й «козакувати», а саме вести вільне, 
незалежне ні від кого життя. 

Кажуть, що перед стратою йому пропонували відмовитися від православ’я в обмін на 
життя і свободу, але князь відмовився. Турки розтяли йому груди і, сподіваючись 
здобути мужність знаменитого гетьмана, вийняли серце, розділили і з’їли його. 

Український князь Дмитро Іванович Вишневецький належав до панівного класу 
Польсько-Литовської держави. У важку для рідного народу годину він бореться з 
його ворогами, пов’язавши свою долю з козацтвом і першим з українських феодалів 
перейшов на прожиття за Дніпровські пороги. Саме Вишневецький заклав на Хортиці 
перший укріплений замок. Поводячи себе незалежно від намагань польського уряду 
тримати Січ у повному підпорядкуванні, він почав відособлювати запорізьке козацтво в 
автономну, а згодом і в самостійну від Польсько-Литовської держави організацію. 
Ставши на невпинну боротьбу з татарськотурецькою агресією, український князь Дмитро 
Іванович Вишневецький заслужив на добру пам’ять майбутніх поколінь. 



Шитюк М. М., Горбуров Є. Г., Горбуров К. Є. 

156 

 
Пам’ятник Д. Вишневецькому на острові Хортиця (Запоріжжя) 
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Народився Остап Вишня (Павло Михайлович Губенко) 13 листопада 1889 року в 

містечку Грунь Зіньківського повіту на Полтавщині (нині Охтирський район Сумської 
області) в селянській сім’ї. Батько, Михайло Кіндратович Губенко одружився з 
місцевою дівчиною Параскою Олександрівною Балаш. Прожили вони родиною, як 
свідчить Остап Вишня в «Моїй автобіографії» (1927 р.), двадцять п’ять років і мали 
сімнадцять дітей. 

Павло Губенко за три роки закінчив початкову школу в містечку Зіньків, де йому 
випало навчатися разом із М. К. Зеровим. Закінчивши в 1903 р. школу, Павло Губенко 
отримав свідоцтво, що давало право зайняти посаду поштово-телеграфного чиновника. 
Проте думати про чиновництво було зарано, йому тоді лише «тринадцятий минало». 

Після закінчення в 1907 році військово-фельдшерської школи П. Губенко до 
1917-го працює фельдшером – деякий час в армії, а потім у хірургічному відділі лікарні 
Південно-Західної залізниці у Києві, на Солом’янці. Він не мав наміру присвячувати 
своє життя медицині, хоча до обов’язків ставився чесно, сумлінно, відано. 

Молодий фельдшер Губенко виявляв широкий інтерес до навколишнього життя, 
активно займався самоосвітою і склав екстерном екзамени за гімназію, захоплювався 
літературою, багато читав і в 1917 р. вступив на історико-філологічний факультет 
Київського університету. На цей час визначається і його професійна пристрасть, 
його покликання. Це – і обрання університетського профілю навчання, хоча під впливом 
бурхливих подій та різних життєвих обставин університет не вдалося закінчити, це – 
і спроби літературної творчості, окремі з яких побачили світ восени 1919 р. на 
сторінках кам’янець-подільских газет «Народна воля» і «Трудова громада», де протягом 
двох осінніх місяців, з’явилася двадцять одна його публікація. 

Остап Вишня відверто й щиро, з відчутною іронією сказав про хитання і помилки, 
про малоприємні «одіссеї», – щоправда не тривалі, короткочасні, – в дні Лютневої, 
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потім Жовтневої революції і громадянської війни. Майже десятиліття по тому він 
писав у «Моїй автобіографії»: «Як ударила революція завертівся. Будував Україну. 
Бігав з Центральної ради в університет, а з університету в Центральну раду. Тоді до 
св. Софії; з св. Софії до «Просвіти», з «Просвіти» на міиинг, з мітингу на збори, з 
зборів у Центральну раду, з Центральної ради на з’їзд, із з’їзду на конференцію, з 
конференції в Центральну раду. До того було ніколи, що просто страх... Хотілося, 
щоб і в війську бути, і в парламенті бути, і в університеті бути, і по всіх комітетах 
бути, і на національний фонд збирати, і пісень співати. 

Перший надрукований твір Остапа Вишні – «Демократичні реформи Денікіна 
(Фейлетон. Матеріалом для конституції бути не може)» – побачив світ за підписом 
«П. Грунський» у кам’янець-подільській газеті «Народна воля» 2 листопада 1919 року. 

Весною 1920 р. Павло Губенко повернувся до Києва. Восени охоронними органами 
революції його заарештовано і десь через півроку, звільнено вже в Харкові. 

Вперше псевдонім «Остап Вишня», якому судилося назавжди стати літературним 
ім’ям уславленого майстра сатири і гумору, з’явився під усмішкою «Чудака, їй-богу!» 
22 липня 1921 р. на сторінках «Селянської правди». 

Успішно дебютувавши 1923 р. двома невеличкими збірками, гуморист видає одну за 
одною нові книжки – «Вишневі усмішки (сільські)», «Кому веселе, а кому й сумне», 
«Літературні усмішки» (1924), «Вишневі усмішки кримські» (1925), «Лицем до села», 
«Українізуємось» (1926), «Вишневі усмішки кооперативні», «Вишневі усмішки 
театральні» (1927), «Вибрані твори» (1928), «Усмішки» (в двох томах, 1929), «Вишневі 
усмішки закордонні» (1930) та ін. Двома виданнями виходить найбільше обсягом 
«Вибране» першого періоду його творчості – «Усмішки» в чотирьох томах, 1928 і 1930. 

Критика загалом високо оцінювала творчість Остапа Вишні – віддавала належне 
його оригінальному талантові, неповторній манері письма, злободенності й актуальності, 
оперативності виступів та осяжності ідейно-тематичних зацікавлень автора. І це 
справедливо, адже творчість гумориста і сатирика уже в цей період вийшла на височінь 
найпомітніших здобутків української радянської літератури, цим самим засвідчивши 
життевість та ідейно-художню спроможність сатиричного жанру в умовах пожовтневої 
дійсності. 

26 грудня 1933 року Остапа Вишню заарештовано. 3 березня 1934 року колегія 
ОДПУ визначила міру покарання: десять років тюремного ув’язнення. 

Відбував він свою безневинну провину спочатку в Ухтпеч-таборі (Ухта, Комі АРСР), 
в лютому 1935 р. був переведений в «Печорське відділення», на рудник Еджит-
Кирта, через деякий час – знову до Ухтпечтабору. 

Майже дванадцятьма роками пізніше в заяві судовим інстанціям письменник 
недвозначно схарактеризував сфабриковану майстрами репресивних заходів його 
«контрреволюційну» судову справу й висловив рішучий осуд антизаконної щодо 
нього акції. В заяві, адресованій військовому прокуророві Київського військового 
округу, він зазначив: «26 грудня 1933 року я заарештований органами ОДПУ УРСР 
за звинуваченням у належності до контрреволюційного угруповання і в організації 
замаху на тодішнього секретаря ЦК КП(б)У П. Постишева...» Викладаючи суть 
справи, Остап Вишня згадує таку деталь: слідчий показав йому товсту папку й 
сказав, що в ній «усе ваше життя. Нам все відомо!», на що заарештований відповів: 
якщо там зібрано правду про мене, тоді «мені нема про що турбуватися». Та, звісно, 
все звинувачення вибудовувалось на неправді. «Заперечував я, – пише Остап Вишня, – 
всі висунуті проти мене звинувачення, поки не застосували щодо мене фізичного впливу 
і не заявили, що моє визнання вини необхідне для народу і для більшовицької партії». 

Переживши арешт, тюремне ув’язнення, табірну наругу, а потім, на волі, чесно 
попрацювавши в літературі понад дванадцять років, Остап Вишня, одначе, не мав 
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офіційної реабілітації, не почув ні роз’яснень, ні вибачень від держави чи відповідних її 
органів. І він прямо, одверто, рішуче пише в згаданій заяві: «Категорично заявляю і 
стверджую, що висунуте проти мене звинувачення – брехня од початку до кінця. 

«Ніколи ніяких злочинів проти народу і народної Радянської влади я не чинив». 
В 1944 р. письменник приїздить до Києва і включається в творчу і громадську 

роботу. Розпочинається цей період опублікуванням 26 лютого в газеті «Радянська 
Україна» знаменитої усмішки «Зенітка». Письменник-гуморист ставить своє художнє 
слово на службу народові, який ще вів тяжку, виснажливу війну з фашистською 
Німеччиною; співробітничає в журналі «Перець», виступає перед робітниками, колгосп-
никами, студентською молоддю, здійснює поїздки в Харків, Ленінград, в західні області 
України, друкує в пресі політичні фейлетони та гуморески, усмішки з нашого 
внутрішнього, радянського життя. Одна за одною виходять нові книжки письменника – 
«Самостійна дірка» (1945), спрямована проти фашистських загарбників і їхніх при-
служників буржуазних націоналістів, «Зенітка» (1947), «Весна-красна» (1949), «Вишневі 
усмішки» (1950), «Мудрість колгоспна» (1952), «А народ воювати не хоче» (1953), 
«Великі ростіть» (1955), «Нещасне кохання», «Твори в двох томах» (1956). Не полишає і 
улюбленої праці в освоєнні творчості майстрів російської та світової класики, деяких 
російських радянських письменників – перекладає М. Гоголя, А. Чехова, О. Сухово-
Кобиліна, Марка Твена, Б. Нушича, Я. Гашека, В. Маяковського, Є. Петрова, В. Овечкіна 
та ін. 

 

 
Могила Остапа Вишні на Байковому кладовищі у Києві 

 
О. Вишня провадив і велику громадську роботу. Він брав участь у діяльності літе-

ратурних об’єднань «Плуг» і «Гарт», в організації та редагуванні, разом з В. Блакитним, 
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перших двох номерів журналу «Червоний перець» (1922) і продовжив працю в цьому 
журналі, коли 1927 р. поновлено його вихід. Відома робота Остапа Вишні в оргкомітеті 
Спілки радянських письменників України та у Всесоюзному оргкомітеті, що здійснювали 
підготовку до створення республіканської та союзної письменницьких організацій. 
Після Великої Вітчизняної війни О. Вишня – член редколегії журналу «Перець» і один з 
найактивніших його співробітників, член правління Спілки письменників України, 
інших громадських організацій республіки, учасник численних зустрічей з читачами. 

Зустрічі з тими, хто ставав героями письменникових творів часті виступи перед 
трудящими – невід’ємна частка його життя і творчості. Від них – і нові враження, і 
знання людини та світу, і щоденна наснага до творчості. 

Помер Остап Вишня 28 вересня 1956 р. 
 
Використана література: 
1. Дузь І. М. Остап Вишня (Життя і творчість). – К., 1965. 
2. Дузь І. М. Остап Вишня: Нарис про творчість. – К., 1989. 
3. Зуб І. В. Остап Вишня: Риси творчої індивідуальності. – К., 1991. 
4. Зуб І. В. Остап Вишня: Нарис життя і творчості. – К., 1989. 
5. Живий Остап Вишня: Збірник спогадів про письменника. – К., 1965. 
6. Журавський А. Ф. Ніколи не сміявся без любові: Сторінки життя і творчості 

Остапа Вишні. – К., 1983. 
7. Мукомела О. Остап Вишня // В кн. …З порога смерті…: Письменники України – 

жертви сталінських репресій. – Вип. 1. – К., 1991. 
8. Остап Вишня (1889-1956) : бібліографічний покажчик. – Х., 1959. 
9. Про Остапа Вишню: Спогади. – К., 1989. 
 



161 

Âîëîáóºâ Ìèõàéëî Ñèìîíîâè÷ 
 
 

 
 
 

Народився Михайло Симонович 24 січня 1903 р. в м. Миколаєві в родині службовця. 
Михайло навчався в гімназії. Та вже 1915 р. через матеріальні нестатки сім’ї змушений 
займатись репетиторством, давати приватні уроки. Після смерті батька утримував сім’ю. 

У 1921-1922 рр. працював заступником завідуючого відділом Миколаївської 
губернської системи політосвіти, а з 1922 р. його направили в Вінницю на посаду 
завідуючого губернським відділом політосвіти. Пізніше Михайло Симонович згадував: 
«На Поділлі я потрапив у зовсім інші умови й оточення. Насамперед, мені довелось 
зіткнутися з рядом колишніх членів українських націоналістичних партій, які працювали 
на Поділлі. Якийсь своєрідний тон був у деяких низових й політосвіторганіззціях. 
Згадую, наприклад, як я був вражений, коли на педкурсах, до яких я був прикріплений 
як відповідальний керівник, наприкінці зборів після «Інтернаціоналу» заспівали 
«Заповіт». ...Моя увага, як завідуючого губернською політосвітою, була привернута 
до тяжкого становища українського театру, необхідності прискореної українізації 
клубної справи. У кінцевому підсумку у Вінниці нацпитання набуло для мене значно 
більшого інтересу і значення, ніж раніше». 

1922 р. закінчивши екстерном економічний відділ Харківського інституту просвіти, 
направлений на роботу в Вінницю. У 1923 р. почав працювати в Харкові в Головкомі 
освіти, викладав в Інституті народної освіти, фінансовому технікумі, став професором 
політекономії. Очолював кафедру механіко-машинобудівного інституту (1930-1933). 

Саме в Харкові він упевнився, що слово панівної партії розходиться з ділом. 
Чітке усвідомлення колоніальної політики Москви щодо України спонукало його 
опублікувати унікальну працю «До проблем української економіки» («Більшовик 
України», 1928). М. Волобуєв дійшов висновку, що в XVIII ст. українська економіка 
розвиненіша, ніж російська. Довів, що й за радянської влади дискримінаційне становище 
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української економіки збереглося. Основні капіталовкладення йшли на Урал та в 
інші райони Росії, значний відсоток бюджету України – на потреби інших республік. 

Водночас учений накреслив обґрунтований план виходу України з колоніального 
становища. Заперечуючи теорію єдності економіки всього СРСР, він довів, що Україна – 
здавна історично сформований народногосподарський організм, який має власні 
історичні і власні майбутні шляхи розвитку, тому потрібно наділити українські 
економічні відомства правами керівництва всім господарством України, тут має 
затверджуватися бюджет, і союзний Держплан повинен виконувати лише загально-
директивні функції тощо. 

Коли комуніст-українець професор М. Волобуєв виступив зі своєю славнозвісною 
статтею про колоніальну політику Росії в Україні, то на нього посипались докори з 
комуністичного олімпу на некомуністичний спосіб мислення. Насамперед, він заперечував 
теорію єдності російської імперської економіки до жовтня 1917 р., вимагав розглядати 
Україну, як «історично сформований народно-господарський організм», що має власні 
шляхи розвитку. 

Волобуєв не відходив від комуністичних засад. Він твердив, що колись переможе 
всесвітня комуністична революція, буде створений всесвітній СРСР і в нього кожна 
нація увійде як рівна. Але Україна вже тепер мусить підготуватись до такого вступу. 
Для цього її економіка повинна гармонійно розвиватись у природних національно-
економічних межах. Позбавлення українського народу права керувати власною 
економікою, а тим паче експлуатація української економіки на шкоду українському 
народу – справа, за його словами, ворожа комунізмові. 

Не обминув Волобуєв схему найраціональнішого використання продуктивних 
сил. Він вважав невиправдано дорогим нерентабельне будівництво нових. Бюджетне 
законодавство слід індивідуалізувати, застерігаючи від занадто великого вилучення 
народногосподарських прибутків за межі України. Встановити, що остаточною інстан-
цією, яка затверджує український бюджет повинен стати Всеукраїнський Центральний 
Виконавчий Комітет. 

Молодий економіст вважав, що плани індустріалізації треба переглянути, відкинувши 
тенденції розглядати російську економіку як панівну. Зокрема, подивитись на економічну 
доцільність планів будівництва нових заводів. Беручи до уваги високий темп аграрного 
перенаселення в СРСР, встановити відповідну всеукраїнську систему регулювання 
напливу робочої сили з тим, щоб стежити за пропорційним розподілом місць на 
українських заводах між УСРР та Російською Федерацією. М. Волобуєв вважав, що 
за Україною та іншими союзними республіками необхідно зберегти право контролю 
за діяльністю союзних органів. 

Через рік М. С. Волобуєва відкликано до Харкова – тодішньої столиці України – 
для роботи в Головполітосвіті. Він працював за сумісництвом у фармацевтичному 
технікумі, викладачем Харківського інституту народної освіти, фінансивого економічного 
технікуму, а згодом (у 1930-1933 роках) став професором політичної економії в 
Харківському механіко-машинобудівному інституті. Архіви зберегли відомості про 
його близьких. Мати – Волобуєва Катерина Петрівна, 1882 року народження, мешкала 
разом з ним. Дружина – Артемова Варвара Іванівна, 1904 року народження, працювала в 
Інституті комуністичної освіти викладачем. Донька – Волобуєва Валерія Михайлівна, 
1929 року народження. 

М. С. Волобуєв входив до складу колегії Головполітосвіти. У 1927 р. був заступником 
її голови. 

Ще в 20-ті роки М.С. Волобуєв познайомився з О. Я. Шумським, М.ГХвильовим, 
М. О. Яловим, рядом колишніх членів партії «боротьбистів», які 1920 р. увійшли до 
КП(б)У. Саме «боротьбистська» партія дала тодішній системі значні культурницькі 
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сили. Цих людей серйозно хвилювала національна політика, розвиток української 
культури, процес «українізації» в цілому. Спілкування майбутнього «націонал-ухильника» 
з ними, ясна річ, впливало на формування його світогляду. Зауважимо, що він був 
молодою людиною, коли все нове сприймається по-особливому. Свою статтю «До 
проблеми української економіки» він надрукував у 24 роки. Ці знайомства потім 
обернулись для нього трагедією. 

Коли Михайла Симоновича заарештували в грудні 1933 р., то досить швидко з 
нього вибили зізнання в тому, що він входив до «контрреволюційної української 
організації», куди його «втягнув» М. Г. Хвильовий. 

Його найзначніша публікація «До проблем української економіки», вміщена у 2-му 
і 3-му числах часопису «Більшовик України» за 1928 р. була навіяна тогочасними 
реаліями. Вона викликала лють у «правовірних» сталіністів. Стаття фігурувала 
у кримінальній справі Волобуєва як один з доказів його «контрреволюційної та 
шкідницької» діяльності. 

М. Волобуєва звинуватили в тому, що він, власне, обґрунтував теорію про необхідність 
виходу України зі складу СРСР. 

Публічне викриття вченим колоніальної політики Росії щодо України викликало 
організовану зливу звинувачень у некомуністичному мисленні та антирадянщині. 

7 грудня 1933 р. М. Волобуєва заарештовано за обвинуваченням в участі в 
«українській контрреволюційній організації, що прагнула до повалення Радянської 
влади збройним шляхом». 

Репресивна «черга» дійшла і до нього. Наприкінці 1933 року з’явився документ 
зловісного змісту: 

«Постановление, город Харьков, 7 декабря 1933 года. 
Я, пом. Уполномоченный следственной группы Секретно-политического отдела 

ГПУ УССР Гольдман, рассмотрев материалы по обвинению гражданина Волобуева 
Михайла Симоновича, сотрудника Наркомпроса УССР, беспартийного, в преступлениях, 
предусмотренных ст. 54-11 УК УССР, виразившихся в том, что он принадлежит к 
украинской контрреволюционной организации, стремившейся к свержению Соввласти 
вооруженным путем, 

нашла: 
что пребывание Волобуева М. С. на свободе является опасным, а потому на 

основании изложенного и, руководствуясь статьями 143, 146 и 156 Уголовно-
процессуального кодекса УССР, 

постановила: 
1. Избрать мерой пресечения для невозможности уклониться от суда и следствия 

в отношении обвиняемого Волобуева М. С. содержание под стражей в спецкорпусе 
ГПУ УССР. 

2. Настоящее постановление направить для сведения прокурору. 
Пом. Уполномоченного следственной группы секретно-политического отдела – 

Гольдман». 
«Согласен». 
Начальник 2 отдела секретно-политического отдела – Шерстов. 
«Утверждаю». 
Зам. начальника секретно-политического отдела УССР – Козельский». 
8 травня 1934 р. М. Волобуєва засуджено до 5 років виправних таборів (вирок 

замінений на заслання до Казахстану). Після відбуття покарання жив у Краснодарському 
краї. У роки Великої Вітчизняної війни виконував спеціальні завдання радянської 
розвідки. 1948 р. переїхав до Ростова-на-Дону, де працював завідувачем кафедри в 
Ростовському фінансово-економічному інституті. У серпні 1957 р. реабілітований. 
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12 вересня 1957 р. голова Харківського обласного суду Мірошниченко повідомив 
про це Михайла Симоновича. 

Однак, як прийнято говорити тоді, в 50-ті роки, реабілітували людину, а не її ідеї. 
Сьогодні потрібен принципово новий погляд на науковий доробок М. С. Волобуєва, 
об’єктивний аналіз його позиції. Згаданий висновок співробітників Інституту економіки 
АН України підготовлений людьми заангажованими, упередженими. Вони, можливо, й 
бачили раціональне зерно в міркуваннях Волобуєва, але не наважились про це сказати. 

У 1961 р. М. С. Волобуєв переїхав у Донецьк, де працював у торговельному 
інституті (його запросив тодішній ректор Ф. Д. Фесенко). Та жити у Донбасі не зміг 
через хворобу на бронхіальну астму. Знов повернувся до Ростова, де й помер 20 червня 
1972 р. Через два з половиною роки не стало його дружини. 
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Князь Красне Сонечко – то реальна історична особа, уславлений київський володар 

Володимир Святославич, який правив на Русі з 978 до 1015 р. Князь Володимир не 
стільки бенкетував з боярами та богатирями, скільки безупинно воював з ворогами 
рідної землі. Що ж стосується самих бенкетів, то вони дійсно час від часу відбувалися в 
ту далеку пору. Учта князя з дружиною належала до міцних і тривалих пережитків 
родового ладу, з якого виростала молода держава. 

Вченим не відомо, коли народився Володимир. Він належав до синів київського 
князя Святослава, але народжений поза шлюбом. 

Володимир Великий – київський князь (980-1015). син Святослава Ігоревича і Малуші, 
рабині-ключниці княгині Ольги (за іншою версією, Малуша дочка древлянського 
князя Мала. 

Про дитячі роки майбутнього великого князя київського наука не знає нічого, бо 
мовчать про це джерела. Найприродніше допустити, що виховувався він у бабусі, 
княгині Ольга, На це обережно натякає Нестор, зазначивши, що коли печеніги 968 р. 
обложили Київ, там перебувала стара княгиня «зі своїми внуками». Мабуть, Ольга 
доручила Володимира його дядькові Добрині. Міркувати таким чином дозволяють ті 
підстави, що княжич виріс у язичестві, якби ж його виховувала сама Ольга, то він з 
дитячих років став би християнином, як старший брат Ярополк. 

У юному віці батько посадив Володимира намісником Новгорода Великого (970). 
Але правив замість князенка його дядько Добриня. Коли між синами Святослава 
почалася боротьба за владу на Русі (977) і старший Ярополк убив молодшого Олега, 
Володимир зібрав «за морем» норманську дружину і пішов війною на Ярополка. 
Зраджений воєводою Блудом Ярополк загинув, а Володимир став князем. Літописець 
назвав його одноосібним правителем руської землі. 
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Володимир не був рівнею своїм братам Ярополкові й Олегу, народженим від 
Святославової княгині, не відомої нам із джерел на ім’я. Певно, незважаючи на юний 
вік навряд чи йому 970 р. було більше десяти літ, – княжич відчував свою неповноцінність 
у порівнянні з братами. 

Найімовірніше, Володимир просидів би в мало почесному в ті роки новгородському 
князівському кріслі набагато довше. 

Нестор поверхово оцінив душевний стан Володимира, коли молодий князь почув 
про загибель брата. Володимир зовсім не злякався, він узагалі нікого й нічого не 
боявся, то доводиться його життям у наступні роки. Князь тверезо оцінив становище 
й зрозумів, що з купкою дружинників йому не встояти проти війська Ярополка, до 
якого, певно, залучили ще й вцілілих дружинників Олега. 

Ось як описує Нестор сватання Володимира: «І послав Володимир до Рогволода 
в Полоцьк сказати: «Хочу дочку твою взяти за жінку». Той же запитав у дочки своєї: 
«Чи хочеш за Володимира?» Вона ж відповіла: «Не хочу роззути сина рабині, але хочу 
за Ярополка». Легко уявити, якого удару завдано цією зарозумілою відповіддю дуже 
вразливому через своє незаконне походження, та й взагалі гордому і самолюбному 
Володимиру! 

У цьому скрутному становищі вперше дав про себе знати сильний характер 
Володимира. Він блискавично зібрав військо і негайно рушив на Полоцьк. Його 
вторгнення в Полоцьку землю було несподіваним для місцевого князя: «А в цей час 
збиралися уже вести Рогнеду за Ярополка. І напав Володимир на Полоцьк, і убив 
Рогволода і двох його синів, а з дочкою став до шлюбу». Цей жорстокий вчинок 
здійснено Володимиром з холодного політичного розрахунку; знищивши місцеву 
князівську династію, він тим самим позбавляв Полоцьк самостійності і навіть автономії 
в складі Давньоруської держави, що утворювалася. 

Потім, не зволікаючи і дня, Володимир пішов проти Ярополка. Нестор докладно 
описав їхню короткочасну війну, що закінчилася смертю старшого брата і вокняжінням 
молодшого в Києві. Володимир, здобувши перемогу над Ярополком, сів на київський 
престол 11 червня 978 р. 

Зовні спадщина, яку одержав Володимир, а точніше завоював, видавалася цілком 
благополучною. Русь значно зміцнила позиції на європейській арені. Візантія змушена 
рахуватися з інтересами молодої східно-слов’янської держави. Всередині країни тривав 
процес об’єднань земель в державну систему. 

Новий київський властитель продовжив політику попередників щодо збирання 
східнослов’янських земель навколо Києва. Він послідовно поставив під владу державного 
центру великі союзи племен, що залишались ще незалежними: хорватів і дулібів, вятичів 
і радимичів. 

Він був видатним реформатором, будівником держави. Саме в роки його князювання 
завершується в загальних рисах формування давньоруської державності. 

Свою одержавну діяльність новий князь, як і його попередники, почав із приєднання 
до Києва східно-слов’янських союзів племен, які або не ввійшли до складу держави, 
або відпали в зв’язку зі смертю попереднього київського князя. Першим військовим 
заходом Володимира став похід 981 р. проти хорватів і дулібів, яких тоді остаточно 
ввели до складу Київської Русі. Далі були придушені повстання в’ятичів (982) і 
радимичів (984), до складу руської держави увійшли Закарпатська Русь і Тьмутаракань. 
За часів правління Володимира всі основні східнослов’янські союзи племен інкорпоровані 
до складу держави. Процес утворення Київської Русі практично завершився. Кордони 
держави загалом збігалися з етнічними межами східнослов’янської етнокультурної 
спільності. На сході Київська Русь досягла межиріччя Оки і Волги, на заході – Дністра, 
Карпат, Західного Бугу, Німану, Західної Двіни, на півночі – Чудського, Ладозького 
та Онезького озер, на півдні Дону, Росі, Сули і Південного Бугу. 
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Видатний політик і адміністратор, Володимир здійснив серію реформ: адміні-
стративну, військову, оборонну, судову, релігійну (у два етапи). 

У період проведення адміністративної реформи (близько 988 р.) Володимир: 
1) роздав землі в управління 12 синам-намісникам; 
2) ліквідував владу племінних князів; 
3) зміцнив центральну владу київського князя, що одержав статус «єдинодержця» 

чи «великого київського князя»; 
4) розподілив державу на окремі землі – уділи навколо великих міст. 
Так була створена централізована система управління державою. 
Для усунення конфліктів, зближення з місцевою адміністрацією, боярами князь 

влаштовував у Києві «Володимирові бенкети». На них проводилися консультації шодо 
важливих державних справ. 

Сівши на престол. Володимир насамперед вирішив позбутися варязьких найманців, 
за допомогою яких захопив стольний град. Варяги поводилися зухвало й зажадали 
від Володимира накласти на киян контрибуцію на їхню користь – по 2 гривні з 
людини. Але Володимир зумів направити варягів на Візантію, де вони вступили в 
найману гвардію імператорів, і лише невелику частину залишив у складі своєї дружини. 
У внутрішній і зовнішній політиці князь спирався на дружину, що складалася переважно 
з русів. Літописи зображують Володимира Святославича зразковим дружинним князем: 
«Володимир бо любив дружину і з нею радився про устрій землі, і про порядки землі, і 
про війни». 

У роки князювання Володимира Русь підтримувала широкі міжнародні зв’язки, 
зокрема з Візантією. Німеччиною, Римом, Польщею, Болгарією, скандинавськими 
країнамн. З рядом країн Русь уклала угоду в тому числі і шлюбно-династичні. Дру-
жинами Володимира стали візантійська принцеса Анна і внучка німецького імператора 
Оттона І. 

Володимир Святославич енергійно проводить державні реформи. Він запровадив 
нове зведення законів усного звичаєвого права, яке Нестор назвав «Уставом земленым». 
Князь удосконалив і доповнив попередній кодекс – «Закон руський». У свою чергу, 
«Устав земленой» покладено в підвалини першого писаного зібрання правових норм 
Русі – «Правди Ярослава», складеної близько 1016 р. 

Виключне значення мала адміністративна реформа Володимира Святославича. У 
роки його правління основні союзи давньоруських племен приєднані до Києва. Але 
племінна знать на місцях до часу почувалася незалежно. Тому в кінці 80-х рр. X ст. 
Володимир послав 12 своїх синів до різних міст Київської Русі. «Повість временних 
літ» сповіщає: «Посадив Вишеслава в Новгороді, Ізяслава в Полоцьку, Святополка в 
Турові, а Ярослава в Ростові, а Гліба в Муромі, Святослава в Древлянській землі, 
Всеволода у Володимирі, Мстислава в Тмутаракані». 

Військова реформа замінила племінну організацію війська на феодальну за право 
володіти земельною власністю. 

Оборонна передбачала широке будівництво фортець навколо Києва, що стали 
опорними пунктами в боротьбі з печенігами. 

Суть судової реформи: князь прагнув розділити єпископський і міський суди, 
виробивши закон, шо регулював відносини в суспільстві на основі звичаєвого права 
(«Статут земляний»). 

Під час князювання Володимира здійснювалося карбування нових золотих і срібних 
монет. 

Новим етапом реформування була велика рада про обрання віри князем і дружиною. 
Після довгих вагань князь віддав перевагу православ’ю, що нібито вразило його 
своїми пишними обрядами («Повість врем’яних літ»). Але всі відомі історики СНД 
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вибір Володимиром християнства ставлять у залежність від конкретних політичних 
та економічних потреб того часу. 

З тієї пори в життєво важливих осередках Давньоруської держави сиділи вже не 
бунтівливі, завжди схильні до непокори місцеві князьки, а провідники волі великого 
князя київського, і не тільки його сини, а й близькі до нього люди: бояри, старші 
дружинники тощо. На зміну родоплемінному поділові давньоруського суспільства 
остаточно прийшов поділ територіальний, що є однією з визначальних ознак справжньої 
держави. 

Першою за часом, якщо виходити з послідовності розповіді «Повісті временних 
літ», була реформа релігійна. Спочатку уряд Володимира вирішив протиставити розмаїттю 
богів слов’янських і неслов’янських племен Східної Європи культ верховного 
божества Перуна. Це було зроблено ще на початку князювання Володимира в Києві. 
Але невдовзі з з’ясувалося, що язичництво як ідеологічна система не відповідає потребам 
державного будівництва та об’єднання союзів племен навколо київського осередку. 
Тому наприкінці 80-х рр. X ст. Володимир зважився запровадити християнську релігію, 
яку сповідувала на той час абсолютна більшість народів Європи і Близького Сходу. 
Незабаром трапилася нагода провести цю ідею в життя. 

Сталося так, що 986 р. у Візантії спалахнув заколот великих феодалів проти 
імператора Василія. Той звернувся за допомогою до київського князя. Володимир 
пообіцяв поміч, але зажадав за це руки сестри імператора Анни. Спочатку йому 
відмовили, та потім, коли повстання стало загрожувати існуванню династії, Василій 
погодився на шлюб. 

Уважне вивчення обставин запровадження християнства на Русі приводить до 
висновку, що, добиваючись руки Анни, Володимир прагнув підняти міжнародний 
авторитет своєї держави. Підняття нової релігії за подібних умов не лише виключало 
політичну залежність Русі від Візантії, але й ставило під контроль держави церкву, 
роблячи її слухняним знаряддям в княжих руках. 

Він захотів, щоб київський володар охрестився, що й було зроблено. Підступний 
імператор, щоправда, спробував відмовитися від слова, коли з допомогою руського 
війська здолав заколотників. Але Володимир примусив Василія виконати обіцяне, 
здобувши 989 р. головне візантійське місто в Криму Херсонес і, по суті, позбавивши 
імперію кримських володінь. У Херсонесі київський князь одружився з Анною, що 
приїхала туди, й великодушно віддав імператорові як викуп за наречену тільки-но 
здобуте місто. 

Найімовірніше, Володимир та Анна провели зиму 989/990 р. в Криму: стомлива 
кінносанна мандрівка засніженим степом навряд чи була під силу тендітній дочці 
півдня. Певно, тільки весною 990 р. човни з князівським подружжям, почтом і військом 
морем, а далі Дніпром дісталися Києва. 

Нова віра поширювалася на Русі вкрай повільно, наштовхуючись на упертий 
спротив народу, що продовжував вшановувати прабатьківських богів. Спочатку князь і 
взяті ним із Корсуня священики зуміли охрестити мешканців лише двох найбільших 
міст – Києва та Новгорода, пізніше – Чернігова, Переяслава, Смоленська, Володимира-
Волинського, Полоцька. Переважна ж більшість жителів Київської Русі багато десятиліть 
продовжувала поклонятися язичеським «кумирам». 

На виконання договору з Візантією Володимир Святославич того ж 987 р. хрестився 
у Києві. Це засвідчує «Пам’ять і похвала князю Володимиру» Іакова Мніха. 

Тіснішими ставали і стосунки Володимира, який тепер належав до християнської 
«сім’ї правителів», з іншими монархами. Прийнятгя християнства мало позитивні 
наслідки і для внутрішнього життя країни. 
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Майбутню будову церковної організації на Русі Володимир обговорював із 
митрополитом і протопопом Анастасом. Церква була організована на візантійський 
кшталт. На чолі її стояв київський митрополит, котрий назначався патріаршим Синодом 
чи Великим київським князем з наступним обранням Собором єпископів. 

Найбільш значущою справою Володимир вважав будівництво церков. У Києві 
він задумав звести величний храм святої Богородиці. Сім літ тривало це незвичайне 
будівництво на Старокиївській горі. Володимир передав до церкви все, що мав: 
богослужебні книги, ікони, хрести, посуд для причастя тощо. Настоятелем поставив 
Анастаса Корсунянина, а службу доручив правити корсунським священикам. 

Повернувшись з молодою до Києва, Володимир Святославич улітку 990 р. почав 
насаджувати християнство як офіційну релігію Давньої Русі. 

Офіційне запровадження християнства в Київській Русі справило позитивний вплив 
на життя її народу. Люди тим самим прилучалися до світової культури, книжності й 
мистецтва, освіти і наукових знань. Встановилися постійні зв’язки Давньоруської 
держави з іншими християнськими країнами. У часи Володимира Святославича Київська 
держава досягла високого рівня військової могутності, економічної міці й культурного 
піднесення. Вона стала врівень з багатьма державами Європи і Близького Сходу. 
Навіть Візантійська імперія мусила рахуватися з Руссю. Однак спокійного життя 
руському народові не було. Причиною цього стали хижі й жорстокі печенізькі хани, 
що постійно вдиралися на південноруські землі, вбивали й брали до полону тисячі 
людей, палили й руйнували міста і села, витоптували поля й луки, грабували й тягли 
у степ все, що тільки могли вхопити. 

Незабаром після запровадження християнства на Русі князь розпочинає тривалу й 
запеклу боротьбу з печенізькими ханами. «Повість временних літ» та інші літописи 
розповідають про сім великих війн Володимира з цими ворогами: у 990, 992 (двічі), 
996, 997, 1001 й 1004 рр. Всі вони закінчилися переможно для київського володаря. 

Як би там не було, тривалі й виснажливі війни Володимира з печенігами зрештою 
принесли Русі перемогу. Його синові Ярославу було вже легше остаточно здихатися 
печенізької загрози. 

Останні роки життя Володимира затьмарені непокорою синів. 1012 р. проти 
нього повстав пасерб Святополк, що княжив неподалік Києва в Турові. Князь кинув 
Святополка до в’язниці. А 1014 р. те ж саме вчинив рідний син Ярослав, батьків намісник 
у Новгороді Великому. Володимир страшенно розгнівався й розпочав готуватися до 
походу на Новгород. Але у розпалі готувань раптово помер. 

Смерть Володимира Святославовича, що сталася 1015 року в заміському князівському 
селі Берестове, обірвала його державотворчу діяльність у момент її найбільших успіхів, 
коли Русь посіла одне з найпочесніших місць у ряду провідних країн Європи. 

За всіма аспектами панування Володимира мало дуже велике значення в історії 
нашого народу. Він правив довго: в Києві просидів 35 літ і мав час допильнувати 
нових порядків, які заводив. Церква визнала його святим за те, що він зробив для 
християнства. В історії він зветься Великим за значну вагу його правління. 

У часи Володимира Святославовича Київська держава досягла високого рівня 
військової могутності, економічної міці й культурного піднесення. Вона стала врівень з 
багатьма державами Європи і Близького Сходу. Однак спокійного життя давньоруському 
народові не було. Причиною цього стали хижі й жорстокі печенізькі хани, що постійно 
вдиралися на південноруські землі. Люди пам’ятали про трагічну загибель батька 
Володимира Святослава від рук печенізького хана Курі. Й вимагали від князя рішучих 
дій. Та й сам Володимир, певно, розумів, що лише розгром печенігів може стати 
неодмінною умовою спокійного й мирного існування його держави. Ось чому незабаром 
після запровадження християнства на Русі князь розпочинає тривалу й запеклу боротьбу 
з печенізькими ханами. 
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Пам’ятник Володимиру Великому в м. Ланівці (Тернопільська область) 

 
Так скінчилася доба Володимира. 
У 2000 році НБУ була випущена пам’ятна срібна монета номіналом 10 гривень із 

серії «Княжа Україна» присвячена Володимиру Великому тиражем 5000 штук. 
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Народився Августин Іванович 17 березня 1874 р. у гірському селі Келечин нині 

Міжгірського району Закарпатської області в родині греко-католицького священика. 
У 1884-1892 рр. здобував освіту в Ужгородській гімназії, а в 1892 р. вступив на 
теологічний факультет у Будапешті, де провчився рік, але через стан здоров’я повернувся 
в Ужгород, де і закінчив геологічні студії. Невдовзі він вступив до теологічного ліцею, 
який успішно закінчив 1896 року. В наступному 1897-му, А. Волошин висвятився і 
став працювати капелланом, одночасно продовжуючи навчання в Будапешті при високій 
педагогічній школі (1899-1900). Диплом викладача фізики й математики дав йому 
право викладати в Ужгородській учительській семінарії. З 1900 до 1917 року він працював 
професором цієї семінарії, а впродовж 1917–1938 рр. її незмінний директор. 

Як греко-католицький священик А. Волошин відстоював інтереси своєї церкви, 
боронив традиційний обряд, відіграв провідну роль в акції збереження церковно-
слов’янської мови в богослужінні та кирилиці при друкуванні книжок. Оборона кирилиці 
від угорського шовіністичного наступу – одна з великих заслуг А. Волошина перед 
своїм народом. Він не побоявся на всіх рівнях виступити проти тих священиків, єпископів 
і представників влади з Будапешта, які намагалися запровадити на Закарпатті 
богослужіння угорською мовою, а руські книжки друкувати латинським алфавітом. 
Саме завдяки зусиллям патріотів Закарпаття ця протиукраїнська акція не були запро-
ваджена в життя. За заслуги перед своїм народом і ревну багатолітню працю на користь 
Церкви Папа Римський Пій XII призначив А. Волошина своїм таємним камерарієм 
(папським прелатом). 

У 1896 р. юнак одружився з Іриною Петрик – донькою професора Ужгородської 
гімназії з роду Олександра Духновича. Наступного року висвячений у священики і 
служив капеланом у Цегольнянській церкві в Ужгороді. Закінчивши в 1900 р. Вищу 
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педагогічну школу в Будапешті, він отримав диплом викладача математики і фізики 
в середніх навчальних закладах. 

З 1900 до 1917 рр. А. Волошин викладав, а з 1917 р. до жовтня 1938 р. директор 
учительської семінарії в Ужгороді, зробивши багато для організації навчання, розвитку 
педагогічної науки, освіти і виховання молоді. У 1906-1934 рр. – професор педагогіки 
Ужгородської духовної семінарії. В 1899 р. видав перший підручник української 
мови. В тому ж році разом з однодумцями очолив створене О. Духновичем «Общество 
св. Василія Великого», яке згодом реорганізовано в акціонерне («УНЮ») на чолі з 
А. Волошиним. З його допомогою розгорнуто широку культурницьку діяльність: 
видавалися газети «Наука», яку він редагував з 1903 р. (із 1907 р виходив і додаток 
до неї «Село»), серії дешевих книжок і т. п. Цінні матеріали з історії, культури, 
господарського, релігійного, громадського і політичного життя Закарпаття публікувалися 
на сторінках календаря-альманаху «Місяцеслов», який А. Волошин видавав із 1902 року. 

Наприкінці 1919 р. він стає ініціатором заснування на Закарпатті культурно-
освітнього товариства «Просвіта», що проіснувало до березня 1939 року, тобто до 
окупації Закарпаття військами Угорщини, і проводило величезну культурно-освітню 
роботу, переважно на селах, організувало сотні читалень, самодіяльних хорових і 
драматичних гуртків, включилось в акцію ліквідації неписьменності населення. 

Заходами «Просвіти» видано сотні художніх творів і науково-популярних книжок 
для народу. А. Волошин спрямовував діяльність товариства на популяризацію української 
культури, збереження рідної мови, утвердження української національної свідомості. 
Закарпатська «Просвіта» діяла в тісних взаєминах з галицькою «Просвітою» і відіграла 
провідну роль у культурно-національному відродженні закарпатських українців у 
20-30-х роках. 

У «Маніфесті до українського народу Підкарпаття», випущеному ще до початку 
з’їзду і підписаному керівниками 25 громадських організацій, зазначалось: «Ми 
добровільно прилучилися до Чехословацької Республіки, ми є вірними громадянами 
нашої демократичної держави, але в мовних і культурних справах ми були і будемо 
частиною великого 50-мільйонного українського народу, і цієї нашої народної та 
культурної єдності ніколи нізащо не зречемося». Августин Волошин підписав цей 
«маніфест» від імені Руської Народної Ради і Педагогічного товариства Підкарпатської 
Русі. 

Взагалі він не був політиком-професіоналом і не вважав себе таким. Утім обставини 
суспільного життя Закарпаття (тоді Підкарпаття) у той історичний період складалися 
саме так, що просто як свідомий українець не дозволив собі залишатися осторонь 
політичної боротьби і відігравав у ній дедалі все активнішу роль. Августин Іванович 
причетний майже до всіх найважливіших політичних подій в історії Закарпаття від 
1918 року до середини березня 1939 року. Багатогранною і невтомною працею на 
користь соціально-економічного, політичного і національно-культурного розвитку 
Закарпаття він поступово піднявся до рівня провідника свого народу; його авторитет 
перевищував авторитет губернатора, до його усного і друкованого слова уважно 
прислухалися представники всіх політичних сил та орієнтацій, хоч і були в нього, 
ясна річ, і опоненти, і запеклі вороги. 

В травні 1920 р. під безпосереднім впливом А. Волошина створене товариство 
«Просвіта», яке згодом стало масовою організацією. З його ініціативи газета «Наука» 
перетворена на орган очолюваної А. Волошиним Християнсько-народної партії – 
газету «Свобода» (перший помер з’явився в 1922 р.). у 1938 р. її перейменовано на 
«Нову Свободу». Одночасно Л. Волошин видавав релігійний місячник «Благовісник», 
тижневик «Українське слово», місячник «Учительський голос». 
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Творчий доробок А. Волошина багатогранний і доволі обширний – 42 книжки, 
сотні публіцистичних і наукових статей із проблем економічного, освітнього, культурного, 
релігійного, громадського і політичного життя краю. На жаль, повної бібліографії його 
праць досі не видано, а те, що видано, – лише частина його творчої спадщини. Праці 
А. Волошина написані доступною мовою і користувалися широким попитом, на них 
виховувалося кілька поколінь закарпатців. 

А. Волошин вболівав за майбутнє української школи й української педагогіки. 
Однією з останніх опублікованих ним робіт сталастаття «Про шкільне право будучої 
Української держави» (1943). Вчений не сумнівався в тому, що Українська незалежна 
держава колись обов’язково буде. Тому вважав за потрібне подати свої роздуми про 
шкільне право цієї держави. На його думку, «кожна держава нормує законами правовий 
лад шкільництва. 

У майбутньому української школи А. Волошин бачив пріоритети національного і 
релігійно-морального виховання. Ці його погляди заслуговують на пильну увагу й нині, 
коли система народної освіти, її правовий захист В Україні переживають період 
затяжної кризи. 

Августин Волошин також цікавий белетрист і драматург. Його численні твори – 
вірші, оповідання, п’єси, художні оповіді не належать до великої літератури. Це – 
типово просвітянська творчість, адресована конкретному, реально існуючому в той 
час читачеві, слухачеві й глядачеві – молоді, неписьменному, або ледь письменному 
селянинові, який уже в зрілому віці потягнувся до книжки, шукав у ній корисного і 
повчального читання. 

Найповніше талант Волошина-письменника проявився на сторінках редагованої 
ним газети «Наука» і додатку до неї– «Село». 

Чи не найпомітніший слід залишив А. Волошин на педагогічній ниві. Він написав 
низку підручників для початкових, середніх з вищих шкіл, які неодноразово пере-
видавалися; поважні праці З історії педагогіки, методики навчання і виховання, 
психології. Серед них – «Читанка для угро-русской молодежи» (1900), «Буквар)» 
(1904), «Практична граматика малоруської мови» (1907), «Педагогіка і дидактика для 
учительських семінарій» (1923, 1935), «О соціальном вихованню» (1924), «Педагогічна 
психологія» (1932), «Методика народно-шкільного навчання» (1935), «Педагогічна 
методологія» (1943) та багато інших. 

А. Волошин написав чимало ґрунтовних праць, які свідчать про його ерудицію в 
галузях мовознавства, літературознавства, історії, культури, соціології, політології, 
богослов’я тощо – «Що хоче угро-руський народ» (1918), «О письменном языце 
подкарнатських русинов» (1921), «Пам’яти Александра Духновича», «Релігійні відносини 
на Підкарпатській Русі» (1930), «Про шкільне право будучої держави» (1942) та ін. 
Він був автором багатьох віршів, оповідань, повістей, драматичних творів, зокрема 
побутових драм «Марійка», «Верховинка», «Без Бога ні до порога», історичної драми 
«Фабіола», п’єси «Князь Лаборець» та інших творів, переклав українською мовою 
писання святого Авґустина, уклав малу Біблію, молитовник для української еміграції 
в Празі тощо. Як літератор нерідко друкувався під псевдонімами Андрій Верховинський 
та Іванович. Великою заслугою А. Волошина як публіциста є оборона рідної мови та 
національного синьо-жовтого прапора. Статті на цю тему друкувалися в газеті «Свобода» 
та інших виданнях. Він був зразковим священиком і полум’яним оборонцем греко-
католицької церкви краю, боровся проти його мадяризації. 

Значну роль відіграв А. Волошин в економічному відродженні Закарпаття, розуміючи, 
що саме в цій ділянці – основа політичної незалежності і культурного розвитку. Він 
багато зробив для створення кооперативів, став засновником і головою Крайового 
кооперативного союзу, Підкарпатського банку, товариства «Бескид», фабрики дзвонів 
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«Акорд» в Ужгороді, фабрики свічок «Геліос» у Горянах, фабрики сірників у Чинадікві 
тощо. 

А. І. Волошин був великим благодійником і жертводавцем. У 1932 р. разом із 
дружиною Іриною пожертвував 300 тис. крон на греко-католицький притулок «Нова 
родина» в Ужгороді та 100 тис. крон для бідних. Відповідно до заповіту, засвідченого 
19 серпня 1944 р. в Празі міністрами Карпатської України С. Клочураком і М. Долинаєм, 
Л. Волошин свій маєток, заощадження готівкою і на банківських рахунках заповідав 
єпархіальним училищам, учительським семінаріям. 

До 1938 р. педагог залишався почесним головою створеної ним у 1930 р, 
«Учительської громади». Якщо в рік заснування в ній нараховувалося 220 членів, то 
в 1937 р. – 1631 учитель, що становило понад дві третини всіх учителів Закарпаття. 

Значний внесок зробив Л. Волошин у політичне й державницьке життя краю. У 
20-30-ті роки він голова Центральної Руської (Української) Ради Підкарпатської 
Русі, деякий час посол (депута) Чехословацького парламенту від Християнсько-народної 
партії. 8 жовтні 1938 р. А. Волошин увійшов до складу автономного уряду Підкарпатської 
Русі, а згодом обійняв посаду прем’єра уряду Підкарпатської Русі. 

11 жовтня 1938 р. празький уряд надав автономію Підкарпатській Русі (так тоді 
офіційно називали Закарпаття) і невдовзі сформовано перший уряд. 

Після кількох пленарних засідань сесії, що тривали до пізнього вечора, парламентарі 
одноголосно обрали Августина Волошина Президентом Карпатської України, розглянули 
інші організаційні питання, ухвалили ряд законодавчих актів. Найважливішим серед 
них став «Конституційний Закон, який мав вісім параграфів, ключовими серед них 
були такі: 

– Карпатська Україна є незалежною державою. 
– Назва Держави є Карпатська Україна. 
– Карпатська Україна є республікою на чолі з президентом, обаним Соймом 

Карпатської України. 
– Державна мова Карпатської України є українська мова. 
– Барва Державного прапора Карпатської України э синя і жовта, причому барва 

синя є горішня, а жовта є долішня. 
– Державний гімн Карпатської України є «Ще не вмерла Україна». 
Це був, власне, апогей у розбудові Карпатської України, в всій державотворчій 

діяльності А. Волошина та його сподвижників. На превеликий жаль, відразу по тому 
сталася трагічна розв’язка. Вже наступного дня, 16 березня, на територію щойно 
народженої Карпатоукраїнської республіки ступили чоботи окупантів. На захист 
рідної землі піднялися члени «Карпатської Січі», яку лише умовно можна вважати 
військом молодої республіки. Проте малочисельні й слабоозброєні загони січовиків 
при моральній підтримці всього населення чинили героїчний супротив регулярним 
військам профашистської Угорщини. Подекуди вони кидались у бій без особливих 
наказів командирів, а саме за велінням серця. Йдеться про небувалий вияв патріотизму 
тутешніх русинів, які усвідомили себе невід’ємною частиною українського народу. 
Разом із тим це був перший серйозний збройний опір загарбницьким військам напередодні 
Другої світової війни. 

І президенту новоствореної Карпатської України Августину Волошину ввесь цей 
швидкоплинний, заплутаний і вибухонебезпечний шквал довелось уважно відслідко-
вувати, аналізувати, а потім у надзвичайно стислі строки приймати відповідні рішення. 
Варто взяти до уваги, що досвіду державницької діяльності у нього було небагато, а 
за своєю вдачею він людина напрочуд інтелігентна, толерантна і безконфліктна. Щоправда 
головним керівником Карпатської України Августин Волошин став не відразу. У 
першому автономному уряді, призначеному Прагою, займав спочатку посаду міністра 
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з питань охорони здоров’я і соціального забезпечення. Невдовзі його призначили прем’єр-
міністром автономії, замінивши на цьому посту А. Бродія, якого чехословацька влада 
заарештувала через шпигунську діяльність на користь Угорщини. Відтак було замінено 
ряд інших посадових осіб, у тому числі й міністрів. 

Новий склад автономного уряду на чолі з А. Волошиним розпочав на підпоряд-
кованій йому території реформування освіти, культури, інших сфер суспільного 
життя, по можливості узгоджуючи свої кроки і заходи з нормами чехословацького 
законодавства. 

Визначальною подією у короткочасній біографії карпато-української автономії 
стали вибори 12 лютого 1939 року до Першого Сойму Карпатської України (таку 
назву отримав парламент автономного краю). Прихильники А. Волошина та очолюваного 
ним автономного уряду отримали блискучу перемогу: за них проголосували 92,4 відсотки 
від загальної кількості виборців. 

У наступні місяці, особливо коли почалась підготовка до установчих зборів 
Першого Сойму Карпатської України, мали місце численні непорозуміння між авто-
номним урядом краю й деякими представниками владних структур Чехословаччини. 
Подекуди справа доходила до серйозних конфліктів, що на руку тодішнім правителям 
Угорщини та Польщі. Вони дедалі відкритіше посилювали ворожу діяльність проти 
Карпатської України, засилали на її територію провокаторів, терористів, диверсантів. 
Щодо гітлерівської Німеччини, то вона спершу загравала з керівництвом Карпатської 
України, стримувала Угорщину від її придушення. Кульмінація в розвитку тогочасних 
подій настала в середині березня 1939 року. У зв’язку зі складністю міжнародної 
обстановки А. Волошин 14 березня проголосив самостійність. 

15 березня о 15-ій годині Сойм Карпатської України розпочав свою роботу. 
Перше засідання закарпатського парламенту відкрив найстаріший його член Августин 
Волошин. У своєму виступі він розповів про те, яким важким був шлях до незалежності, 
що довелося перебороти немало труднощів, але, незважаючи на все, «залишилися ми 
вірними синами свого народу, дух предків додавав нам творчої наснаги і почуття 
єдности». 

Таємним голосуванням вибраний президент. Ним став Августин Волошин, за 
якого проголосували всі посли. Щойно обраний президент на Конституції склав 
президентську присягу. 

Президент Карпатської України А. Волошин та його уряд, розуміючи, що своїми 
силами неможливо захиститися від ворожого вторгнення, попросили військової допомоги 
в Чехо-Словаччини. За його проханням сюди була направлена чехословацька бригада. 

Після окупації краю військами хортиської Угорщини А. Волошин разом із окремими 
членами свого уряду змушений був залишити м. Хуст і 16 березня 1939 року перейшов 
кордон Румунії. Відвідавши Югославію, Австрію, Німеччину, обрав місцем свого 
осідку Прагу (Чехія). Будучи на чужині, присвятив себе науковій та педагогічній 
діяльності в Українському вільному університеті. Йому присвоєно звання професора 
педагогіки. В УВУ пройшов шлях від завідувача кафедри педагогіки до продекана 
філософського факульту і ректора (1945). 

Частині керівників і захисників Карпатської України, в тому числі й А. Волошину, 
пощастило уникнути розправи. Августин Іванович, перейшовши румунський кордон, 
дістався Югославії. Деякий час перебував спочатку в Австрії, потім у Німеччині, 
пізніше емігрував до Чехословаччини. Опинившись у Празі (1939-1945), пов’язав свою 
долю з Українським Вільним Університетом (УВУ), доктором філософії якого став у 
1938 р., а 1945-го –ректором. 

Коли радянські війська підходили до кордонів Чехословаччини, друзі й колеги 
Волошина радили йому виїхати на Захід, застерігаючи від можливих переслідувань 
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через минуле. «Не можу і не хочу, – відповів Августин Іванович, – Я не відчуваю за 
собою ніякої вини». То була його фатальна помилка. 

21 травня 1945 заарештований співробітниками «Смершу», вивезений в Москву і 
помішений в Лефортовську в’язницю. 

У травні 1945 року 71-річного А. Волошина, який мав тоді чехословацьке грома-
дянство, заарештували офіцери сумнозвісного СМЕРШу. 

 

 
Бронзовий пам’ятник Августину Волошину в місті Ужгород на Набережній 

незалежності. Встановлений 15 березня 2004 року. 
Архітектор – М. Михайлюк. 

 
Хворий і знесилений, він луже важко переносив допити. Намагався апелювати до 

В. Молотова як «колишній прем’єр-міністр Закарпатської Русі до діючого прем’єр-
міністра СРСР», однак з цього нічого не вийшло. З кожним днем його здоров’я 
погіршувалося. Невдовзі його перевезли до Москви, потім неодноразово перевозили з 
тюрми в тюрму, де він, після тривалих виснажливих допитів, помер 17 липня 1945 року, 
за офіційною версією, «від паралічу серця». Місце його поховання – невідоме. Так 
трагічно обірвалося життя одного з найвидатніших українських учених і політиків 
Закарпаття першої половини XX ст. – Президента Карпатської України. 

А. Волошин помер 17 липня 1945 р., а Ю. Химинець та інші учасники тих подій 
називають дату 11 липня. 

Так закінчився земний шлях видатного педагога, просвітителя, літератора, видавця, 
мецената, громадсько-політичного діяча, Президента Карпатської України, вірного 
сина українського народу Августина Волошина. 
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Ярослав Олександрович Галан народився 27 липня 1902 року в містечку Динів 
над Саном, поблизу Перемишля, в сім’ї дрібного службовця. Батько Ярослава людина 
передових поглядів, виявляв глибоку прихильність до російського народу, захоплювався 
його революційно-демократичною культурою. Дитинство майбутнього письменника 
проходило спочатку в Динові, а потім у місті Перемишлі, куди переїхала сім’я Галанів. 
Тут же, в Перемишлі Ярослав навчався в народній чотирирічній школі, а згодом – у 
гімназії з польською мовою викладання. 

Формування характеру і світогляду юного Ярослава відбувалося в складних і 
суперечливих умовах. Та водночас із навчанням у цій школі юнак мав можливість 
знайомитися з творами класиків російської, української та зарубіжної літератури. 

У Ростові-на-Дону Ярослав Галан разом з братом Іваном протягом трьох років 
навчається в гімназії. Тут він поглиблює свої знання російської мови, продовжує 
захоплюватись творами російських письменників, особливо творчістю О. Пушкіна, 
М. Лєрмонтова, М. Гоголя, Л. Толстого, М. Горького, А. Чехова, І. Франка. Ідеї класиків 
російської і української літератури, ідеї дружби і братерства між народами справили 
великий і благотворний вплив на формування творчої особистості Я. Галана. 

Ростовський період життя відіграв важливу роль у формуванні не лише революційного 
світогляду та естетичних уподобань Ярослава, а й глибоких почуттів братерської 
солідарності з усіма гнобленими й знедоленими. 

Влітку 1918 року сім’я Галанів повернулася до Перемишля. Після тривалої 
перерви Ярослав, вже в умовах польсько-шляхетської окупації, продовжує навчання 
в Перемишльській гімназії і з великими перешкодами її закінчує. Про тяжке і 
безрадісне навчання в тодішній гімназії – «тюрмі без гратів». 
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Галан згадуватиме в статті «Так ростуть паростки». Здобути вищу освіту в Західній 
Україні таким, як Галан, було неможливо: польська шляхта, підтримувана імперіалістами, 
перетворила цей край у свою колонію. У Львівському університеті всі предмети 
викладалися лише польською мовою. Прогресивна українська молодь, – а з нею 
брати Ярослав та Іван Галани,– бойкотувала цей університет. 

Успішно склавши іспити в гімназії на атестат зрілості, майбутній письменник, 
щоб здобути вищу освіту, у 1922 році виїздить до Трієста, де стає студентом вищої 
торговельної школи. Проте навчання не захопило допитливого юнака, і він через рік 
залишає школу. У вересні 1923 року Я. Галан вступає до Віденського університету 
на відділ слов’янської філології. 

Матеріальні нестатки змушували його шукати будь-якої роботи. Іноді доводилось 
писати на конвертах для однієї з фірм адреси її замовників. Мізерний це заробіток. 
За сто заадресованих конвертів Я. Галан одержував один шилінг. 

Під час навчання в Віденському університеті Я. Галан вступає до робітничого 
товариства «Єдність», яким керували австрійські комуністи, стає членом секції 
комуністичної партії Австрії. У виступі на нараді колишніх учасників революційного 
підпілля на Західній Україні у вересні 1947 року Я. Галан про той час згадував: «Я 
почав революційну діяльність в 1923 році в Відні. Там я вперше познайомився з 
революційним рухом…». 

Через кілька тижнів Я. Галан під час літніх вакацій подорожував по Італії і в 
столиці Сіцілії Палермо саме в день виборів до першого фашистського парламенту 
дістав нову можливість, як зазначав він сам, «заглянути в обличчя фашизму, цим 
разом вже в стадії його здійснення». 

Влітку 1924 року Я. Галан приїздить з Італії до Перемишля, де налагоджує зв’язки 
з революційним підпіллям і стає членом нелегальної тоді Комуністичної партії 
Західної України. З цього часу він – у перших рядах борців за визволення Західної 
України з-під польсько-шляхетського гніту й возз’єднання західноукраїнських земель з 
Радянською Україною. 

Протягом 1923-1926 років Я. Галан під час канікул провадить велику партійну 
роботу на селі, бере активну участь у студентському революційному русі. 

Початок літературної творчості Я. Галана припадає на 1924 рік. Тоді з’явилася 
його інсценізація повісті Г. Еверса «Альрауна», яку поставив аматорський театр у 
Перемишлі. Згодом Я. Галан переробив для сцени новелу Г. Келлера «Ромео і Юлія». 
Це перші проби пера. А в 1926-1927 роках він пише свою першу п’єсу «Дон-Кіхот із 
Еттенгайма» і подає її на конкурс «Українського театру» у Львові. За цю п’єсу автор 
удостоєний першої премії. 

Відзначаючи позитивні якості твору, тодішня прогресивна критика вказувала 
молодому драматургові і на ряд прорахунків. Та й сам автор ним не був вдоволений. 

1928 року Я. Галан успішно закінчує навчання на філософському факультеті 
Ягеллонського університету в Кракові. На цей час він уже вільно володіє шістьма 
іноземними мовами, пише як українською так і польською та російською мовами. 

Працюючи в гімназії, Я. Галан прагнув приділити більше уваги самостійній творчості 
учнів як у справі розуміння, так і розроблення матеріалу. Він вважав, що необхідно 
рахуватися з індивідуальністю учнів щодо розуміння та інтерпретації матеріалу. 

У викладанні польської словесності Я. Галан не дотримувався рамок затвердженої 
програми. На уроках він розповідав про дружбу А. Міцкевича з О. Пушкіним, читав 
уривки з творів М. Горького, В. Маяковського, І. Франка і Т. Шевченка. З ініціативи 
Галана в гімназії встановилась цікава традиція– в позаурочний час провадити бесіди 
на теми, які найбільш цікавили учнів. 
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Під час перебування в Луцьку Я. Галан провадив революційну пропаганду серед 
учнів гімназії, селян навколишніх сіл. Часто з групою надійних учнів він влаштовував 
екскурсії до віддалених селищ. Під час таких мандрівок Галан та його учні мали 
можливість спостерігати нужденне становище волинських селян. 

Восени 1929 року Я. Галан приїхав з Березова-Нижнього до Львова шукати роботу. 
Перший час важко складалося життя Галана: він зазнавав матеріальної скрути. На 
допомогу приходить друг по перу П. Козланюк, брат Іван. 

Переїхавши до Львова, повністю віддається творчій праці Він зближується з 
прогресивними письменниками знаходить у них всіляку допомогу і підтримку, а зго 
дом стає активним членом редколегії журнал «Вікна». 

Вікнівський період діяльності Я. Галана період надзвичайно напруженої, продуктивної 
творчої праці письменника. Він написав чимало статей, інформацій, тоді ж закінчив 
п’єсу «Вероніка», в якій різко засудив імперіалістичну війну, комедію «99 %», де 
викрив українських буржуазних націоналістів. Його перу того періоду належить ряд 
гострих памфлетів, фейлетонів, спрямованих проти польсько-шляхетського уряду та 
католицько-церковної реакції. 

В березні 1937 року газету «Дзеннік популярни» закрито, а її співробітників 
арештували. Заарештовано і Я. Галана. Чотири місяці просидів він у варшавській та 
чотири в львівській в’язницях. Протягом восьми місяців тривало слідство. Прокуратура 
Варшави та Львова звинувачувала Галана в намірі «насильно змінити польський 
державний лад» та в його участі в Комуністичній партії Польщі і КПЗУ. Інкримінували 
Галанові і приналежність до керівництва товариства «Книжка», яке юридично не 
було комуністичним, а фактично прибудова КПЗУ. Добре знаючи статті й параграфи 
польського карного процессуального кодексу, Я. Галан довів, що він безпартійний і 
з «Книжкою» не зв’язаний, уникнувши, таким чином, судової розправи. 

Ярослав Галан завжди був прикладом невтомного служіння народові. Влітку 1935 року 
за дорученням ЦК КПЗУ Галан бере участь в організації антифашистського Народного 
фронту, в роботі Ліги оборони прав людини, Антивоєнного комітету, Амністійного 
комітету, організованого МОДРом, в організації і діяльності страйкових комітетів і 
комітетів голодуючих. Разом з іншими товаришами він провадить підготовку Анти-
фашистського конгресу діячів культури та мистецтва. Було створено Комітет організації 
з’їзду працівників культури. Крім представників польської інтелігенції, від західно-
українських пролетарських письменників туди входив лише Я. Галан. Конгрес проходив 
у дні нового революційного виступу трудящих: 14 квітня 1936 року у Львові відбулася 
демонстрація безробітних, а 16 квітня – славнозвісний виступ львівського пролетаріату, 
коли десятки тисяч робітників вийшли на похорон безробітного муляра Владислава 
Козака. 

Наприкінці 1935 року Я. Галан приїхав до Львова і тут як лівий літератор написав 
ряд статей для лівих журналів, і його бачили в товаристві відомих комуністичних 
діячів. 

Наприкінці 1937 року Ярослава Галана, звільнили з тюрми встановивши за ним 
півторарічний офіційний поліцейський нагляд. Після виходу з в’язниці він перебував 
у Львові, заробляючи на прожиття то випадковими перекладами з німецької мови на 
польську, то фізичною працею, то грою на скрипці при демонструванні не озвучених 
фільмів. У 1938 році львівське приватне видавництво «Мysl» випустило під псевдонімом 
Мирон Яро повість Ярослава Галана «Гори димлять». 

У вересні 1939 року Ярослав Галан, як і всі трудящі західноукраїнських земель, 
щиро вітав визволення Західної України з-під польсько-шляхетського ярма, встановлення 
Радянської влади і возз’єднання Західної України з Радянською Україною. Письменник 
стає будівником нового життя. У нарисах, оповіданнях, статтях він оспівує оновлення 
свого краю, натхненну працю і творчість вільної людини. 
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Одразу ж після визволення Львова Ярослав Галан одержує посаду літпрацівника 
редакції газети «Вільна Україна», співробітничає у журналі «Література і мистецтво», а 
також в ряді інших республіканських газет і журналів. Навесні 1941 року письменник 
зайняв посаду літературного керівника Львівського драматичного театру імені Лесі 
Українки. 

Коли фашистські полчища посунули в червні 1941 року на радянські кордони, 
Я. Галан відпочивав у Криму. Звідси він виїздить до Уфи, а через два місяці на 
виклик О. Фадєєва прибуває до Москви і разом з Вандою Василевською працює у 
редакції польського журналу «Nove widnokregi» («Нові горизонти»), який видавався 
для поляків, що проживали в Радянському Союзі. Згодом Я. Галан – радіокоментатор 
Української радіостанції імені Т. Г. Шевченка, працює в редакції «Советской Украиньї», 
в групі журналістів при ЦК КП(б)У, на прифронтовій радіостанції «Дніпро», кореспон-
дентом газети «Радянська Україна». 

Письменник прагне потрапити на фронт, щоб взяти безпосередньо участь в боротьбі 
з фашизмом. 

Працюючи в Українському радіокомітеті, що 1942 року перебував у приволзькому 
місті Саратові, Галан створив близько трьохсот фейлетонів, памфлетів, радіооглядів 
і радіокоментарів. Він виступав з ними по радіо, кращі з них видав у збірці «Фронт в 
ефірі», друкував на сторінках республіканських газет «Комуніст» та «Советская Украйна». 
Голос Я. Галана линув у ті грозові роки над просторами окупованої ворогом української 
землі. Письменника слухали бійці Народної гвардії ім. І. Франка у Львові, всі нескорені, 
ті, хто, ризикуючи життям, мали підпільні радіоприймачі. Ярослав Галан розмовляв, 
з народом у ті роки і через листівки, що їх розповсюджували радянські льотчики. 

У листопаді 1945 року Галан як спеціальний кореспондент газети «Радянська 
Україна» на Нюрнберзькому судовому процесі над головними гітлерівськими злочинцями. 
На вражаючих матеріалах Нюрнберзького процесу Галан написав цикл памфлетів, 
що увійшли до книг «Їх обличчя» (1948) і «Перед лицем фактів» (1949). 

У грудні 1946 року Я. Галан бере участь у роботі Всеслов’янського конгресу в 
Белграді – першому після війни форумі миру, дружби і братерства слов’янських 
народів. Збереглося багато документів – візитні картки діячів різних країн, які відвідували 
в той час Галана. В одному запрошенні читаємо: «Президент Ради ФНРЮ Маршал 
Югославії Йосип Броз-Тіто запрошує Вас ласкаво на прийом 11 грудня 1946 р. о 
7-10 годині вечора в Старий двірець на Дітинці». В Любляні Я. Галан проживав в 
одній кімнаті з М. Рильським, який подарував йому в цей час дві книжки своїх поезій з 
теплим дарчим написом. 

Активну участь брав Я. Галан у громадсько-політичному житті Львова і Львівської 
області, будучи депутатом Львівської міської Ради депутатів трудящих, членом 
редколегії журналу «Радянський Львів» та членом Правління Львівської організації 
Спілки письменників України. 

Останні роки життя Ярослава Галана – дуже плодотворний період в його літературній 
творчості. За цей час він написав п’єси «Під золотим орлом» і «Любов на світанні», 
які згодом лише на Україні поставлені понад тисячу разів, здійснив ряд чудових 
перекладів з польської та російської літератур. 

Та найбільшу славу Я. Галану в ці роки принесли блискучі памфлети – «З хрестом чи 
з ножем», «Що таке унія», «На службі у сатани», «Присмерк чужих богів», «Отець 
тьми і присні», «Плюю на папу», в яких викрито реакційну суть Ватікану і уніатської 
церкви на західних землях України. 

У 1949 році за пропозицією Міністерства кінематографії Галан пише сценарій 
документального фільму про соціалістичні перетворення в західних областях України і 
Закарпатті. Цей фільм під назвою «Нове життя» випущений на екрани незабаром після 
трагічної загибелі Я. Галана. 
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Ярослав Галан у робочому кабінеті 

 
Полум’яна патріотична діяльність Ярослава Галана, його непримиренна боротьба 

викликали шалену лють у ворогів. 24 жовтня 1949 року Ярослава Галана не стало. 
Його життя обірвали криваві бандитські руки. 

24 жовтня 1960 року за Постановою Ради Міністрів Української РСР в будинку 
№ 18, по вулиці Гвардійській, у Львові, де проживав п’ять останніх років Я. Галан, 
відкрито Літературно-меморіальний музей письменника. 

У 1965 році Спілка журналістів УРСР встановила премію Я. О. Галана, якою щороку 
відзначаються кращі публіцистичні твори українських авторів. Уперше відзначена 
цією премією полум’яна публіцистика Юрія Мельничука. У 1966 році премія Я. О. Галана 
присуджена письменникові Дмитру Цмокаленку за книгу публіцистичних творів 
«Таємниці далеких берегів». У наступні роки лауреатами премії Галана стали 
письменники Федір Маківчук, Петро Кравчук (Канада), Микола Іщенко, Василь Большак, 
Петро Інгульський, Микола Подолян, журналісти Ткаченко Ж. І., Барвінок І. Г., 
Бабидорич М. І., Безпалько М. П. Римаренко Ю. І., відомий хлібороб Гіталов О. В., 
художник Зелінський В. Ф. та інші. 
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Данило Романович – народився у 1201 році. Його батько – князь Роман Мстиславович. 
Роман залишив по собі молоду вдову з двома малолітніми синами. Старшому, Данилові, 
було тоді чотири роки, а молодший, Василько, був ще на руках годувальниці. 

Спершу галичани визнали князем старшого сина Романового й клялися вірно 
оберігати його. Але втриматися дитинчаті в такій неспокійній країні було аж ніяк 
неможливе. 

З першого дня князювання Данила Романовича було затьмарене бунтом великих 
галицьких бояр, багатих земельних магнатів. Великі бояри Галицької землі до приходу 
туди Романа Мстиславича були справжніми і повновладними її господарями, не 
рахувалися ні зі знаменитим Ярославом Осмомислом, ні з його сином Володимиром, 
безцеремонно втручалися не лише в політику, а й особисте життя князів. Володіючи 
великою земельною власністю, грішми та іншими багатствами, бояри тісно оточили 
і стиснули Галич своїми садибами-замками, наповненими озброєними людьми. 

Вдова Романа звернулася під захист названого брата й товариша її покійного 
чоловіка. Цей названий брат був колишній суперник Романа – той угорський королевич 
Андрій, котрий якось разом із своїм батьком прогнав його з Галича: в подальшому, 
коли Роман удруге оволодів Галичем, вони потоваришували, назвалися братами й 
установили між собою таку угоду: якщо хтось із них помре раніше, то інший дбатиме 
про його сім’ю. 

Юність Данила, як і дитинство, промайнула за одну мить. Тоді князеві ледве 
виповнилося 18 років, але настала пора зрілості – державної і військової. Данило 
розпочинає збирати батьківську спадщину, «отчину», – спочатку волинську. 
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З цього часу старший син Романа стає помітною фігурою на політичній сцені Східної 
Європи, з кожним роком набираючись досвіду і зміцнюючись. Втім його перший 
політичний союз із Мстиславом Вдатним приніс юному князеві самі лише розчарування. 

Не сподіваючись на допомогу тестя, Данило розриває відносини з Лєшком і звільняє 
від польських загарбників Берестейську і Забузьку землі, здійснивши, таким чином, 
перший рішучий крок як суверенний володар Волинського князівства. 

Малолітній Данило недовго міг утриматися серед бояр, які хотіли правити його» 
іменем. До Галича прибула мати Данила, яку він не впізнав після тривалої розлуки. 
Бояри поквапилися її випровадити через побоювання, щоб вона не відняла в них 
влади. Коли Данило в сльозах кинувся за матір’ю, один з них схопив за повід коня 
його. Роздратований отрок ударив мечем коня і поранив. Мати сама вирвала з рук 
його меч і переконала його залишитися в Галичі, а сама від’їхала до Белза. 

Багато років Данило жив в Угорщині, при королівському дворі, а Василько – то у 
польській столиці Кракові, то на шматочку Волині, який Анні вдалося закріпити за 
собою та дітьми. 

У ході боротьби за Галич і його землю між іноземними і місцевими феодалами 
хлопчик Данило кілька разів сідав на галицький престол і знову виганявся боярами з 
міста. 

Для задоволення Романовичів спадковий уділ Романа Володимир відняли в 
Олександра белзького і віддали Данилові (1214), якого бажали мати князем і воло-
димирські бояри. Таким чином, у руках Данила була тепер значна частина Волині. 
Міста Каменець, Тихомль і Перемишль відійшли до Романовичів. 

З того часу Данило надовго позбувся Галича. Ним заволодів Мстислав Удатний, 
який оддав за Данила дочку свою Анну.. 

Данило зібрав під свою владу Волинську землю і повернув від поляків Берестій, 
Угровськ, Верещин, Столп’є, Комов і всю так звану тоді Україну, тобто частину Волині, 
яка прилягала до Польщі з лівого боку Бугу. 

Слідом за тим Данило помирився з Лешком і повернув на Олександра белзького, 
який відступився від нього під час оборони Галича і всіляко шкодив йому. За віроломство 
князя згідно з тодішніми поняттями повинна відповідати його земля. Данило й Василько 
напали на Белз уночі й учинили там страшне спустошення. У пам’яті жителів надовго 
залишилася ця ніч під іменем «злої». На прохання Мстислава Данило залишив 
Олександра в спокої. 

У 1224 році Данило разом з іншими князями брав участь у страшній для руських 
битві при Калці, поводив себе геройськи і був поранений у груди. 

У критичний момент 22-річний Данило проявив себе холоднокровним і вмілим 
воєначальником, хоробрим воїном. 

Звісно, Данило Романович був вражений розгромом руських дружин на Калці. Та 
він розумів, що поразці сприяла незгода між князями, і особливо зухвалі амбіції 
Мстислава Вдатного. Одночасно Данило переконався, що монгольських воїнів можна 
перемагати: вони безладно тікали від його волинських кіннотників. 

Повернувшись додому, Данило знову заходився розширяти свої володіння. Князь 
Мстислав пересопницький, котрий володів Луцьком, віддав Данилові свою отчину, 
доручивши йому сина, який невдовзі помер. 

У 1228 році після смерті Мстислава Удатного Данило оволодів Пониззям. Таке 
піднесення Данила збурило проти нього цілий союз руських князів. 

У 1229 році в Польщі убили Данилового союзника Лешка. Данило вирушив 
допомагати братові його, Конрадові проти Владислава (князя опольського), залишивши 
підручного свого, князя пінського, оберігати межі Волині від вторгнення ятвягів. 
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Наприкінці 20-х – у 30-х роках Данило Романович докладає героїчних зусиль, аби 
заволодіти Галичем і відновити Галицько-Волинське князівство. Для цього князеві 
довелося перебороти опір боярської опозиції, помірятися силами з одним із кращих 
в Європі угорським військом, дипломатичними заходами і військовим тиском 
нейтралізувати агресивних польських князів і попутно розгромити хрестоносців під 
Дорогичином. 

Молодий, але вже досвідчений полководець спочатку здійснює масштабну військову 
реформу, першим у давньо-руській історії організувавши піше добре оснащене і навчене 
військо. Раніше князі в сутичках із сусідами покладалися в основному на свою кінну 
дружину, а на випадок зіткнення із великими силами зовнішнього ворога поспішно 
збирали народне ополчення. Та чудово озброєна і вишколена дружина була звичайно 
нечисленною, навіть у великих князів рідко коли переважала тисячу чоловік. А 
народне ополчення малоорганізоване і озброєне як доведеться. 

Своє регулярне піше військо князь Данило зібрав із горожан – середовища, яке 
завжди підтримувало його батька й самого князя в боротьбі проти боярської опозиції 
і за централізацію держави. Це військо, судячи з подальших перемог Данила над 
значними силами ворога, було багаточисленним і добре озброєним. Воно здатне 
вирішити наслідок ледве чи не будь-якої битви. Опора влади на населення міст – в 
основному його верхні й середні верстви – була історично прогресивною, оскільки 
сприяла зміцненню державності. 

Саме міська верхівка Галича, так званий патриціат, покликала Данила сісти на 
батьківський стіл у 1230 році. Данило зібрав військо, швидко послав Дем’яна, свого 
воєводу, проти Судислава, а сам пішов з малою дружиною із Угровська (волинського 
міста) до Галича». Щоправда, того року князеві не вдалося втриматися в Галичі. 
Бунтівники-бояри були ще сильними. Але підтримка горожан обіцяла багато чого, 
якщо не головне, в майбутній боротьбі за об’єднання Галичини з Волинню. І молодий 
князь з оптимізмом дивився у майбутнє. У 1233 р. історія повторилася: при підтримці 
горожан Данило знову сів у Галичі і знову, уже наступного року, боярам вдалося 
вижити його з міста. Та з кожним роком бунтівливим феодалам усе важче було 
заважати поверненню Данила Романовича на галицьке велике князювання. 

Та ледве тільки завдяки негоді Данило позбувся ворогів, як знову розпочалися 
проти нього в самому Галичі боярські крамоли. Призвідником і підбурювачем бояр 
був усе той же Олександр белзький, постійний таємний ворог Данила. Бояри поводилися 
так непоштиво з князями, що одного разу на бенкеті якийсь боярин залив Данилові 
обличчя вином. Данило стерпів це. 

Позбавившись угорців, Данило вимушений ще довго боротися з руськими князями за 
Галич. Біля Торчеська відбулася кривава битва (1234 р.). Данило бився відчайдушно, 
доки під ним не вбили його гнідого коня. Його воїни кинулися втікати. Данило змушений 
рушити слідом за ними. 

Данило після багаторічних трудів і безупинної боротьби зробився володарем 
усієї Галичи і Волині. Він зрозумів, що в Галичі не можна йому мати постійного 
перебування, й оселився в Холмі, який він побудував. Влада Данила поширювалася і 
на Київську землю; нарешті він підкорив собі й сам Київ, що його спочатку відняв у 
Володимира Рюриковича Ярослав суздальський, потім місто переходило з рук у 
руки, поки, нарешті, його не захопив Данило. 

Данило приїхав з Угорщини, не знаючи, де перебуває його сім’я і брат, і вирушив 
у Польщу. Там побачився він з княгинею і Васильком, які рятувалися в Польщі від 
татар. Мазовський князь Болеслав надав вигнанцям місто Вишгород, де Данило пробув 
до того часу, поки не дізнався, що татар уже нема в його волості. 
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Повертаючись у свою землю, він хотів зупинитися в Дорогичині, але тамтешній 
намісник не пустив свого князя; напевне, він був у спілці з боярами, які гадали 
скористатися загальним сум’яттям, щоб знову розпочати свої підступи проти князя. 
Данило з братом Васильком вирушили затим до Берестія, але не могли наблизитись 
до міста від смороду тіл, що гнили. 

Зайнятий безперервними війнами із своїми суперниками, Данило не встиг укріпити 
міст своїх і не в змозі дати відсіч татарському полчищеві, якщо б воно пішло на нього. 
Обдумавши своє становище, Данило сказав: «Не дам півотчини своєї, сам поїду до 
хана». Данилові випадало, поступившись і Галичем, не лише втратити землю, яку надбав 
багаторічними кривавими зусиллями, йому загрожувала більша біда: віднявши Галич, 
монголи не залишили б його в спокої з рештою володінь; і тому розсудливішим було 
б заздалегідь визнати себе данником хана, щоб зберегти свою силу на майбутні часи, 
коли за сприятливих обставин можна буде заговорити інакше із завойовниками Русі. 
26 жовтня виїхав Данило в далеку путь. 

Проїжджаючи через Київ, Данило зупинився у Видубицькому монастирі, скликав 
до себе соборних старців і ченців, просив молитися за нього, відслужив молебень 
архістратигу Михаїлу, із напутніми благословіннями ігумена сів у човен і вирушив 
до Переяславля. Тут зустріли його татари. Ханський темник Куремса провів його в 
дальшу путь. 

Данило пробув 25 днів у Орді, й відпустили його милостиво, Батий віддав йому 
його володіння у вотчину. Рідні й близькі зустріли його після повернення з радістю і 
водночас із смутком: вони раділи, побачивши, що він повернувся живий і здоровий, і 
журилися з його приниження, що й прорвалося у вигуку сучасника-літописця. 

Підкорення ханові хоч, з одного боку, принижувало князів, але зате, з іншого, 
зміцнювало їхню владу. Хан віддавав Данилові, як і іншим князям, землі його у вотчину. 
Раніше Данило, як і решта князів, називав свої землі отчинами, але це слово мало інше 
значення, ніж у поодальшому слово вотчина. 

Князь, поклонившись ханові, передавав йому своє князювання у власність як 
завойовникові і одержував його назад як спадкове володіння. 

Безумовно, перемогою над боярською опозицією та чернігівськими князями Данило 
зобов’язаний головним чином «мужам градським», середнім і вищим верствам 
населення Галича та інших міст князівства, обуреним боярським свавіллям і потерпаючим 
від боярських утисків. Князя підтримало і сільське населення, незадоволене пригніченням 
великими і дрібними феодалами. Опора на народні маси, хай в основному на середні 
й горішні верстви, паралізувала зусилля безпринципних боярських олігархій, які 
прагнули будь-що, навіть ціною іноземного поневолення батьківщини, зберегти свої 
землі, багатства і привілеї, з вузько егоїстичною метою опиратися об’єднанню князівства. 

Того ж 1238 р. Данилові Романовичу вдалося включити в орбіту свого впливу і 
стольне місто Русі Київ. Коли помер його союзник, київський князь Володимир 
Рюрикович, великокняжий престол захопив ворожий Данилові смоленський князь 
Ростислав. Галицько-волинський князь вигнав його із Києва і посадив там свого 
намісника Дмитра. 

Успішніше йшли Данилові справи на півночі. Ятвяги, народ войовничий, дикий і 
жорстокий, який жив у лісах та болотах нинішньої Гродненської губернії, робили 
спустошливі набіги на руські області й забирали велику кількість полонеників, яких 
тримали в тяжкому рабстві. Данило проник в їхні нетрища, понищив їхні поселення і 
звільнив усіх руських полонеників, нарешті умертвив у битві їхнього князя Стеконта, 
підкорив їх своїй владі і наклав на них данину. 

Данилу потрібно здобути значення й силу в Європі, заручитися надією на допомогу з 
боку Заходу в той час, коли він відкрито наважиться діяти проти татар. Для цієї мети 
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потрібно було зійтися йому з такою центральною силою, яка рухала всім західним 
світом. Такою центральною силою здавався йому папа. Постійні й тривалі взаємини 
із західними католицькими володарями неминуче повинні вселити в нього високу 
думку про могутність духовного римського престолу, хоча в той час ця могутність у 
дійсності не могла сподіяти того, на що була здатна століттям раніше. Зносини з 
папою почалися ще з 1246 року. Данило виявив бажання віддати себе під заступництво 
св. Петра, щоб іти під благословінням римського престолу разом із західним христи-
янством на монголів. Наслідком цього звернення був цілий ряд папських посольств і 
булл. Бажаючи перш за все влаштувати приєднання руської церкви, папа Інокентій 
IV послав до Данила домініканських монахів Олексія Геселона та інших для наради 
про віру і для постійного перебування при руському князеві, писав цілий’ ряд булл, 
називав у них Данила королем, дозволяв руським зберігати непорушно служіння 
літургії на проскурах і дотримуватись усіх обрядів грецької церкви і пропонував, 
між іншим, коронувати його королем. Але Данило мав на увазі лише одне: істотну 
допомогу Заходу для визволення Русі од монголів, а тому не піддавався ні на які 
хитрощі. У 1249 році, втративши надію на допомогу папи, Данило вигнав єпископа 
Альберта, якого папа призначив главою духовенства в Південній Русі. Тим і скінчилися 
тоді зносини Данила з папою. У 1252 році король угорський помирив Данила з Римом, і 
зносини з папою поновилися. У 1253 році папа видав буллу до всіх християн Богемії, 
Моравії та Померанії, в якій закликав їх до хрестового походу проти татар, а 
наступного, 1254 року – буллу до архієпископа, єпископів та інших духовних осіб 
Естонії та Пруссії, щоб вони проповідували хрестовий похід проти татар. В очах Данила 
вся Східна Європа готова піднятися проти завойовників Русі. Тоді ж папа відправив 
послів до Данила з королівською короною, але Данило не дуже гаряче хапався за цю 
папську милість. 

Ось уже п’ять років минуло з того часу, як Данилові обіцяли хрестовий похід, але 
обіцянка не виконувалася; Данило між тим, сподіваючись на допомогу із Заходу, 
роздражнив татар, але залишився сам і міг розраховувати лише на власні сили. Бурондай 
з’явився з величезним військом на Волинь, не робив ніяких дорікань Данилові за 
його останні дії, а надіслав наказ іти з ним на Литву. Данило радий був із того, що 
міг на якийсь час позбутися таких гостей, і послав на Литву до Бурондая брата свого 
Василька. Недавня зрада литовців, яка зупинила успіхи Данила, виправдовує вчинок 
його. Татари розбіглися по Литві, палили й спустошували її. Бурондай, начебто 
задоволений слухняністю Василька, ласкаво відпустив його у Володимир. 

Отже, усі Данилові заповітні заміри зруйнувалися. 
Наприкінцї 1254 року Данило Романович перейшов у рішучий наступ проти полчищ 

Куремси. Протягом наступного року ординцям завдано кілька тяжких поразок. Успішно 
воював з ним Данило і у 1256-1257 рр. Ці перемоги галицько-волинського війська 
над ординцями не слід недооцінювати: вони перші в історії визвольної війни давньо-
руського народу проти поневолювачів, що прибули зі Сходу. 

В Золотій Орді вирішили за будь-яку ціну повернути Галицько-Волинську Русь у 
колишню залежність. 

Зумівши, завдяки тонким дипломатичним маневрам, ціною приниження перед 
Батиєм закріпити за собою великокняжий стіл, Данило Романович починає старанно 
й енергійно готуватися до звільнення рідної землі від поневолювачів. З цією метою 
він встановлює союзницькі стосунки з недавніми ворогами: польськими князями й 
угорським королем, а пізніше підписує мирний договір з Литовським князівством. 
Галицький володар, проте, розумів, що занурені в європейську політику західні сусіди – 
погані спільники в боротьбі проти Батия. І він шукає – і знаходить! – союзників на 
Русі. Його погляд звертається на північний схід, до могутнього Владимиро-Суздальського 
князівства. 
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м. Тернопіль. Пам’ятник Данилу Галицькому на майдані Волі 

 
Було зібрано величезне військо, яке очолив досвідчений полководець Бурундай. 

Монголо-татарським силам, які у багато разів переважали чисельністю і бойовим 
оснащенням, неможливо було протистояти. Зневірившись у допомозі Заходу, втративши 
єдиного союзника Андрія Ярославича в охопленій князівськими усобицями Русі, Данило 
змушений наказати руйнувати укріплення галицьких і волинських міст. Уцілів лише 
неприступний Холм, гарнізон якого з презирством відхилив вимоги Бурундая розібрати 
мури і вежі міста. 

 
Майже 60-річному Данилові довелося розпочинати боротьбу проти Орди, по суті, 

спочатку. Про останні роки його життя знаємо мало. Джерела, головним чином, іноземні, 
свідчать про його нові дипломатичні зусилля у Польщі й Угорщині по створенню 
антиординської коаліції. Але вони, як і раніше, не мали успіху. А важке, сповнене 
небезпек життя, численні рани підірвали здоров’я князя. Він серйозно захворів і 
1264 р. помер у своєму улюбленому, відбудованому його руками Холмі в соборі 
Успіння святої Богородиці на Даниливій горі в підземній церкві святого Данила. Собор в 
якому похований князь Данило Галицький, сьогодні є базилікою святої Марії Матері 
Божієй. 
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Поляки храм не перебудовували, а лише переосвятили в рисько-католицький. Як 
свідчили очевидці – вхід в підземний храм і сходи до усипальниці засипані. Як 
говорять: «Чужі святині не багато коштують». 

Данило Романович зумів у часи найнесприятливіших внутрішньо- і зовнішньо-
політичних умов возз’єднати Галицьку і Волинську землі в могутньому князівстві, 
успішно протистояти Орден Данила ординським поневолювачам. 

Галицького Хай йому не довелося скинути ярмо монгольських ханів: ще не дозріли 
історичні умови. Але це аж ніяк не може применшити життєвого подвигу князя 
Данила – людини, що все своє життя присвятила справі об’єднання Русі проти 
загарбників. 
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Леонід Іванович Глібов народився 21 лютого 1827 року у сім’ї дрібного поміщика, 
управителя маєтками магнатів-землевласників. Вчився в Полтавській гімназії, з 1849 
до 1855 р. – у Ніжинському «ліцеї вищих наук князя Безбородька», де свого часу 
здобували освіту М. Гоголь. Н. Кукольник, Є. Гребінка, В. Забіла, О. Афанасьєв-
Чужбинський. Після його закінчення Глібов учителює, з 1858 р. викладає у Чернігівській 
гімназії. Потім, після періоду вимушеного безробіття, пов’язаного з адміністративними 
акціями в справі землевольця І. Андрущенка, з яким підтримував дружні стосунки. 
Глібов завідував (з 1867 р.) в Чернігові земською друкарнею, був членом місцевої 
громади. Оточений повагою і підтримкою прогресивної інтелігенції, виступав органі-
затором літературних сил на Східній Україні, був редактором і видавцем «Черниговского 
листка» (1861-1863). 

Протягом тривалого творчого життя Глібов пробував сили в багатьох родах і жанрах 
літератури. В 1847 р. у Полтаві вийшла збірка «Стихотворения Леонида Глебова». 
18-20-річний ліцеїст орієнтувався в своїй творчості на поезію О. Пушкіна, В. Жуковського. 
М. Лєрмонтова, О. Кольцова, Я. Полонського, на міщанський романс. У збірці намічено 
мотиви, які більш досконале й самостійне втілення знайдуть у зрілій творчості поета. 
Літературна школа російської поезії, яку пройшов Глібов, плідно позначилась на 
його українських елегіях, на майстерності пейзажних описів. У 60-70-х рр. Глібов 
пише ряд сатиричних віршових творів, близьких по духу до творчості І. Панаєва, поетів 
«Іскри», проте на їх тлі відчутною є вторинність зачеплених Глібовим проблем, в 
основному провінційного міста. Глібов – автор трьох п’єс, нарисів, оповідання, статей, 
фейлетонів, театральних рецензій. Але почесне місце в літературі йому забезпечили 
насамперед байки, а також ряд ліричних віршів. 
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З першими байками поет виступив у збірці, що вийшла 1863 р. в Києві, до кінця 
життя з’явилося ще дві. Вирішальну роль у зверненні Глібова до цього жанру мала 
творчість І. Крилова. Глібов не тільки часто запозичував криловський варіант світового 
байкового сюжету, а й навчався у російського письменника майстерності типізації, 
засобам надання творові національного колориту, умінню актуалізувати й сатирично 
загострювати байкову оповідь. 

Байкарський доробок Глібова нараховує 107 байок. Першу їх групу складають 
переклади криловських творів, про що говорив сам поет, другу – оригінальні байки 
на сюжети й мотиви, запозичені в Крилова й інших російських байкарів, та на власні 
сюжети. 

У поезії 50-60-х рр. байки Глібова були творами, що розбудовували реалістичну 
концепцію» світу, виявляли нові відтінки відношення героя до дійсності, насамперед 
критично-заперечувального плану, були високохудожнім відображенням – з різною 
мірою опосередкованості й умовності – драматизму суспільного життя, типових ситуацій 
історичної дійсності того часу, переживань і настроїв особистості, зокрема різночинця. 
Вони утверджували принципи реалістичного зображення життя в поезії, проде-
монстрували – слідом за поетичною творчістю Шевченка – широкі ритміко-інтонаційні 
мож-ливості українського вірша, відзначались високою культурою мови. 

 

 
Одна з книг Л. І. Глібова 

 
І Крилов і Глібов розвивали віршовий тип байки, метою якого є художня 

переконливість зображуваного. В українській поезії такий тип характерний насамперед 
для творчості П. Гулака-Артемовського та Є. Гребінки. Глібов, засвоюючи традиції 
цих та інших своїх попередників, зумів внести відчутний елемент новизни і в тематику, і 
в ідейне звучання, і в стильові та композиційні особливості байки. 

Зокрема, Глібов посилює конкретний історизм «позачасового» й у принципі 
абстрактного просвітительського жанру, увиразнює його соціально-етичне звучання, 
цим самим збагачуючи його рисами критичного реалізму. Порівняно з українськими 
попередниками в Глібова переважають інші типи байкового конфлікту і спосіб його 
трактування: персонажі окремих байок зображені в момент найгостріших антагоністичних 
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зіткнень, особливо часті ситуації, де панують сваволя, самодурство, демагогія. Алегоричні 
за основним жанровим прийомом, проте художньо глибокі, спрямовані на актуальні 
для свого часу проблеми, байки Глібова прочитувалися як осуд кріпосницького ладу, 
насильства і гніту поміщиків («Вовк та Ягня», «Мірошник», «Вовк та Зозуля»), 
хабарництва, продажності чиновництва («Щука», «Мишача рада», «Ведмідь-пасічник», 
«Лисиця і Ховрах»), лицемірства, чиношанування та інших потворних явищ експлуа-
таторського суспільства: 

Потужний струмінь іронії, вибір виразно «конфліктного» сюжету зумовлювали 
чітке виявлення критичної авторської позиції. 

Реалістична характерність і повнокровність образів дійових осіб байок Глібова 
виводять їх за межі однозначної алегрорії, не дозволяють трактувати їх як еквіваленти 
соціально-економічних чи абстрактно-етичннх понять. У жанрі байки дістали своєрідний 
вияв чи не всі сторони багатогранного творчого обдарування Глібова-художника. його 
байка – надзвичайно самобутня модифікація цього жанру. Зберігаючи основні жанрові 
ознаки, байка Глібова, більше, ніж у будь-кого з українських байкарів до і після нього, 
інтегрує структурні риси й елементи інших жанрових форм. Розлогість повістування, що 
значно розріджує дидактичну ідею, споріднює її з крупними епічними жанрами. За 
жанровими ознаками в творчому доробкові Глібова до байки найближче прилягає 
загадка. 

У зводі байок та загадок Глібова присутні глибинні фольклорні образи та мотиви; 
у гумористично-сатиричній стихії цих творів відбився народний комізм. Народним 
розумінням трагічного часто позначені ліричні пасажі глібовських байок – одна з 
помітних їх характеристик. Ліризм Глібова, що паралельно здобуває самостійне жанрове 
оформлення у ряді віршів, має дві стильові лінії. Одна генетично пов’язана з медитативно-
романсовою традицією української і російської поезії і виявляється як у байках, 
написаних вільним ямбом («Шелестуни», «Мальований стовп» та ін.). так і в власне 
ліриці. Спокійні інтонації, об’єктивована споглядальність відзначають «Зіроньку». 
Головний образ, представлений спочатку реальним об’єктом, розкривається далі у 
метафоричному значенні – дорогої людини, яка вже «од вітру од лихого погасла, ясная». 
Спогади про пору спільних молодих мрій лежать в основі вірша «Вечір». Інший вид 
ліризму йде від освоєння Глібовим народно-пісенної поетики. Він присутній і в байках 
(«Коник-стрибунець», «Хмара»), і в ліричних творах. Помітно вирізняються серед 
останніх «Журба» («Стоїть гора високая»), «Думка» («Як за лісом, за пролісом»), 
пройняті тугою за молодістю,– мотивом, найглибше розробленим у ліриці поета. 

Помер Л. І. Глібов 10 листопада 1893 року. У смт Чорний Острів відкрито 
літературно-меморіальний музей-кімнату Л. Глібова. У Чернігові на його могилі 
споруджено пам’ятник, на фасаді Ніжинського педагогічного інституту встановлено 
меморіальну дошку. 
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Рейнгольд Моріцевич Глієр – видатний російський композитор XX століття: 
Народився 11 січня 1876 року у Києві в сім’ї майстра по виготовленню музичних 
інструментів. Його мати дуже освічена жінка і навчила своїх чотирьох дітей не лише 
російській але й рідній польській мові. 

З дитинства Рейнгольда вабила музика, але рідні не поділяли захоплення. Він 
змушений відшукувати вчителів, які б займалися з ним безкоштовно, оскільки грошей 
на приватних викладачів у сім’ї не було. Маючи неабиякі здібності, юний Глієр дуже 
швидко навчився читати й писати ноти, оволодів технікою гри на скрипці, а у 14 років 
здійснив свої перші творчі спроби: п»єси для фортепіано, скрипки, віолончелі з 
фортепіано. 

Усе більше захоплюючись музикою, 1891 р. Рейнгольд вступив до Київського 
музичного училища, а невдовзі, долаючи опір сім’ї, зробив остаточний вибір здавши 
екстерном екзамени за шостий клас, залишив гімназію аби зосередити всю увагу на 
музиці. За роки навчання в музучилищі юнак написав два квартети для створеного 
ним учнівського активу, оркестрову увертюру, а також низку п’єс для фортепіано, 
для віолончелі. Деякі з цих творів він спалив як недосконалі, на його думку. 

Ще до закінчення училища Р. Глієр вирішив, не гаючи часу, вступати до Московської 
консерваторії. Восени 1894 р., успішно склавши іспити, зарахований до класу скрипки. 
Молодий музикант мріяв потрапити в клас композиції видатнго митця, учня П. Чай-
ковського, Сергія Івановича Танєєва і врешті-решт зумів досягти мети. 

У консерваторські роки молодий композитор серйозно зацікавився народною 
творчістю, багатим музичним фольклором рідної України. Це відбилося в творах того 
періоду, зокрема в Першому струнному секстеті /1898/, присвяченому С .І. Танєєву, 
де відчутні риси, характерні для творчості Глієра – задушевність, лірична проникливість, 
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епічний розмах. Тоді ж створено октет для чотирьох скрипок, двох альтів і двох 
віолончелей, а також перший великий оркестровий твір – Симфонію мібемоль мажор, 
що вражав складністю техніки. 

Це важкі роки у житті музиканта: за невеликий проміжок часу пішли з життя його 
дід, батько і улюблена сестра. Втіху Глієр знаходив у музиці, Саме вона допомагала 
митцеві витримувати удари долі. 

1900 р. Рейнгольд Глієр закінчив Московську консерваторію із золотою медаллю, 
його екзаменаційним твором стала одно актоваораторія «Земля і небо» за Дж. Байроном. 
Невдовзі він почав викладати гармонію у тільки-но відкритій музичній школі сестер 
Гнесіних, де й познайомився із своєю майбутньою дружиною Марією Робертівною 
Ренквіст. 

Молодий композитор працював дуже наполегливо, намагаючись «в себе увібрати 
якомога більше звуків», вивчав музичну літературу, вдосконалював техніку. На початку 
XX століття він створив більшу частину романсів з написаннях ним протягом життя 
/всього 130/. Тексти митець брав переважно в сучасних йому поетів: К. Бальмонта, 
І. Буніна, Д. Мережковського та ін., а також у класиків: О. Пушкіна, М. Огарьова, 
І. Плещеева, Дж. Байрона. Мелодійні, емоційно наповнені твори одразу ж завоювали 
широку популярність, посівши чільне місце в репертуарі видатних виконавців: Ф. Ша-
ляпіна, Л. Собінова, А. Нежданової та ін. 

У цей же час задумано Другий секстет, зроблено начерки Третього. 1902 р. твори 
композитора вийшли за кордони Росії: їх почали виконувати в Відні, Берліні та 
інших містах Європи. Того ж року Р. Глієр познайомився з 11-річним Сергієм Проко-
ф’євим – майбутнім славетним композитором – і став його вчителем музики. 

У березні 1904 р. вперше виконано симфонію Р. Глієра. Наступного року митець 
отримав премію ім. М. Глінки на свій Перший секстет. Тоді ж він завершив роботу 
над Другим і Третім секстетами, а також над Другим квартетом. Крім того, композитор 
багато працював над фортепіанними пєсами, об’єднуючи їх у цикли кількох мініатюр. 

1905 р. у сім’ї Глієрів народилося дві доньки-близнята, і наступні три роки Рейнгольд 
Моріцевич разом зі своєю родиною провів у Берліні. У цей період його музика набувала 
все більшої популярності не тільки в Європі, але й за океаном. Успіх спонукав 
автора до подальшої невтомної творчості. Крім інструментальних та вокальних 
мініатюр він написав Другу симфонію (1907) і симфонічну поему «Сирени» (1908). 
За ці творії його двічі нагороджено премією ім. М. Глінки (1912 р., 1914 р.) 

1913 р. прийнято рішення про створення на базі Київсь-кого музичного училища 
консерваторії, Р. Глієру запропонували увійти до складу її професури, і він з радістю 
приїхав до Києва. У перший же навчальний рік професору який замислив оживити 
концертне життя рідного міста, створив студентський симфонічний оркестр, а потім 
оперну студію. Займаючись активною педагогічною, організаторською і концертною 
діял-ністю, Р. М. Глієр знаходив час і для творчості писав мініатюри, зокрема, сім 
романсів на вірші В. Іванова «Газелі про розу». 

Влітку 1914 р. Рейнгольда Моріцевича обрано директором Київської консерваторії. 
Він вважав, що Київ може й повинен стати одним з найбільших музичних центрів 
країни, і для цього накреслив плани, у які входили, зокрема, регулярні симфонічні 
концерти й оперні спектаклі, створені силами студентів та викладачів консерваторії. 
Багато зусиль вік доклав для того, щоб залучити до роботи в консерваторії видатних 
музикантів. 

Під час революції, світової та громанської воєн, незважаючи на всі жахи того 
часу, консерваторія, керована Р. Глієром, не припиняла занять. 

За сім років перебування в Україні композитор глибоко і всебічно вивчив українську 
народну творчість, про що свідчать чудові, обробки пісень, Це опанування самобутніх 
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рис української музики дозволило йому в майбутньому створити такі симфонічні твори, 
як «Запорожці» і балет «Тарас Бульба». Значний внесок до української музичної 
культури зробили нові оркестрові редакції двох опер М. В. Лисенка – «Наталка 
Полтавка» і «Чорноморці». Як педагог, Рейнгольд Моріцевич заклав в Україні міцні 
підвалини професійної композиторської школи, організував оперний клас, піднявши 
його роботу на високий художній рівень, створив хор. 

1920 р. Р. Глієр отримав запрошення посісти місце професора по класу композиції та 
поліфонії у Московській консерваторії. Вважаючи, що відмовившись від директорства, 
зможе більше часу приділяти музиці, він переїхав до Москви. Рейнгольд Моріцевич 
продовжував підтримувати тісні зв’язки з Київською консерваторією, своїми учнями 
та колегами. 

У 20-ті роки Глієр написав чимало музики до драматичних постановок, зокрема 
«Гайдамаків» Т. Шевченка, «Вихора» Е. Верхарна, «Царя Едипа» Софокла «Лисистрати» 
Аристофана та ін. Авторитет Глієра в театральному середовищі зміцнювався, і з 1927 р. 
увійшов до складу художньої ради Державного музичного театру ім. В. І. Немировича-
Данченка у Москві. 

У рік 50-річчя композиторові присвоєно звання заслу-женого артиста республіки. 
Організований 1924 р. квартет назвали його ім’ям. 1927 р. для цього колективу Р. Ґлієр 
написав Третій квартет, який відрізняється від попередніх емоційною піднесеністю. 
Того ж року митець удостоєний звання заслуженого діяча мистецтв Росії. 

Протягом 1923-1934 років композитор працював над створенням першої азербай-
джанської опери «Шахсенем», в основу якої поклав сюжет однієї з найвідоміших на 
Сході казок про молодого співака Ашик-Керіба та його кохану – дочку феодала 
Шахсена Р. Глієр включив до опери багато танців і показав себе майстром балетної 
музики. Увертюра, написана в сонатній формі, належить до прекрасних зразків 
симфонічної музики. Вона набула популярності і часто виконувалася на концертних 
естрадах. В цілому музика до «Шахсенем» увібрала в себе по-над 30 народних мелодій. 

Паралельно композитор працював над своїм улюблюним твором, – новаторським 
балетом на сучасну революційну тему. «Червонй мак» (1927), дія якого відбувається 
у Китаї 20-х років. Він не сходив зі сцени протягом кількох десятиліть. Автор чотири 
рази переробляв партитуту, і в останньому варіанті, під назвою «Червона квітка» 
балет йшов уже після смерті композитора – в 1957 році. 

У 30-ті роки Р. М. Глієр почав працювати в галузі кіно. 3 його музикою вийшло 
багато фільмів, знятих на різних кіностудіях, зокрема. «Земля жадає» (1930), «Конвеєр 
смерті» (1933), «Намісмик Будди» (1935), «Друзі зустрічаються знову» (1938). 

1935 року композитору присвоєно звання народного артиста РРФСР. У цей час 
він розгорнув активну концертну діяльність, їздив з виступами у найвіддаленіші куточки 
країни. 

Протягом 1936-1337 років Р. Глієр працював у Ташкенті над створенням нової 
партитури узбецької музичної драми «Гюльсара». 1938 р вів переробив увертюру до 
«Гюльсари», перетворивши її на концертну п’єсу. 

1929 р. вперше прозвучала симфонічна поема Р. Глієра «Заповіт» присвячена 
125-річчю від дня народженая Т. Г. Шевченка. 

1940 року композитор написав увертюру для симфонічного оркестру «Ферганське 
свято» на основі вражень від перебування на будівництві зрошувального каналу в 
Ферганській долині. Цей твір він присвятив Чиказькому симфонічному оркестру /до 
його 50-річчя/ і надіслав до Сполучених Штатів диригенту оркестра Ф. Стоку. У травні 
1941 року «Ферганське свято» виконали в Чикаго. Увертюра викликала велике 
захоплення у слухачів. 
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Трохи раніше Р. Глієр створив також на основі матеріалів узбецького фольклору 
оперу за однойменною поемою А. Навої «Лейла і Менджун» прем’єра якої відбулася 
в Ташкенті влітку 1940 р. 

На почату війни, прагнучи відбити визвольну боротьбу, знову звернувся до 
жанру симфонії і написав Увертюру на слов’янські народні теми (1941). А невдовзі 
з’явилася і друга увертюра – «Дружба народів», що вперше прозвучала в грудні 1941 
року в Свердловську, куди евакуйовано композитора та його сім’ю. 

 

 
Балет Р. Глієра «Мідний вершник» 

 
Працюючи уривками в складних умовах воєнного часу, Рейнгольд Моріцевич 

створив оперу «Рашель», присвячену боротьбі французьких патріотів з нашестям 
пруських військ у 1870 р. Тоді ж (1942-1944) він написав симфонію-фантазію для 
оркестру російських народних, інструментів з п’яти частин і Концерт для колоратурного 
сопрано з оркестром (Вокальний концерт). Останній за короткий час здобув всесвітню, 
популярність. 

У роки війни Р. Глієр звернувся до свого улюбленого камерно-інструментального 
жанру і доповнив список творів Четвертим струнним квартетом (1943). 1944 р. він 
написав увертюру для великого симфонічного оркестру «Перемога». 1947 р. створено 
Віолончельний концерт, присвячений подіям воєнних років. По війні Р. Глієр написав 
також музику до п’єси С. Вургуна «Фархад і Ширін». 

Ці складні роки принесли багато нових творів, але основну увагу композитор 
зосередив на створенні балету «Мідний вершник» за поемою О. Пушкіна. Перша 
постановка твору відбулася 1949 р. За цей балет Р. Глієр, уже втретє одержав Державну 
премію першого ступеня (1950). 1949 року відбулася також прем’єра перетвореної з 
музичної драми в оперу «Гюльсари». 

Незважаючи на похилий вік, митець продовжував активні концерні виступи. За 
деякими підрахунками, за своє життя він більше 400 разів з’являвся на естраді, близько 
300 разів – за диригентським пультом симфонічних концертів і понад 100 – брав 
участь у камерних концертах. 
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1951 р. створені чудова п’єса «Концертний вальс» для великого симфонічного 
оркестру і Концерт для валторни з оркестром. 

У 76 років Рейлгольд Моріцевич примусив себе напружено працювати і до 100-
річчя з дня смерті М. Гоголя створив балет «Тарас Бульба» (1952). 

Серце невтомного трудівника на ниві музичної культури, видатного композитора 
зупинилося 23 червня 1956 р. На пюпітрі його рояля залишилася нотна сторінка з 
написом «Квартет V», а на робочому столі – доведена до стадії розробки перша частина 
Концерту, для скрипки з оркестром, який завершив улюблений учень Майстра – 
Б. М. Лятошинський. 

Істинна людяність музики Р. М. Глієра, її світлий оптимізм, краса і художня 
довершеність слугують запорукою довгої надзвичайної популярності його творів. 
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Валентин Петрович Глушко народився в Одесі 2 вересня 1908 року. Захоплювався 
малюванням, музикою, деякий час навіть навчався в Одеській консерваторії. І все ж верх 
взяли праці Константна Ціолковського «Дослідження світових просторів реактивними 
приладами» та «Поза землею». З Ціолковським зав’язалося листування. В одному з 
листів В. Глушко писав, що міжпланетні подорожі «є моїм ідеалом і ціллю мого 
життя, яке я хочу присвятити цій великій справі...» 

18 травня 1924 р. В. Глушко надрукував в «Известиях Одесского губкома КП(б)У» 
свої перші роздуми: «Завоювання Землею Місяця». Трохи пізніше в журналі «Наука 
и техника» з’явилася стаття «Станції поза Землею» про необхідність створення 
орбітальної станції – супутника Землі. Захоплення юнака привернуло увагу влади – у 
Наркоматі освіти УРСР він одержав направлення на фізико-математичний факультет 
Ленінградського університету. Серед науковців, які там працювали, був професор 
Ринін – один із організаторів секції міжпланетних сполучень. 

За таких сприятливих для космічних фантазій умов В. Глушко проводив практичні 
дослідження над створенням електричних реактивних двигунів (ЕРД). У книзі «Метал 
как взрывчатое вещество» він обґрунтовував можливість створення ЕРД, навів 
характеристики. 

Протягом 1929-1933 рр. працював у Газодинамічній лабораторії. 1933-1934 викладав 
у Військово-повітряній академії ім. М. Жуковського. Від 1934 року пряцює у Реактив-
ному НДІ. 

На початку 1930-х рр. конструктору вдалося розробити перший експериментальний 
проект ракетного двигуна. Тяга його становила всього шість кілограмів. Однак саме 
з цього двигуна починається історія радянського ракетного двигунобудування на 
рідкому паливі. 
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У 1936 р. під керівництвом В. Глушка розроблений двигун для ракетоплана, який 
розвивав тягу до 175 кілограмів і витримував близько 50 пусків. 

Кінець 30-х рр. – час страшних репресій. У березні 1938 р. арештовують В. Глушка. 
За ним дійшла черга і до Корольова. Створювалися режимні ВКБ у системі НКВС. 
В. Глушко став головним конструктором такого ВКБ у Казані і працює над створенням 
реактивного пришвидчувача для літака ПЕ-2. 

У 1944 році звільнений, 1945– у Німеччині вивчав трофейну ракетну техніку. 
1947-1953 викладав у Московському вищому технічному училищі ім. М. Баумана. 
1941-1974 – головний конструктор. Від 1974 року – генеральний конструктор науково-
виробничого обладнання «Енергія». 

Заслугою В. Глушка є створення «Катюш» – народна назва безствольних систем 
реактивної артилерії. А. А. Батрак згадує: «Катюша» – то витвір наукової думки Валентина 
Глушка. Правда, в 1957 р. пріоритет на винахід цієї зброї розглядався в судовому 
порядку. Суд прийняв сторону В. Глушка, якого представляв Сергій Корольов. 

Після війни В. Глушко переїхав в Хімки, що під Москвою. 1947 року здійснено 
старт першої балістичної ракети. Далі були – «Восток», «Космос», «Протон», «Союз», 
на яких встановлені двигуни серії РД. Ракетоносій «Енергія» міг доставити на орбіту 
вантаж вагою 100 тонн. За ці розробки В. П. Глушка удостоєно високих державних 
нагород, з 1958 р. – він академік АН СРСР. 

 

 
Пам’ятник В. Глушко на алеї Космонавтів в Москві 
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В. Глушко запам’ятався людиною скромною, вимогливою – «закоханість у вибрану 
галузь знань, бажання безроздільно належати їй і тільки їй, уміння вчасно відмовитися 
від усього, що може завести на манівці, розуміти громадську корисність тієї галузі 
знань, якій ти присвятив життя. Тільки тоді праця стає джерелом натхнення і 
радості, хоч би якою складною вона не була», – заповідав нам український вчений. 

Пішов із життя двічі Герой Соціалістичної праці, кавалер багатьох державних 
нагород, В. П. Глушко 10 січня 1989 р. Похований на Новодівочому цвинтарі в Москві. 
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Володимир Михайлович Гнатюк народився 9 червня 1871 р. в с. Велеснів на 

Тернопільщині в багатодітній селянській сім’ї. Батько сільський дякон і учитель 
однокласної школи при церкві. Виховуючись в атмосфері щирої любові й поваги до 
рідної мови, хлопець пройнявся шанобливим ставленням до слова, відчув красу і 
неповторність української пісні. Ще навчаючись у Бучацькій посполитій школі, хлопчик 
цікавився фольклором, знав чимало казок, прислів’їв, пісень, приказок, зібрав і записав 
близько 300 народних оповідань, казок, пісень від народного оповідача Тимка Гри-
нишина. У 18 років укладену учнем Станіславської гімназії В. Гнатюком першу збірку 
родинно-побутових пісень, що мала 500 народних перлин, опубліковано в Львові 
москвофільським двотижневиком «Новий галичанин». 

У 1894 році В. Гнатюк вступив на філософський факультет Львівського університету. 
Тут познайомився і здружився з І. Франком. Під його впливом став професійним 
фольклористом. В тому ж році І. Франко видав журнал «Житє і слово», де друкувалися 
матеріали В. Гнатюка. 

Після закінчення університету в 1898 р. В. Гнатюк прийняв запрошення працювати в 
Науковому товаристві імені Т. Шевченка і став ученим секретарем НТШ, згодом – 
головою етнографічної комісії товариства. З 1895 по 1903 рр. він взяв участь у шести 
наукових експедиціях до Закарпатської України, Східної Словаччини та Південної 
Угорщини, результатом чого стало видання шести томів етнографічних матеріалів. 
У 1896 р. видана перша збірка В. Гнатюка «Лірники». Завдяки його ініціативі видано 
поетичну збірку І. Франка. 

У «Записках НТШ» вийшли етнографічні дослідження В. Гнатюка «Руські оселі в 
Бачці» (1898 р.), «Русини Пряшівської єпархії і їх говори» (1900 р.), «Словаки чи 
русини» (1901 р.), «Чи бачвацький говір словацький?» (1905 р.) та ін. 
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Збираючи етнографічні матеріали, В. Гнатюк записав чимало пісень, пов’язаних з 
еміграцією на західноукраїнських землях і відповідно систематизував їх. Основні 
мотиви цих пісень він визначив так: «Бачимо в піснях згадки про брак землі, про 
лихву, про податки та різні драчки, брак заробітків, про політичну деморалізацію, 
переслідування старостів, про безправно проводжені вибори». Проте, в піснях і інші 
мотиви: віра в свободу людини, надія на волю, на землю і краще життя на чужині. 

Прагнучи поставити збирання фольклору на наукову основу, В. Гнатюк разом з 
І. Франкаом уклали програму «В справі збирання етнографічних матеріалів», де містилися 
поради, як збирати, записувати, задокументовувати фольклорні та етнографічні матеріали. 
Це, по суті, настільна книга кожного, хто прагнув зберегти народну творчість. 

Одночасно Б. Гнатюк працював як секретар та один із редакторів «Літературно-
наукового вісника» (1898-1906 рр. і на поч. 1920-х рр.) та «Етнографічного збірника». 
Розмаїття наукових уподобань можна простежити за його працями: «Галицько-
руські анекдоти» (1899), «Галицько-руські легенди» (Т. 1–2, 1902, 1903), «Пісенні 
новотвори в українсько-руській народній словесності» (1902), «Коломийки» (Т. 1–3, 
1905-1907), «Гаївки» (1909), «Колядки і щедрівки» (Т. 1–2, 1904-1914), «Етнографічні 
матеріали з Угорської Русі» (Т. 1–6, 1897-1911) та ін. Дослідник неодноразово виступав 
на захист української культури та мови, оскільки нерозривно пов’язував між собою 
ці поняття – мова і культура, бо вважав, що не можна заявляти про підтримку 
української культури, переслідуючи й зневажаючи мову народу. Неодноразово 
порушуючи питання збільшення в Австро-Угорщині кількості українських шкіл, 
вчений вимагав запровадження в середній і вищій школі української мови викладання, 
підготовки висококваліфікованих педагогів. Його стаття «Справа українсько-руського 
університету у Львові» (1899 р.) мала особливий резонанс серед громадськості, 
оскільки автор чітко і переконливо обґрунтував вимоги українських студентів урівняти 
українську мову з польською та відкрити окремим український університет. Ця ідея 
підтримана багатьма культурними діячами слов’янських країн. Університет був відкритий, 
хоч і діяв нелегально в Львові в 1921-1926 рр. 

Навіть тяжко хворіючи, В. Гнатюк не полишав наукової праці. Він писав, щоб 
зберегти в пам’яті нащадків культуру і побут рідних Карпат. Саме землякам він 
присвятив такі праці, як «Народна пожива на Бойківщині», «Причинки до пізнання 
Гуцульщини», «Гуцули», «Народні оповідання про тютюнарів», «Гуцульське мистецтво 
у Косові». 

В. Гнатюк відредагував і видав близько 60 томів «Етнографічного збірника» і 
«Матеріалів для української етнології». Результати багаторічних пошуків відображені 
ним у працях «Угро-руські духовні вірші», «Галицько-руські духовні легенди», 
«Українські Народні байки» та ін. Завдяки йому в українському перекладі з’явилися, 
зокрема, такі шедеври світового фольклору, як фінський епос «Калквала» (1902), арабські 
казки «Тисяча і одна ніч» (1906), німецькі «Казки братів Грім» (1899). 

Закоханий у рідний край і свій народ, В. Гнатюк збагатив національну культуру 
безцінними скарбами фольклористики та етнографії. Він вперше поставив фолькло-
ристику в ряд самостійних наукових дисциплін, тісно пов’язаних з етнографією, історією 
літератури, мовознавством, фахово вивчав етногенез україського народу. 

Науковий доробок вченого становить близько 300 праць. Загальний обсяг фольклорних 
збірників, виданих упродовж 1897-1918 рр., – близько 6000 сторінок. 

Учений переконаний, що культурні надбання етносу повинні формувати високу 
національну свідомість, і доклав для цього максимум зусиль. І сьогодні, коли ми 
прагнемо осягнути духовність українського народу, нам не обійтися без багатогранної 
творчої спадщини В. Гнатюка. 

Помер В. М. Гнатюк 6 жовтня 1926 р. у Львові. Похований на Личаківському 
кладовищі. 
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Пам’ятник В. М. Гнатюка на Личаківському цвинтарі у м. Львів 

 
З 1969 р. у с. Велеснів працює меморіальний музей вченого, перед яким у 1971 р. 

споруджено пам’ятник (скульптор Л. Біганич). Ім’я В. Гнатюка присвоєно Тернопіль-
ському державному педагогічному університету. 
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Микола васильович Гоголь народився 20 березня 1809 р. в містечку Великі 
Сорочинці (нині Миргородський район Полтавської області) в шляхетсько-священицькій 
родині Гоголів-Яновських. Дитячі роки провів у селі Василівці. Початкову освіту 
здобув у Полтавському повітовому училищі (1818-1819). Потім вступив до Ніжинської 
гімназії вищих наук князя Безбородька (1821-1829). В грудні 1828 р. переїхав до 
Петербурга з мрією про літературну діяльність. 

Перші спроби проявити себе в літературній творчості виявилися невдалими, і він 
іде на державну службу. В 1829 р. служить чиновником департаменту державного 
майна, через рік – департаменту наділів, але рутинна служба чиновника не приносить 
йому задоволення, викликає відразу, й він знову продовжує шукати себе в літературі 
(друкує повість «Бисаврюк или Вечер накануне Ивана Купала»). У 1831-1835 рр. – 
учитель історії Патріотичного інституту, ад’юнкт-професор загальної історії Петер-
бурзького університету. На цей час припадають його знайомство З А. Дельвігом, 
П. Плетньовим, В. Жуковським, О. Пушкіним, свідоме входження, вростання в Петербург, 
утвердження як письменника. Темою творів стає країна його дитинства – рідна Україна 
(«Вечори на хуторі поблизу Диканьки», «Арабески», «Миргород», комедія «Ревізор»). 
Ці твори сприяють зростанню авторитету Гоголя як письменника. Захоплює його на 
перших порах і науково-педагогічна робота в університеті. Він мріє привести в систему 
загальну історію, написати історію України й запорозького козацтва. Реалізацію цих 
планів Гоголь пов’язує із новоствореним Київським університетом, сподіваючись 
працювати в ньому професором. Та знову плани Гоголя залишаються нездійсненними, і 
в червні 1836 р. він виїздить за кордон. Після коротких зупинок у Женеві, Парижі 
осідає в Італії, зближується з художником А. Івановим, відчуваючи з ним духовну 
спорідненість. Вдивляючись в картину Іванова «Явление Христа народу», Гоголь 
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утверджується в ідеї перетворення нищого в велике, перетворення в падінні, в 
приниженні й досягненні на дні падіння великого й прекрасного в собі. Він намагається 
втілити цю ідею в поемі «Мертві душі». 

У вересні 1839 р. М. Гоголь повертається в Росію, яка приймає його як главу 
російської літератури, спадкоємця й наступника О. Пушкіна. У травні 1842 р. виходить 
перша частина «Мертвих душ» і в цьому ж році М. Гоголь знову виїздить за кордон. 
Життєві негаразди, погіршення здоров’я, роздуми про місце й призначення письменника, 
боротьба різних літературних течій того часу приводять М. Гоголя до переосмислення 
сенсу людського буття, духовної кризи. 1848 р. Микола Гоголь повертається в Росію, 
поселяється в Москві. Російська дійсність поглиблює духовну кризу письменника, 
він починає замислюватися над прийняттям чернецтва, відвідує Єрусалим, Оптину 
пустинь. У ніч з 11 на 12 лютого він спалює другий том «Мертвих душ». 

Світ Гоголя – це світ людей, космос, де все побудоване за законами рівноваги й 
водночас готове розбігтися в різні боки. Він хаотичний і законоподібний, приречений і 
вічний, роздирається пристрастями й прагне до єдності. Буття в М. Гоголя й постає 
власною персоною в безконечності вимірів разом, а не поступово, як це мислить наш 
розсудок: спрощено й витягнуто одне за другим, прагнучи своєї однозначності, яка 
постає «дурною однозначністю», «дурною безконечністю» в зіставленні її із справжньою 
великою істиною. З метою розкриття багатопрошарковості буття, особливо соціального, 
пов’язаного з життям людини й суспільства, М. Гоголь звертається до набору архетипів, 
міфів, образів-понять, прошарків боготворення, щоб досягти в мистецтві вищої 
досконалості, поступово доходячи до питання про перехід від досконалості мистецтва 
до досконалості життя. Звідси й мета творчості, її призначення – оживити душу, 
роздмухати у людей жар душі, який починає згасати. А це досягається не розумом, 
волею, а чуттями, емоціями, які здатні глибоко й жваво реагувати на життя; і цінним 
постає саме те мистецтво, котре зберігає сердечне чуття, – поезія, пісня, музика, танок. 

На початку своєї творчості Микола Гоголь звертається до народного життя, побуту, 
історичного минулого, черпає з них матеріали для своїх творів, доводячи, що кожний 
народ має свій власний характер, а в кожної людини може бути свій шлях. Риси і 
характер українського народу він вбачав у широті й могутності того народу, який 
сформувався на порубіжних землях, буйна воля якого не могла терпіти законів і 
влади, народ войовничий, сильний своєю спільнотою, товариством, вірою, безпечністю, 
вільністю й буянням життя. Європейський за своїм проживанням та азіатський за 
способом життя, звичками, одягом, цей народ ввібрав дві протилежні стихії, різно-
характерні частини світу: європейську обережність та азіатську безпечність, просто-
душність і хитрість, сильну діяльність і велику лінивість, прагнення до розвитку й 
вдосконалення та бажання здаватися нехтуючим всякого вдосконалення. У хвилини 
розслаблення він може розпадатися на «купки», втрачати свою могутність і роздиратися 
пороками, розгулом, пристрастями, та коли попадає в нього іскра «великого почуття», 
він зливається в одну силу, і горе тому, хто хотів би повернути його назад. Почуття 
загальної біди й загального болю робить цей народ непізнаванним, а знання того, для 
чого жити, перетворює його в працівника. Дух цього народу виливається в поезії, пісні, 
які зливаються з життям, мають такий живий голос, що, здається, промовляють словами, 
мовлять мову, і кожний вислів цієї прекрасної мови проймає душу. 

Гоголю, як і іншим романтикам, властиві закоханість у природу, обожнення її, 
злиття з нею, використання її символів, пошуки абсолютної цінності й свідомості 
останньої межі в світі через яку тільки й лежить шлях до самої природи. Призначення 
людини полягає в тому, щоб привносити в світ гармонію, добро, «красу. 

Звертаючись до природного й людського буття, М. Гоголь показує що в природі 
все йде влад, мудро й гармонійно, так як у суспільстві (світі) панує безладдя, безглуздя, 
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душевне господарство запущене, занедбане, запаскуджене. Кругом неправда душі – 
млявість, сонність, нещирість, паскудство, зверхність байдужість, бездіяльність, дух 
темряви й негації, чорнота душі, мертвий застій, мертві душі. Щоб поліпшити світ, 
виправити його, потрібно над усе взятися за господарство людської душі. Визволити 
людину від злиднів, голоду й смерті – добре діло, але визволити людину від хвороби 
смерті її душі – далеко більше й складніше. З мукою роздумуючи над метафізичними 
проблемами добра и зла, Гоголь доходить висновку, що, зло и брехня мають свою 
реальність у власній душі людини. А тому людям конче потрібно чинити добро, 
дбати хоча б про невелике коло людей навколо себе. 

М. Гоголь висловлював упевненість та оптимістичну віру в те, що все йде вперед, 
усе спрямовується на добро, але водночас був певен, що можливість такого поступу 
потребує розкриття неправди, ревізії життя, знаходження коренів зла. Причини 
останнього, на його думку, криються в черствості й мертвотності людини, якій бракує 
глибини чуття, усвідомлення таємниць своєї душі, в котрій мовчать її провідники, не 
бачать своєї перспективи. Отже, людині треба пізнати саму себе, усвідомити свої 
помилки й вади. Засобом викриття хиб і вад людських Микола Гоголь вибирає сміх. 

Саме такими є фантастичні образи національного відмирання покозаченої шляхти, 
потворна галерея «мертвих душ», здеградованого, ідегенерованого колишнього панства. 
Сміх, караючий батіг, засіб викриття неправди життя, знаряддя вічного поєдинку 
добра і зла, ставав у М. Гоголя засобом збудження погаслої совісті, примирення 
суперечностей, що роздирали світ, щоб карикатурою пустоти й бездіяльності світу 
добитися вихору самого життя. 

 

 
 
В останні роки М. Гоголь, не бачучи реальності умов вдосконалення людини в 

недосконалих формах дійсності, лякаючись своєї демонічної сили бачити «темні» 
сторони людського буття, що було своєрідним відчуттям торгу з нечистою силою, в 
пошуках правди й добра звертається до Бога. В ньому він вбачав світ почуттів, розуму, 
правди, світ, який несе з собою гармонію й закон, творить усе прекрасне. Ставлячи 
над усе любов, яка вища від усякого тлінного, минущого, перехідного, М. Гоголь 
закликав жити для любові, оскільки сама людина є витвором любові Божої до неї. 

Стосовно національної ідентифікації М. Гоголя як «великого російського поета» 
варто зауважити, що вся його творчість базується на українському ґрунті. Він завжди 
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був плоть від плоті України. Творчість Гоголя принесла справді заслужену славу 
Росії, російській літературі, але водночас стала «страшною помстою» їй за те, що 
вона з України зробила Малоросію. Мабуть, закономірно й виправдано «блудний 
син України» М. В. Гоголь тепер повертається на рідні терени. 

Він створив проект антропологічно орієнтованої історії, для якої головний об’єкт – 
людина і та панорамна історична картина світу, яку створює не викривлене, а 
достовірне зображення життя різних народів, розробив власний план-конспект курсу 
всесвітньої історії, який мріяв створити, охопивши повну історію людства. 

Практично в усіх своїх історичнгих статтях Гоголь підкреслював значення особистості 
викладача історії, його таланту та професійної майстерності. 

Гоголь пройшов шлях від домашнього вчителя до ад’юнкт-професора кафедри 
загальної історії Петербурзького університету, де викладав великий курс стародавньої 
історії. Спочатку він мріяв стати професором історії в університеті в Києві. Здобути цю 
посаду М. Гоголю не вдалося, але невдача не розхолодила його. Завдяки клопотанням 
його друзів, передусім Нікітенка, В. Жуковського, які звернулися до свого приятеля, 
нового міністра освіти графа С. Уварова, Гоголь став ад’юнктом кафедри історії, 
зберігши свою посаду в Патріотичному інституті, в якому навчалися дівчата і де він 
викладав з 1831. Готуючись до читання лекцій, робив безліч чорнових записів, 
конспектів і планів. Перші лекції читав із захопленням, справивши на студентів велике 
враження широтою і новизною поставлених проблем та поетичною красою викладу. 
На одній із його лекцій був присутній О. Пушкін і схвально про неї відгукнувся. 

Від 1826, ще під час навчання в Ніжинській, гімназії, Микола Гоголь почав збирати 
історичні та етнографічні матеріали. Мріяв написати малоросійську, і всесвітню історію 
на основі матеріалів старовинних народних пісень, міфів, легенд. 

Про блискуче знання М. Гоголем всесвітньої історії, так само, як історії України, 
а також міфології, мистецтва та культури античності яскраво свідчать його науково-
популярні праці з історичної тематики, а також суто історичні статті, які вийшли в 
збірнику «Арабески» 1835: «О средних веках», «О преподавании всеобщей истории», 
«Взгляд на составление Малороссии», «Шлецер и Гердер», «Мысли о географии», 
«О движении народов в конце V века», «Жизнь», «О малороссийских песнях», 
«Просвешение», «Об Одиссее, переводимой Жуковским», «Скульптура, живопись, 
архитектура» та ін. 

У листах до М. Погодіна, М. Максимовича, І. Срезневського він часто давав оцінку 
науково-історичним працям та підручникам українських, російських, зарубіжних авторів, 
розмірковував над історичним питаннями та проблемами, які потребують наукового, 
аналізу й розв’язання. У листі до М. Погодіна від 1 лютого 1833 року М. Гоголь 
повідомляв, що задумав написати велику працю – загальну історію та загальну географію 
у 2-х чи 3-х томах під назвою «Земля и люди». 

Інтерес М. В. Гоголя до географії тісно пов’язаний із заняттями історією. На його 
думку, історія та географія – невіддільні одна від одної, їх не можна розривати, вони, 
повинні злиті в цілісну універсальну науку про людське суспільство. Такий підхід 
співзвучний сучасним поглядам і теоріям про розвиток суспільства та цивілізації 
(див. також Географія історична). Лейтмотив історико-педагогічних статей Гоголя – 
у визнанні необхідності розвивати міжпредметні зв’язки, гуманітаризувати та гуманізувати 
навчання й виховання. 

Помер Микола Васильович Гоголь у м. Москва, 21 лютого 1852 року. Похований 
на кладовищі Данилова монастиря в 1931 році прах перенесено на Новодівоче 
кладовище в Москві. 



Шитюк М. М., Горбуров Є. Г., Горбуров К. Є. 

212 

Використана література: 
1. Белый А. Мастерство Гоголя. – М. ; Л., 1934. 
2. Белинский В. Г. О Гоголе. Статьи, рецензии, письма. – М., 1949. 
3. Гачев Г. Русская дума. – М., 1991. 
4. Гиппиус В. В. Творческий путь Гоголя // В кн.: Гиппиус В. В. От Пушкина 

до Блока. – М. ; Л., 1966. 
5. Гоголь Н. В. В воспоминаниях современников. – М. ; Л., 1952. 
6. Гоголь Н. В. Материалы и исследования. – Л., 1936. 
7. Записки о жизни Гоголя, составленные из воспоминаний его друзей и знакомых 

из его собственных писем. – Т. 1–2. – СПб., 1856-1857. 
8. Золотусский И. Гоголь. – М., 1988. 
9. Історія філософії України : хрестоматія. – 1993. 
10. Історія філософії України : підручник. – К., 1994. 
11. Кулиш П. А. Записки о жизни Николая Васильевича Гоголя. – СПб., 1856. 
12. Кулиш П. А. Сочинения и письма. – Т. 1–6. – СПб., 1857. 
13. Маланюк Є. Історія нашої культури. – К., 1992. 
14. Микола Гоголь і українська минувшина // Київська старовина. – 1994. – № 2. 
15. Полторацький О. Повість про Гоголя. – К., 1984. 
16. Попович М. В. Микола Гоголь. – К., 1989. 
17. Попович М. В. Микола Гоголь : Роман-есе. – К., 1989. 
18. Степанов Н. Л. Н. В. Гоголь: Творческий путь. – М., 1959. 
19. История русской литературы XIX в. : библиографический указатель. – М. ; 

Л., 1962. 
20. Тарасенков А. Т. Последние дни жизни Гоголя. – М., 1902. 
21. Філософія. Курс лекцій. – К., 1994. 
22. Чижевський Д. Нариси історії філософії на Україні. – К., 1992. 
23. Шенрок В. И. Материалы для биографии Н. В. Гоголя. – Т. 1–4. – М., 1892-97. 
 



213 

Ãîíòà ²âàí 
 
 

 
 
 

Уманський сотник Іван Гонта увійшов в історію як провідник Коліївщини, великого 
народно-визвольного гайдамацького повстання 1768-1769 рр. на Правобережній Україні. 

Біографічних даних про Ґонту дуже скупі. Народився він у селі Розсішках (тепер 
Христинівського району Черкаської області) в селянській родині. Дата його народження 
залишається нез’ясованою. Очевидно, юнаком вступив на службу в Умані до надвірного 
війська польських магнатів Потоцьких. 

Природна обдарованість та гнучкий розум відкривали перед ним перспективу 
швидкого просування по службі, забезпечували авторитет у підлеглих козаків. 

У 1757 р. козака Ґонту обрали сотником. Він мав яскраву індивідуальність, а 
також помітну зовнішність – був високим, статним. Відзначався сміливістю, сильною 
волею та організаторськими здібностями. Сучасники звертали увагу на його освіченість – 
добре писав по-польськи, а також вільно володів цією мовою. 

На обдарованого сотника, який мав незаперечний авторитет серед козаків надвірного 
війська, звернув увагу власник Умані Салезій Потоцький. Гонта став довіреною особою 
польського магната. Потоцький вивів його з-під командування полковників-шляхтичів і 
підпорядкував безпосередньо уманському ґубернаторові. Гонта отримав у пожиттєве 
володіння рідне село Розсішки (у якому мешкала його родина – дружина, четверо 
дочок і син), а також сусідню Орадівку. Володіння цими селами давало йому прибуток 
близько 20 тисяч злотих щорічно. 

11 років Гонта займав посаду сотника, користуючись глибокою повагою та 
авторитетом серед козаків. Шляхтичі довіряли сотнику і намагалися жити з ним в 
дружбі і поводилися з ним як з рівним. Щороку козаки йшли до маєтку Потоцького і 
виконували роль охорони. Саме там на нього звернув увагу Потоцький. 
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Сім’я Гонти жила в його будинку в селі Розсішки, складалася з дружини, чотирьох 
доньок і сина. 

Конфіденційні стосунки Ґонти з Потоцьким, а також неабияка матеріальна вигода від 
служби в надвірному війську не позбавили уманського сотника власних переконань і 
не зробили його сліпим виконавцем чужої долі. Гонта явно не співчував політиці 
(релігійних утисків православного населення, що здійснювалася в Речі Посполитій. 
Він пожертвував значні кошти на спорудження православної церкви в рідному селі. 
Уманський сотник та його дружина були ктиторами Православної Воздвиженської 
Церкви у містечку Володарці, де зберігався портрет Ґонти, завдяки чому ми маємо 
уявлення про його зовнішність. 

В 1768 році Гонті випало долею зайняти і видну і трагічну роль в історії краю. 
Поблизу містечка Соколівки між Гонтою та Залізняком відбулися переговори. 

Результатом їх стало те, що уманські козаки прогнали своїх полковників-шляхтичів і 
влилися в повстанські лави. 

Остаточне об’єднання загонів Ґонти та Залізняка відбулося під стінами Умані. 
Близько півтори доби тривав запеклий штурм фортеці. Невдовзі після його початку 
усі солдати місцевого гарнізону приєдналися до Ґонти. Це стало переломним етапом 
облоги. 10 червня зламано опір шляхти, орендарів та лихварів, які шукали захисту 
від народного гніву за оборонними укріпленнями Умані. Гонта намагався не допустити 
безглуздих жертв серед переможених – наскільки це було можливим в умовах 
розбурханого народного повстання. 

Після здобуття Умані повстанці провели загальну раду. На ній Залізняка обрано 
гетьманом, а Ґонту – уманським полковником. На визволеній території запроваджувався 
козацький устрій, ліквідовувалася панщина. Уманщина була поділена на територіальні 
сотні, влада в яких належала сотникам. Керівники повстання вживали енергійних 
заходів з метою поширення і зміцнення повстанського руху. 

Отже, уманський сотник внутрішньо був готовий до боротьби проти польсько-
шляхетського панування в Україні, за відновлення козацьких порядків. 

У кінці травня 1768 р. до Умані дійшли чутки про наближення повстанських 
гайдамацьких загонів на чолі з Максимом Залізняком. 

Царський уряд був наляканий розмахом і соціальною спрямованістю Коліївщини, 
яка могла перекинутися на українські землі, що перебували під владою Російської 
імперії, а також ускладнити міжнародне становище країни. Катерина II наказала 
генералу М. Кречетникову придушити повстання. На той момент генерал тримав в 
облозі Бердичів, в якому оборонялися польські конфедерати. Кречетников розпорядився 
провести каральну операцію полковнику Гур’єву. Увійшовши в довіру і приспавши 
пильність Залізняка і Ґонти, Гур’єв підступно заарештував керівників повстання, а 
також взяв у полон більшість його учасників. 

Заарештований 26 червня підрозділом регулярної російської армії, він із групою 
інших повстанців як підданий Речі Посполитої переданий польській стороні. 

Після захоплення Гур’єв власноручно наніс сильних побоїв Гонті, а потім наказав 
перед своєю палаткою відрахувати по 300 ударів Гонті, Залізняку та іншим старшинам. 
Заарештовані були дружина і чотири дочки сотника яких побили палками, а потім 
відправили у заслання. Син Гонти врятувався втечею. Через декілька днів тяжкого 
полону І. Гонту передано польській охороні. 

Після тривалих тортур за вироком шляхетського суду 14 липня Гонту страчено в 
селі Серби (нині село Гонтівка Могилів-Подільського району Вінницької області, де 
йому встанов-лено пам’ятник). 

Вирок комісії відносно І. Гонти наступний: страта повинна продовжуватися 14 днів, 
на протязі перших десяти кат повинен щоденно знімати з його спини половину шкіри, 
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на 11 день відрубати обидві ноги, на 12 – обидві руки, на 13 день вирвати серце і на 
14 день відрубати голову. Потім частини тіла його повинні бути прибиті на вішальницях 
в 14 містах України. 

 

 
Іван Гонта, невідомий художник, 1822 р. 

 
Проте вирок було пом’якшено, на третій день Гонті відрубали голову, а подальшу 

страту продовжували на трупі. 
Пам’ять про цього борця проти польсько-шляхетського поневолення України 

глибоко закарбувалася у народній пам’яті, епосі та піснях. 
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Народився Іван Макарович Гончар 14 січня 1911 року в с. Лип’янка Черкаської 
області в славетному, багатому на історію, на народні мистецькі скарби краї, в 
багатодітній селянській родині, де здавна розвивалося ткацтво, вишивка, різьблення, 
жило чимало прекрасних казок, легенд, пісень, звичаїв. Дитяча поетична душа ввібрала 
те в себе, мов губка, і пронесла крізь усе життя. 

Після закінчення сільської семирічної школи в 1927 р. І. Гончар вступив до 
Київської художньо-індустріальної школи. Пошуки майбутньої професії приводять 
І. Гончаря до Київського інституту агрохімії та ґрунтознавства, який успішно закінчує у 
1936 р. Проте любов до мистецтва переважила, й Іван Макаровим починає працювати в 
київських скульптурно-монументальних майстернях. Першу самостійну роботу «Давид 
Гурамішвілі» митець виставив у 1937 р., а в 1939 р. на виставці, присвяченій 125-ій річниці 
від дня народження Тараса Шевченка, публіка змогла оцінити скульптуру «Тарас-
водоноша», встановлену в експозиції. 

Другу світову війну, з першого до останнього дня, Іван Гончар пройшов офіцером-
зв’язківцем у діючій армії. Воєнні події справили на молодого митця надзвичайно 
сильне враження. Він бачив, як гинуть люди, як, проіснувавши іноді не одне тисячоліття, 
безслідно зникають творіння їхніх рук. Унаслідок складних емоційних переживань, 
у 1945 р. з’являються твори «Гранатометник» та «З поля бою» («Побратим»). 

Маразмом, мракобіссям та злочином перед народом гнівно називав Іван Гончар 
музейно-фондові ув’язнення неоціненних скарбів української культури минулих 
років, вважаючи, що «не показувати речової культурної спадщини свого народу – це 
значить відняти у нього гордість, свідомість і право на самобутність, відтак право на 
самопізнання, зломити крила для польоту вперед». 
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Етапними для митця стали 1950-ті рр., коли І. Гончар утвердив себе як скульптор-
портретист. Найвідоміші його пам’ятники М. Горькому в Ялті, Т. Шевченку в с. Шешори 
Івано-Франківської області та с. Лип’янка Черкаської області, С. Васильченку в Ічні 
на Чернігівщині, С. Руданському та М. Трублаїні на Вінничині. Мармурову статую 
«Молодий Шевченко» придбала свого часу Третьяковська галерея. За цією ж роботою 
встановлено пам’ятник у м. Яготині Київської області. Створена ціла серія погрудних 
портретів народних героїв – Максима Кривоноса, Івана Ґонти, Івана Сірка, Максима 
Залізняка, Северина Наливайка. 

Іван Гончар відомий також як маляр, автор серії живописних історико-етнографічпих 
робіт «Весілля в Україні», добірки краєвидів «Мальовнича Україна», серії народних 
типажів з різних куточків України, Скульптурна шевчекіана І. Гончара доповнюється 
його живописними полотнами «Дума про Тараса» (1978), «Тарас Шевченко на Україні» 
(1989), а також графікою: «Село Шевченкове» (1965), «Стара чумацька хата» (1963), 
«Вітряки в с. Шевченковому» (1963), «Шевченко Тиміш, онук Тараса Шевченка» (1963), 
«Хата Тимоша» (1964), – всі роботи виконані з натури та вражають своїм реалізмом. 
Іваном Гопчаром створено ряд портретів, у яких митець утвердив себе як психолог 
образи письменників І. Котляревського, М. Драгоманова, Лесі Українки, О. Гончара, 
А. Малишка тощо. 

Окрім цих малярських робіт І. Гончар – автор 16-томного історико-етнографічпого 
альбому «Україна та українці», побудованого на документальних матеріалах, що 
зберігається в рукописі. Альбом «Україна та українці» – своєрідний подвиг митця. І 
якби, крім збірника, Гончар не зробив більше нічого, то й за те вартий глибокої шани 
нащадків. 

З 1957 р. І. Гончар подорожує по Україні як етнограф. Він збирає, вивчає та 
популяризує твори українського народного мистецтва, книги, експонати професійної 
культури, предмети побуту. Його колекція нараховує приблизно 15 тис. експонатів. 
Споруджений власними руками будинок І. Гончара згодом перетворюється на хатній 
музей, що став справжньою академією народного мистецтва України, художнім 
втіленням народного духу. 

«Музей Івана Гончара», заснований з метою збереження етномистецтвознавчої 
колекції, зібраної І. Гончарем, розміщується в приміщенні колишньої канцелярії 
київської, волинської та подільського генерал-губернатора на Печерську Профіль музею – 
етномистецтвознавчий. Фонди налічують понад 15 тис. експонатів XVI-XX ст., серед 
яких – колекції народні тканин, кераміки, ікон, народних інструментів, особиста 
бібліотека І. Гончара, архівний фонд. Чільне місце займають картини, зокрема із 
зображенням славетного козака Мамая. Широко представлено живописні та графічні 
твори українських митців, серед яких В. Кричевський, В. Маковський, П. Левченко, 
А. Ждаха. С. Васильківський, С. Світославський, Т. Світославський, О. Мурашко, 
К. Трутовський, О. Кульчицька, Т. Нарбут, Ф. Красицький, І. Іжакевич та ін. Особливу 
цінність має відділ творчої спадщини самого І. Гончара – скульптура, живопис, графіка. 
Музей веде велику просвітницьку роботу, щорічно проводить гончарівські читання, 
видає каталоги виставок. 

Попри недремний нагляд КДБ, із «гончарівні» в сучасну Україну вийшло чимало 
науковців, митців, спрямованих І. Гончаром із псевдоакадемізованої радянської школи 
на поетичне усвідомлення національного мистецтва. 

Громадський музей І. Гончара став, по суті, «ноєвим ковчегом» української 
культури ХVІІІ-ХХ ст де від катаклізміп радянської системи зберігалися нетлінні 
скарби українського народу, де пробуджувалась й гартувалась національна свідомість. 

У 1972 р. Гончара звинуватили в «українському буржуазному націоналізмі», і його 
ім’я на довгі роки покрилося пеленою забуття. Алє він стояв несхитний і нескорений, 
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сподіваючись, що прийде час оновлення і відродяться засипані дідівські криниці, 
постане правда із сплюндрованих козацьких могил. На щастя, за ці роки Гончар 
устиг зробити стільки, скільки не зробив за все попереднє життя. 

Лише в 1988 р. на хвилі процесу демократизації суспільства, влаштовано першу 
персональну виставку художника, на яку він так чекав. 

Помер у Києві 18 червня 1993. 
 

 
Надгробок Івана Гончара на Байковому кладовищі в Києві 

 
Нажаль, багатюща спадщина визначного діяча мистецтва Івана Гончаря в переважній 

більшості не опублікована, вона ще чекає на увагу дослідників та цінителів 
української культури. Ми у великому боргу перед пам’яттю гетьмана української 
культури, який своєю страдницькою працею врятував нас від голодної смерті духу. 

 
Використана література: 
1. Качан В. Ключі до скарбів. – жовтень. – № 1. – С. 82–92. 
2. Музей Івана Гончара : буклет. – К., 1997. 
3. Перша персональна: Рядки з книги вражень // Наука і культура. Україна : 
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Народився Олесь Терентійович Гончар 3 квітня 1918 року с. Суха Кобеляцького 
району Полтавської області в робітничій сім’ї. Рано втратив батьків. З трьох років 
виховувався дідусем та бабусею. Перші уроки добра й краси, чесності й душевного 
максимуму йому дала бабуся, неписьменна віруюча селянка, яка мріяла бачити онука 
освіченим і навіть великою людиною. 

Наполегливим був шлях юнака до освіти. Спершу він вступив до Харківського 
технікуму журналістики, де брав участь у літературному гуртку, намагався потрапити до 
студії при Будинку письменників ім. В. Блакитного. 

Під час навчання в технікумі займається самоосвітою, робить перші спроби 
друкуватися в «Літературній газеті», «Комсомольці України», «Піонерії». Цей час Олесь 
Гончар вважає справжнісіньким учнівством. Його публікації помітили Ю. Яновський, 
А. Малишко, П. Панч. 

По закінченні технікуму працює в газеті «Ленінська зміна». 
У 1938 р. О. Гончар вступає до Харківського університету (філологічний факультет), 

який «на цілих три роки став рідною домівкою, обдарував щастям дружби». Цього 
часу він пише оповідання, повість «Стокозове поле», наукове дослідження про 
«Мойсея» І. Франка, збирає матеріал для роману про Григорія Сковороду. Під час 
навчання в університеті Олесь Гончар товаришував з поетом і письменником Григорієм 
Тютюнником, який згодом став прообразом Богдана Колосовського в романі «Людина і 
зброя». 

У 1941 р. вони разом йдуть на фронт у складі студентського батальйону. Під час 
війни Олеся Терентійовича двічі поранено: вперше в боях за Київ, на річці Рось у 
липні 1941 року, вдруге – восени, між Полтавою і Харковом. Дорогами війни він 
пройшов із гвинтівкою в руках аж до Праги. Мав бойові нагороди – три медалі «За 
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відвагу», ордени Слави і Червоної Зірки, медаль «За оборону Києва». В години 
перепочинку з-під його пера виходять вірші, що друкуються в фронтовій пресі. Саме 
вони стали основою окремої збірки «Фронтові поезії» (1985) як згадка про бойових 
побратимів. 

У грудні 1945 року після демобілізації з армії Олесь Терентійовнч оселяється у 
старшої сестри в Дніпропетровську, де завершує навчання в університеті. 

Враження, навіяні війною і пережиті серцем, примусили взятися за перо. Сторінка за 
сторінкою народжується майбутній роман «Прапороносці», 1946 р. в журналі «Україна» 
виходить друком новела «Модри Камень». Остання перекреслена тодішньою критикою 
через тематику і фальш (кохання радянського солдата до дівчини-іноземки). Автора 
звинувачували на зборах, погрожували виключенням з університету. 

Цього ж року в журналі «Вітчизна» вийшла перша книга трилогії «Прапороносці» – 
«Альпи». 

Влітку 1946 року Гончар захистив дипломну роботу на тему: «Новели Василя 
Стефаника». Невдовзі вступив до аспірантури при Інституті літератури ім. Т. Г. Шевченка 
АН УРСР. Відтоді й розпочинається професійно-письменницьке життя Олеся Терен-
тійовича Гончара. 

Після виходу окремими частинами в 1947-1948 рр. в журналі «Вітчизна» (з 
благословення Ю. Яновського) другої («Голубий Дунай») і третьої («Злата Прага») 
книг трилогії «Прапороносці» до автора приходить справжнє визнання. Ці твори 
відзначено двома Сталінськими преміями (1948, 1949). Олесь Гончар завжди згадував 
схвальний відгук Юрія Яновського про найбільш дорогий його серцю твір, написаний у 
перші повоєнні роки, – роман «Прапороносці», підтримку досвіченим прозаїком 
публікації «Прапороносців» у журналі «Вітчизна», дружні поради Яновського-редактора 
щодо поліпшення мовної майстерності. 

В цей самий час Гончара приймають до Спілки письменників. 
Згодом з’являється повість «Земля гуде» про полтавських підпільників, 1949 р. – 

збірка «Новели». У 1950-х роках автор завершує і публікує повісті «Микита Братусь», 
«Щоб світився вогник», романи «Таврія» і «Перекоп» про громадянську війну і 
революцію в Україні. 

А потім прийшли 60-ті – роки хрущовської «відлиги», XX з’їзд партії, де 
розвінчано культ особи Сталіна. Це був час найпліднішої праці Гончара. З-поміж 
них – роман «Людина і зброя» (1960), удостоєний Державної премії ім. Т. Г. Шевченка в 
1962 р., та роман у новелах «Тронка» (1963), за який 1964 р. авторові присуджено 
Ленінську премію. 

Творчі здобутки настільки окрилювали Гончара, що він часом забував, що є 
заручником існуючої тоталітарної системи, яка може принижувати людську гідність 
і жорстоко карати непокірних. Під впливом певних настроїв написаний роман «Собор» 
(1968), вилучений реакційною критикою з літературного процесу і заборонений на 
20 років. Твір викликав неабиякий читацький інтерес, обговорювався і поширювався 
серед громадськості, Він став одночасно і болем, і гордістю автора. 

Принижений тиском критики, О. Гончар намагається спрямувати творчість у 
загальновизнане русло. Ці настрої відтворилися в суспільних ідеях, що лягли в основу 
романів «Циклон» (1970) і «Берег любові» (1976), повісті «Бригантина» (1973). У 
1982 р. авторові присуджено Державну премію СРСР за роман «Твоя зоря» (1980). 

Навчений гірким досвідом, але нестерпний до суспільних проблем, письменник 
не міг замовчувати наболіле, що знайшло відображення на цьому етапі творчості. 
Гончар повертається до жанру, з якого починав – новел, оповідань, виступає як публіцист, 
літературознавець, культуролог, критик. Йому належать книги статей «Наше письмен-
ство» (1972), «Письменницькі роздуми» (1980), «Чим живемо» (1991). Понад 1000 статей, 
промов, нарисів, інтерв’ю, листів, привітань, некрологів, записів до книг музеїв, теле-, 
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радіовиступів тощо – такий підсумок творчої праці Олеся Терентійовича на ниві 
публіцистики. 

О. Гончар – неповторний класик письменницької публіцистики 2-ої половини XX ст. 
В основі провідних напрямів його творчості були корінні питання буття українського 
народу, його минуле, сучасне та майбутнє. У мотивах державотворення, взаємин 
митця і влади, розвитку національної мови, ставлення до співвітчизників за межами 
України, збереження довкілля, оцінці мистецької спадщини та її найвидатніших 
представників, ролі молоді в майбутньому нашої держави простежується еволюція 
світогляду й підходів автора до зображення та оцінки дійсності. 

Новий образ Олеся Гончара постав для нас наприкінці багатостраждального XX ст. 
Йдеться про «Катарсис» – його щоденники періоду Великої Вітчизняної війни та уривки 
з інших щоденникових записів. 

Відкриття катарсису для широкого загалу через кілька років по смерті письменника 
дало ключ до розуміння істини про його духовну еволюцію, яка набула чітких ознак 
християнського світобачення. 

Влада намагалася приручити яскраву особистість митця, зробити його своїм. Олесь 
Гончар відомий як громадський діяч, обіймав відповідальні посади, мав нагороди: 
член ЦК Компартії України, кандидат у члени ЦК КПРС (з 1976 р.), депутат Верховної 
Ради СРСР 6-11 скликань, депутат Верховної Ради УРСР, академік АН УРСР, Герой 
Соціалістичної Праці, голова Українського республіканського комітету захисту 
миру, член Всесвітньої Ради Миру, лауреат Ленінської премії, Національної премії 
ім. Т. Г. Шевченка та багатьох державних премій, нагороджений орденами: Леніна, 
Жовтневої Революції, Вітчизняної війни І ст., Трудового Червоного Прапора, Червоної 
Зірки, Дружби народів, Слави III ступеня тощо. З 1959 до 1971 рр. він очолював Спілку 
письменників, робив все для збереження і захисту української мови від зруйнування 
і знищення. Імена багатьох письменників, завдячуючи йому, було реабілітовано. Він 
боровся і захищав переслідуваних владою митців слова, зокрема В. Земляка, І. Чендея, 
Л. Костенко і Григора Тютюнника. Першим дав позитивну оцінку творчості Василя 
Симоненка. Тому ім’я О. Гончара ототожнюють з високим поняттям «національне 
відродження». 

Сьогодні постать О. Гончара привертає все більшу увагу дослідників. 
 

 
Ілюстрація до книги «Голубий Дунай» 
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Гнів письменника, його протест проти екологічних злочинів у природі й культурі 
народжені саме великою любов’ю. Ця любов опромінює сторінки книг Олеся Гончара, 
створює дивовижну поетичну гармонію української мови, підносить улюблених героїв – 
людей совісті, честі й обов’язку. 

Останні роки життя Олеся Терентійовича збіглися з першими кроками становлення 
та будівництва молодої української держави. 

Ідея незалежності України завжди була кровною думою О. Гончара, його болем, 
що не вщухав, соборним дзвоном, закликом до порятунку нації. 

Із цим подвижництвом О. Т. Гончара український народ пов’язує ті авангардні 
події, якими почалося відродження України, державне оформлення її самостійності, 
суверенітету. Це Рух, «Просвіта», Референдум, Всесвітній форум українців. 

Незалежна Україна склала свій борг перед великим громадянином і патріотом 
рідної держави, присвоївши Олесю Терентійовичу в 2005 р. Указом Президента України 
звання Героя України (посмертно). 

Доля України, любов до рідного народу підтверджують слова Олеся Терентійовича, 
записані ним у щоденнику за десять днів до відходу в Вічність – 4 липня 1995 року: 
«Дякую Богові, що дав мені народитися українцем». 

Нападки на О. Гончара не припинилися і після смерті. Його звинувачували в 
апологетиці соціалістичному реалізму, надмірній увазі до нього з боку високих керівників, 
що виявлялося в присудженні державних премій, створенні своєрідного культу Гончара. 
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Алла Олександрівна, народилася 18 вересня 1929 року в Ялті, в родині організатора 
українського кіновиробництва Олександра Горського. 

Виростала в інтелігентній київській сім’ї, мала добре виховання. Вчилася в Київській 
середній школі, яку 1948 року закінчила із золотою медаллю. Потім художній інститут в 
1954 році із відзнакою. Як і більшість українських родин, родина Горських була 
російськомовна, змалку вони, народжені в містах, і не намагалися розмовляти укра-
їнською. 

Пережила з матір’ю в 1941-1943 рр. блокаду Ленінграда. 1943 р. переїжджає з 
батьками до Києва. Навчається в Республіканській художній школі в В. Бондаренка. 

Перші ґрунтовні твори Алли Горської присвячені шахтарській тематиці. Разом з 
чоловіком – видатним українським художником Віктором Зарецьким – поїхала на 
Донеччину, де минуло його дитинство, писати шахтарів. Не за парадно-святковими 
канонами, а по-справжньому: людей тяжкої, виснажливої праці. 

Сценографічна творчість Алли Горської пов’язана з іменем молодого тоді режисера 
Леся Танюка. Була мрія створити новий український молодіжний театр. При Клубі 
творчої молоді діяла експериментальна театральна студія, де головним сценографом 
була Горська, головним режисером Лесь Танюк, а художником та ідейним керівником – 
Мар’ян Крушельницький, його вчитель, який хотів поставити поетичні вечори 
Максима Рильського, раннього Павла Тичини, мріяв про інсценізацію українського 
фольклору, народної пісні... 

Три роботи для театру виконала Алла Горська: сценографічні рішення до вистав 
«Ніж у сонці» (за поезією І. Драча), «Отак загинув Гуска» (за п’єсою М. Куліша), 
«Правда і кривда» (за романом М. Стельмаха). Живописець за фахом, вона, власне, 
взялася за працю в новій для себе іпостасі – театрально-декораційного мистецтва. І 
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виявилося, що це її стихія, що їй притаманне природжене відчуття театральної умовності, 
специфіки видовища-дійства з його безкінечними перевтіленнями. 

Можливо, далося взнаки родинне оточення: адже світ кіно Аллі знайомий з дитинства, 
і закономірності його вона сприймала як природні, її мати – Олена Горська – багато 
років працювала на кіностудії (завідувала костюмерним цехом), і можна припустити, 
що знання та досвід матері зробили свій внесок в успішні костюмні ескізи доньки. 
Вона виконувала безліч варіантів сценічної репрезентації кожного героя. Наприклад, 
у П’єра Кирпатенка, есератерориста з комедії «Отак загинув Гуска», мав бути одяг 
«з фокусом»: під час дії він розхристувався, виявляючи «терористичну» сутність 
героя – намальовані просто на тканині гранати, пістолі, кулеметні стрічки. 

Відкритий гротеск, конструктивістський характер вирішення костюмів і декорацій 
були на той час сміливими й цікавими. Виражені образотворчими засобами комічний 
фарс, сатира виливались у яскравий образ. 

На піднесенні оманливої відлиги працює в селах Чорнобильського району, де 
пише полотна «Прип’ять. Паром», «Абетка», «Хліб». 

Алла Горська разом зі своїм чоловіком Віктором Зарецьким (1925-1990) та 
художниками-однодумцями Г. Синицею, Г. Марченком. Б. Плаксієм, В. Смирновим – 
автор низки монументальних робіт у Доненьку. Києві, Краснодоні, позначених впливами 
Г. Собачко-Шостак, українського бароко та мексиканського монументалізму. 

На початку 1960-х років бере участь в організації Клубу творчої молоді «Сучасник» – 
найвищої хвилі українського шістдесятництва. 

Алла Горська – одна з чільних діячок руху опору: з В. Симоненком та Л. Танюком 
виявила місця поховань замордованих НКВС на Лук’янівському та Васильківському 
кладовищах, у Биківці; розширювала мережу самвидаву, надавала моральну й 
матеріальну допомогу політв’язням та членам їхніх родин, присутня на політичних 
судах, у тому числі над В. Чорноволом, подавала протести до прокуратури та 
держбезпеки. Після підписання «листа-протесту «139» 1968 р. її виключають зі Спілки 
художників. 

У першій половині 1960-х років у техніці лінориту та малюнків створила галерею 
портретів – Б. Антоненка-Давидовича, В. Симоненка, І. Світличного, Є. Сверстюка; 
графічними засобами дає нове трактування образів Т. Шевченка, О. Довженка. 

Коли Горська за щось бралася – працювала з повною віддачею, фундаментально. 
І тут, на мозаїках, у щоденники лягали нотатки, конспекти лекцій Г. Синиці, де ретельно 
аналізувався досвід світового монументального мистецтва починаючи від Стародавнього 
Єгипту. Прагнула дійти до суті, докопатися до головного механізму дії, логіки й 
закономірності того чи іншого напряму мистецтва, знайти його характерну ознаку й 
піддати її випробуванню на життєздатність. Теоретичні відкриття завжди намагалася 
перевести у практичну площину, перевірити реальністю. 

Її приваблювало мистецтво екстремальне, великої соціальної вибухової сили: 
вважала, що Україна потребує мистецтва, яке пробуджуватиме свідомість і національну 
гідність. 

Як пробний камінь – музей «Молода гвардія’’. Це остання велика спільна робота 
однодумців, у якій брала участь Алла Горська. 

У мозаїці «Прапор Перемоги» і в ескізах фриза відчувається певний зв’язок між 
поглядами мексиканських муралістів та естетичними й світоглядними принципами 
авторів: цілеспрямована пропагандистська мета, енергійний сугестивний зміст образів-
символів. Такі характерні типажі виходять із народних дум, балад, пісень. Ідея подвигу-
жертви в ім’я свободи Батьківщини, висловлена через граничну ситуацію, детермінує 
пластичні засоби виразності: експресивність малюнка, сильні ракурси постатей, художню 
цілісність. 
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А до музею були мозаїки «Жінка-птах», «Дерево життя», «Боривітер». Не завжди 
мали смальту – а це підштовхувало і без того сильний потяг до експерименту: 
випробовуючи нові для себе матеріали, отримували нетрадиційні фактурні поєднання. В 
мозаїці, розписах ресторанів «Вітряк» і «Полтава» в Києві була спроба пов’язати в 
модерну стилізацію народну архітектуру її розпис як синтетичне ціле. На той час в 
архітектурі після багаторічного понурого пейзажу псевдораціональної архітектури 
прямокутників ця тенденція набирала яскравості. Скульптурність, соковитість, багатство 
форм етнокультури протистояло вихолощеності, стерильності почуттів. Як карнавал 
буття, постає перед нами у розписі «Півні» («Полтава») кольоровий вихор форм, де 
рух – головний компонент твору – проймає кожну деталь, кожну клітину. Емфатичний 
червоний з безліччю відтінків, жовтий нагадують розбурханий вулкан, із якого невпинно 
виливається лава. Метаморфози форм і кольорів, моделювання якогось казкового 
світу – ідеального і радісного... 

А ще були портрети. В станковому живописі і графіці художниця віддавала 
перевагу саме цьому жанрові. Самозаглиблення як риса часу, як виявлена сутність, 
як еманація духу бентежили й полонили уяву майстрині. Портрети Горської – це 
роздуми-споглядання, прагнення збагнути ту загадку життя, яка постає в дитинстві. 
Окрему роль у роботах Алли Горської виконує колір. У двох полотнах сільської серії 
«Прип’ять» і «Оксана» глибокий синій та синьо-блакитний кольори неба й води мовби 
віддзеркалюють ту високу замріяність, що зненацька охоплює дітей. 

Метафоричність та умовність трактування – єднальна складова портретів І. Драча. 
Є. Сверстюка, В. Симоненка. Соняшник, калина – ці народно-епічні символи, енергійно 
маніфестовані в портретах, – набувають значення коду, ключа до розуміння образу. 
Простір твору зміщується з реального в умовний, де час плине в особливих вимірах 
культурно-знакового діалогу. Співзвучність цих портретів романтичним символічним 
мотивам у поезіях молодих шістдесятників напрочуд прозора, вгадувана. У портреті 
Івана Драча «Калинова балада» тло сприймається як проекція світу митця, де одвічний 
рух – зіткнення, взаємоперетікання, епохи, люди, події – є плавильним горном людського 
духу. 

У мисткині був великий задум – створити галерею портретів видатних діячів 
рідної культури від Ярослава Мудрого до Василя Стуса. Задум, суголосний праці 
Аннатоля Петрицького з його серією портретів сучасників. Наслідування шістдесятниками 
перерваних традицій 1920-х років стало одним із їхніх програмних положень. 

Унікальний твір – панно «Земля», виконаний Горською в співавторстві з В. Зарецьким 
і Б. Плаксієм, має відверто експериментальний характер. Пошуки на терені епічності, 
фольклорної міфологічності зумовили використання матеріалів природних, з особливою 
структурою (кора, лико, солома, коріння), що їх застосовували у декоративно-ужитковому 
мистецтві. Це один із найсильніших творів того часу: у ньому вся українська минувщина, 
біль і надія народу. 

У 1967 році разом з В. Зарецьким, Б. Плаксієм, Г. Зубченко, Г. Пришедьком Алла 
виконала в маріупольському ресторані «Україна» дві композиції – «Дерево життя» 
(35 квадратних метрів) і «Боривітер» (18 метрів). Тут сталь, смальта, кольорове скло, 
керамічна плитка, шлакосєтал. 

Величезна творча потенція Горської не могла реалізуватись у часі, в якому вона 
творила. Тільки як Людина вона відбулася повністю, до останку. Мистецтво вимагало 
від неї усього часу, всіх сил, та не менше – відстоювання правди і громадянських 
свобод. 

Раннім ранком 28 листопада 1970 року Алла тихо, щоб не розбудити домашніх, 
вийшла з хати. Поїхала до Василькова, де жив Вікторів батько, щойно овдовілий, 
допомогти. 
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Через пару днів труп Алли знайшли в льоху на терасі: зі слідами боротьби, з 
розбитим черепом (важкий предмет, професійний удар у тім’я), у дивній вдяганці 
перука, білизна поверх кофти, що мала засвідчити галюцинації чи божевілля. Через 
5 днів під Фастовом на колії електрички виявили труп свекра з відтятою головою. 

Над розверстаною могилою поет і літературознавець Євген Сверстюк виголосив 
слова: «Нема Алли Горської. Німотно, темно і незрозуміло. І вривається до свідомості 
тоскним розпачем – не буде, ніколи вже не буде з нами Алли Горської. Наче темна 
завіса спадає на сонце. 

...На темно-зеленому тлі дерев вирізняється козацький хрест із рожевого пісковику 
роботи Володимира Прядки. На хресті слова: Алла Горська. 18.IX.1929-1970.XI.28. 
Не зламана квітка. Дочка Матері України. Трагічно загинула. 

Громадські розслідування 1990-х років довели причетність до вбивства державної 
терористичної організації, підпорядкованої вищому керівництву СРСР. 

Широко відома в Україні та світі жорстко опозиційна громадсько-політична 
діяльність А. Горської і трагічна смерть значною мірою залишили поза суспільною 
увагою її мистецький доробок, представлений десятками монументальних і живописних 
творів, великою кількістю графічних робіт, ескізів. Творчість мисткині ґрунтувалася 
на традиціях київської академічної школи, народному мистецтві, українському авангарді 
1920-х, бойчукізмі, глибокому знанні світових мистецьких напрямів. А. Горська 
залишила яскраву, стилістично витончену епістолярну спадщину. 

Пам’ять про неї увічнено меморіальними знаками на будинках, де вона жила і де 
загинула. 

 

 
Меморіальна дошка встановлена на будинку, де проживала А. Горська 
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Борис Дмитрович Грінченко народився 27 листопада 1863 р. на хуторі Вільховий 
Яр поблизу с. Руські Тишки Харків-ського району Харківської області у дрібно-
маєтній зрусифікованій дворянській сім’ї. Найулюбленішим заняттям хлопчини змалечку 
було блукання лісом, у п’ять років він захопився читанням, а в шість зробив першу 
спробу написати власний твір. 

В одинадцятирічному віці Борис вступив до Харківського реального училища й жив 
сам у цьому великому місті. Навчаючись у третьому класі, він став свідком розмови, 
під час якої пролунали дуже прихильні слова про українську мову й Т. Г. Шевченка. 
Невдовзі в батьківській скрині підліток знайшов «Кобзар», який потрапив туди явно 
випадково, адже родинною мовою була російська. Книжка справила на нього надзвичайно 
сильне враження. Під впливом творів великого поета учень почав писати українською 
мовою вірші, повісті, драми, створювати саморобні журнали для товаришів-школярів за 
що зазнав глузування, а часом і кари. 

Занадто раннє самостійне життя в Харкові не могло не спричинити певних наслідків. 
Борис познайомився з членами гуртка революціонерів-терористів, що призводить до 
арешту й півторамісячного ув’язнення, яке підірвало здоров’я 16-річного юнака, до 
виключення з 5-го класу училища без права здобуття освіти в будь-якому іншому 
навчальному закладі, а також до підвищеної уваги поліції впродовж усього подальшого 
життя. 

Використовуючи сімейні зв’язки, у 1881 р. він отримує можливість екстерном 
скласти іспити при Харківському університеті на звання народного вчителя і з 
найшляхетнішими пориваннями вирушає на село. 

Перші три роки молодий учитель викладав на Харківщині, в селах Введенське, 
Тройчата та Олексіївка. Така часта зміна шкіл пояснюється кількома причинами. По-
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перше, в цих селах переважало російськомовне населення, а йому хотілося вивчати 
український фольклор та етнографію. По-друге, Борис Дмитрович намагався організувати 
справжнє навчання селянських дітей, робив спроби певним чином облаштувати виділені 
для занять приміщення, шукав засобів одержати якісь кошти. Усе не викликало 
роздратування в місцевої «еліти» – священиків, старост, урядників, спричинювало 
тяжкі конфлікти з ними. 

У 1881 р. під псевдонімом Івана Перекотиполе на сторінках галицьких видань 
з’явилися вірші Б. Д. Грінченка. Незважаючи на всі складнощі подальшого життя, 
Борис Дмитрович уже не полишав літературної творчості. Його поезії, оповідання, 
повісті, драми, науково-популярні розвідки, фольклорні та етнографічні дослідження 
тошо (деякі з них підписані псевдонімами Вартовий, Вільхівський, Василь Чайченко 
та ін.) стали важливою складовою української культури. 

Влітку 1883 р. Б. Д. Грінченко відвідував педагогічні курси в Змієві. Тут він 
познайомився зі своєю майбутньою дружиною – учителькою Марією Миколаївною 
Гладиліною. Вона стала не тільки вірною помічницею в усіх громадських, літературних 
і просвітянських справах свого чоловіка, а й сама завдяки йому долучилася до 
літературної діяльності. 

На початку 80-х років XIX ст. Б. Д. Грінченко почав друкуватися в освітянській 
пресі. Життєва активність спонукала його вже в 19 років узяти участь у публічному 
обговоренні нагальних учительських проблем. Саме інформація про зміївські курси, 
вміщена в петербурзькому журналі «Русский начальний учитель» у 1883 р., стала 
першою публікацією майбутнього визначного діяча на педагогічну тематику. Впродовж 
наступних кількох років у цьому ж часописі за підписом «М-р-с» з’явилися його 
статті «Школы Змиевского уезда Харьковской губернии» (1884), «По поводу змери-
тальной кассы учащих в народной школе» (1884), «Заметки сельского учителя о 
школьном деле: цель народной школы» (1885). «Прием учеников в народную школу 
и ученики-учителя» (1886). У них ішлося про злиденні умови, в яких здійснювалося 
початкове навчання сільських дітей в Україні, про тяжке матеріальне становище 
народних учителів, висловлювалися думки з приводу однієї з «вічних» педагогічних 
проблем – що є пріоритетнішим: дати учневі запас знань чи зосередити увагу на 
розвиткові його мислення тощо. 

Тільки на четвертий рік учителювання Борису Дмитровичу вдалося потрапити до 
двокласної школи в українському селі Нижня Сироватка теж Харківськоъ губернії. 
Однак конфлікти з попом-законовчителем надіслав начальству 26 доносів на молодого 
педагога), іншим колегою-пияком та шкільним інспектором змусили його з настанням 
літніх канікул не лише залишити цю школу, а й взагалі тимчасово змінити роботу – 
протягом півтора року (1886-1887) він працював статистиком Херсонської губернської 
управи. 

Восени 1887 р. Б. Д. Грінченко знову повернувся до вчителювання. Шість років 
він викладав в однокласній земській школі с. Олексіївка Катеринославської губернії, яка 
розмістилася на території власної економії відомої освітньої діячки X. Д. Алчевської. 

В 1888 р. він склав та розмалював буквар, за яким навчав учнів, а разом з ними і 
свою доньку, бажаючи, щоб рідною мовою озивалася до них наука. У наступному 
1889 р. Б. Д. Грінченко створив ще один рукописний підручник – першу після букваря 
книжку для читання «Рідне слово». 

Проте ці підручники не були єдиними саморобними книжками в спеціальній 
бібліотечці, яку збирав учитель для школярів. Оскільки українських дитячих книжок 
бракувало, він у такий же спосіб «випускав» свої переклади та оригінальні твори, 
складав збірнички творів інших письменників. Так з’явився на світ, зокрема, журнал 
«Квітка», в якому вміщувалися оповідання, вірші, загадки й невеликі статті науково-



Шитюк М. М., Горбуров Є. Г., Горбуров К. Є. 

232 

популярного характеру. Номери часопису, надзвичайно старанно, розбірливо написані, 
густо оздоблены малюнками й візерунками, справляли сильне враження на маленьких 
читачів. 

Зрозуміло, вся ця «видавнича» робота трималася у великій таємниці. Обставини 
ускладнювалися тим, шо Борис Дмитрович після ув’язнення ще в юнацькі роки 
перебував під постійним, наглядом поліції. 

Як пізніше згадувала М. М. Грінченко, в шкільній бібліотеці зберігалася лише 
офіційно дозволена література. Дітям ці книжки здавалися нудними й незрозумілими, 
тому вони неохоче їх брали, адже, повертаючи книжку, треба обов’язково відповісти 
на кілька запитань за її змістом. Значно більше подобалися їм книжки з домашньої 
бібліотеки Б. Д. Грінченка. 

У 1893 р. Б. Д. Грінченко лишив посаду вчителя в Олексіївці. З Олексіївки 
Грінченки переїжджають до Чернігова. Тут у 1894-1899 рр. Борис Дмитрович працював 
у губернській земській управі, де обіймав посаду спершу завідувача оціночним 
відділом, потім – завідувача відділом народної освіти й нарешті секретаря правління. 

У 1894 р. Б. Д. Грінченко організував єдине на той час у Російській імперії 
видавництво дешевих українських книжок для народного читання. Аби здешевити 
видавничий процес, подружжя безкоштовно переписувало та редагувало рукописи, 
правило коректуру, а також виконувало всі адміністративні функції. Завдяки їхній праці 
побачили світ майже 50 назв книжок загальним тиражем 200 тис. примірників. Серед 
них – твори П. А. Грабовського, Є. П. Гребінки, М. М. Коцюбинського. Ю. А. Федьковича, 
Т. Г. Шевченка, а також самого Бориса Дмитровича та його дружини. 

Взагалі чернігівський період позначився активною участю просвітнього діяча 
в культурно-громадському житті України. Він разом із М. М. Коцюбинським, 
М. М. Грінченко, М. Ф. Чернявським, В. І. Самійленком входить до нелегальної 
чернігівської української громади, що поряд із загальнодемократичними вимогами 
пропагувала ідеї поширення національної освіти й культури. Разом зі своєю дружиною 
Борис Дмитрович безкоштовно впорядковував музей українських старожитностей 
В. В. Тарновського, в якому налічувалося понад 750 одних лише безцінних шевчен-
ківських експонатів. Ці та інші заходи Б. Д. Грінченка на терені українства спричинили 
негативну реакцію губернських властей. Наприкінці 1899 р. під тиском місцевої 
адміністрації він змушений залишити посаду в земстві й жити лише з літературного 
заробітку. 

У 1901 р. члени редакційної колегії журналу «Киевская старина» запропонували 
Борисові Дмитровичу доопрацювати матеріали для словника української мови. 

У червні 1902 р. сім’я Грінченків із Чернігова переїхала до Києва, де незважаючи 
на матеріальну скруту, Борис Дмитрович самовіддано здійснив титанічну працю: 
впорядкував, відредагував та значно доповнив (на 19 тисяч слів) переданий йому 
лексичний матеріал. Чотири томи «Словаря української мови» виходили в Києві 
впродовж 1907-1909 рр. Вони містили близько 68 тис. реєстрованих українських слів 
з перекладом їх російською мовою і з відповідним українським ілюстративним 
матеріалом із найрізноманітніших джерел – фольклорних та етнографічних збірок, 
літературний творів, словників, розмовної народної мови – з усієї території України. 

Про те, як високо оцінювали це видання сучасники Б. Д. Грінченка свідчить, зокрема, 
стаття в газеті «Рада» відомого українського політичного діяча, історика, літературознавця 
Д. І. Дорошенка (1882–1951). Автор писав, що ця праця – правдивий інвентар, який 
стане основою для наукових студій над рідною мовою й матиме величезне практичне 
значення, насамперед для вироблення літературної української мови. 

Київський період життя можна назвати вершиною громадської діяльності Б. Д. Грін-
ченка. Він вступив до Київської української громади та до Загальної безпартійної 
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української організації, став спочатку одним із організаторів Української демократичної, 
потім одним із засновників Української радикальної і, нарешті, лідером Української 
демократично-радикальної партії. У програмних документах усіх цих організацій 
обов’язково підкреслювалася необхідність викладання в навчальних закладах рідною 
мовою учнів. 

Водночас Б. Д. Грінченко активно популяризував ідею національної школи серед 
широких верств населення. 31 грудня 1905 р. у Києві почала виходити перша 
щоденна українська газета «Громадська думка», до редакційного комітету якої разом 
із С. О. Єфремовим, М. П. Левицьким, В. Ф. Дурдуківським, М. М. Грінченко увійшов 
і Борис Дмитрович. Хоча вже 18 серпня 1906 р. влада заборонила часопис, на його 
шпальтах знаходимо цілу низку публікацій видатного освітнього діяча на педагогічну 
тематику. Серед них статті «Якої нам треба школи», «Народні вчителі і вкраїнська 
школа», «До земства і учителів: 3 приводу з’їзду учителів Гадяцького повіту», рецензії 
на український буквар Норця (псевдонім Т. Г. Лубенця) та науково-популярну книжку. 
М. М. Грінченко «Який буває державний лад» тощо. 

Б. Д. Грінченко є автором одного з найгостріших звинувачень тогочасної освітянської 
дійсності – твору «На беспросветном пути. Об украинской школе». Бажаючи донести 
своє слово до якомога ширшої читацької аудиторії, автор написав його російською 
мовою й уперше надрукував у 1905 р. на сторінках петербурзького журналу «Русское 
богатство». 

Зауважимо, педагог не лише критикував дійсність, а й готував ґрунт для майбутнього. 
Він був переконаний у невідворотності позитивних змін, а тому визначив стратегічні 
напрями реорганізації школи в Україні, викладені, зокрема, в проекті статуту Все-
української спілки вчителів і діячів народної освіти, заснування якої Борис Дмитрович 
ініціював у 1906 р. 

 

 
 
Головував 25 червня 1906 р. на першому загальному зібранні «Просвіти», де 

виступив з вступною промовою. Б. Д. Грінченко очолював «Просвіту» з часу її 
створення до 19 травня 1909 р. Водночас Борис Дмитрович був головою однієї з 
чотирьох комісій «Просвіти» – видавничої. Незважаючи на брак рукописів відповідного 
рівня, постійні фінансові труднощі та цензурний нагляд, завдяки винятковій наполег-
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ливості членів видавничої комісії, а особливо її голови, побачили світ 36 загально-
доступних видань. 

Як педагог із значним досвідом практичної роботи не залишив Б. Д. Грінченко 
поза увагою й методичний аспект навчально-виховного процесу, збагативши фонд 
національних підручників букварем під назвою «Українська граматка до науки читання 
й писання», що вперше вийшов у 1907 р. в Києві. Підручник складається з чотирьох 
частин: власне азбука, читанка після азбуки, прописи та звернення «До вчителів». У 
зверненні автор, спираючись на власний досвід, давав поради стосовно методики 
роботи з книжкою, а також вмішував пояснення щодо правильного читання (порівняно з 
російською мовою) суто українських літер. 

Букварна частина граматки поділена на 29 параграфів. Кожен з них складається з 
предметного малюнка, слова-підпису з новою літерою, окремих слів, речень, а згодом і 
невеликих оповідань. Автор зазначав, шо намагався розташувати букви в такому 
порядку, шоб спочатку йшли легші для вимови звуки, а також, щоб вистачало матеріалу 
для читання. 

Після видання в 1907 р. граматки Борис Дмитрович почав готувати до друку ше 
один підручник – читанку «Рідне слово». Але смерть у 1908 р. єдиної 23-річної 
доньки Насті, єдиного онука та матері, тяжка хвороба дружини підірвали його фізичні та 
душевні сили, викликали загострення туберкульозу. В 1909 р. він змушений виїхати 
за кордон для лікування. 23 квітня 1910 р в італійському курортному містечку 
Оспедаетті на 47-му році життя закінчився земний шлях, цього визначного українського 
діяча. Похований Б. Д. Грінченко в Києві 9 травня на Байковому цвинтарі. Його могила 
знаходиться на дев’ятій дільниці, біля самого краю тераси, якраз навпроти церкви 
Святого Вознесіння. 

Після смерті чоловіка Марія Грінченко присвятила себе популяризації його творів, 
збереженню пам’яті про нього. Зокрема в 1912 р. вона видала його читанку «Рідне 
слово», основу якої було створено ше під час учителювання в Олексіївській школі. 

На окрему розповідь заслуговує історія великої приватної бібліотеки сім’ї Грінченків. 
Усе життя Борис Дмитрович збирав книжки, передусім ті, зміст яких так чи інакше 
стосувався України. Після його смерті, за заповітом. усі вони переходили у власність 
дружини, а надалі мали зберігатися, як окрема колекція в одній із загатьнодоступних 
бібліотек. 

Залишившись сама, Марія Миколаївна дбала про поповнення колекції. У 1919 р. 
вона передала понад 6 тис. книжок, брошур, альбомів, періодичних видань до Всенародної 
бібліотеки України (нині Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського). 
Варто зазначити, що лише педагогічний відділ сімейної книгозбірні налічував понад 
300 найменувань, видрукуваних як у Росії, так і в Австро-Угорщині. Причому значну 
частину унікальних книжок другої половини XIX – початку XX ст. прикрашають дарчі 
написи їхніх авторів – В. Б. Антоновича, Лесі Українки, І. І. Огієнка, Я. Ф. Чепіги, 
С. Ф. Черкасенка, Г. П. Шерстюка та багатьох інших. 

Наприкінці 20-х – на початку 30-х років XX ст. освітня діяльність Б. Д. Грінченка 
в Радянському Союзі стала об’єктом гострої критики. Зокрема його почали неспра-
ведливо звинувачувати в пристосовництві та називати «ідеологом войовничого, 
зоологічного націоналізму». Тривалий час ім’я цього діяча якщо й згадувалося, то 
здебільшого в негативному плані. Його реабілітація почалася наприкінці 50-х – на 
початку 60-х років, коли робилися перші кроки до відновлення історичної правди 
після XX з’їзду КПРС. Знаковою подією в процесі повернення спадщини Б. Д. Грінченка 
стало перевидання «Словаря української мови» в 1958-1959 рр. Виконане воно було 
фотомеханічним способом з першого, прижиттєвого, грінченківського випуску. 
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Особливий сплеск появи публікацій про Б. Д. Грінченка був пов’язаний із відзна-
ченням 100-річчя з дня його народження в 1963 р. Віддаючи належне освітянській 
діяльності Бориса Дмитровича, їхні автори (М. П. Гуменюк, І. І. Пільгук, А. Г. Погрібний, 
В. В. Яременко та ін.) основну увагу зосередили або на літературній спадщині ювіляра, 
або на його ідейно-політичних пошуках. Проте доба застою невдовзі знову порушила 
еволюцію більш-менш об’єктивного наукового пізнання, надто у сфері гуманітарних 
наук, тому досить помітною подією цього періоду стало введення персонали Б. Д. Грін-
ченка до підручника з історії педагогіки за редакцією М. С. Гриценка (1973). 

Початок нинішнього періоду вивчення спадщини письменника й педагога можна 
датувати кінцем 80-х років XX ст., коли нові політичні реалії зробили можливим 
широке відзначення в 1988 р. 125-річчя з дня його народження. Серед багатьох сучасних 
публікацій, в яких аналізується педагогічний аспект доробку Б. Д. Грінченка, особливою 
ґрунтовністю вирізняються дослідження М. М. Веркальця, Ю. О. Єненка, А. Животенко-
Піанків, О. І. Неживого. А. Г. Погрібного. Значною подією в освітньо-культурному 
житті країни стало відкриття в 1988 р. пам’ятника цьому видатному діячеві у дворі 
школи, що носить його ім’я, в с. Олексіївка Перевальського району на Луганшині, де 
він учителював протягом 1887-1893 р. 
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Петро Григорович Григоренко народився 16 жовтня 1907 року в селі Борисівка 
Приморського району Запорізької області, пройшов довгий життєвий шлях: від слюсаря, 
зчіплювача вагонів, кочегара, машиніста паровоза до найвищих військових звань 
Радянського Союзу (генерала Радянської армії) та почестей: нагороджений орденом 
Леніна, двома орденами Червоного прапора, орденом Червоної зірки, орденом Вітчизняної 
війни і шістьма медалями. 

Петро Григоренко за свій вік устиг бути і організатором комсомольського осередку 
в своєму селі в 1922 р., і делегатом з’їзду комсомолу України 1930 р., і членом 
Комуністичної партії – з 1927 р. У ті буремні часи молодий сільський хлопець встиг 
здобути й ґрунтовну освіту: закінчив у 1929 р. робітфак, а згодом вчиться на інженерно-
будівельному факультеті Технологічного інституту в Харкові та у Військово-інженерній 
академії ім. Куйбишева. 

З 1934 р. починається його військова кар’єра – він служить на командних посадах 
у Білоруському військовому окрузі, потім стає слухачем академії Генерального 
штабу, протягом 1939-1943 рр. служить на Далекому Сході, учасник боїв (1939 р.) на 
р. Халхин-Гол. Протягом 1944-1945 рр. воює на фронтах Великої Вітчизняної війни, 
двічі поранений. Закінчує війну в званні полковника на посаді начальника штабу 
дивізії. З 1945 р. по 1961 р. – на викладацькій і науковій роботі у Військовій академії 
імені М. В. Фрунзе. З 1948 р. – кандидат військових наук, автор 83 робіт із військової 
історії, теорії і кібернетики. З 1959 р. – начальник кафедри оперативно-тактичної 
підготовки, генерал-майор, у серпні 1961 р. захищає докторську дисертацію. До 
Генерала прийшли й визнання, й матеріальний добробут, й сімейний затишок... 

Після XX з’їзду КПРС в багатьох радянських людей настало ніби прозріння. Дехто 
про розвінчування культу Сталіна пошепки говорив на кухні, дехто чекав подальших 
офіційних дій влади. 
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Генерал, критично переглянувши сформовану в СРСР політичну систему, прийшов 
до висновку про її невідповідність ідеалам ленінізму й вирішив відкрито виступити з 
викладом своїх поглядів, використавши для цього обговорення проекту Програми 
КПРС, яке проходило в 1961 року. 7 вересня 1961 р. Петро Григоренко виступив на 
партконференції Ленінського району м. Москви із закликом зміцнити демократію і 
посилити відповідальність перед виборцями, а також викорінити всі «перегини», які 
породжували порушення «ленінських принципів і норм», зокрема високі оклади 
партноменклатури, кар’єризм, безпринципність у партії, хабарництво тощо. 

За такий демарш Петро Григоренко негайно усунутий від викладання в Військовій 
академії ім. М. В. Фрунзе, одержав сувору догану по партійній лінії і переведений на 
службу в Далекосхідний військовий округ. 

Але «у вигнанні в Уссурійську» Генерал не лише не «охолов», а навпаки – 
зміцнився в думці, що з керівництвом КПРС треба вступати у відкриту суперечку. 
Почав із того, що написав і послав у газету критичний памфлет, оскільки прагнув 
реалізувати своє законне право члена КПРС «звертатись з питаннями, заявами і 
пропозиціями в будь-яку партійну інстанцію, включно з ЦК КПРС, і вимагати відповіді 
по суті свого звернення». І писав свої звернення-пропозиції... І не отримував жодної 
відповіді... І тому восени 1963 р., знаходячись у відпустці в Москві, організував 
підпільну «Спілку боротьби за відродження ленінізму», до якої ввійшли сини 
Генерала і декілька їхніх друзів – студентів і офіцерів. Написав сім листівок, які були 
поширені в Москві, Володимирі, Калузі, у військах Ленінградського і Середньо-
азіатського округів (деякі тиражем до 100 прим.). Листівки починались риторичними 
питаннями-зверненнями: «Обнаружившему эту листовку! Если ты слаб духом – оставь 
ее на месте! Если ты подлец – снеси ее власть имущим! Если ты честный и мужест-
венный человек – внимательно прочти и распространи!». Їхніми темами були 
бюрократичне переродження радянської держави, її каральна політика стосовно 
робітників (придушення заворушень у Новочеркаську, Теміртау і Тбілісі), причини 
продовольчої кризи в країні. Одна з листівок називалася так: «Почему нет хлеба», де 
цілком аргуметовано викладалися цілком реальні причини, які згодом через 1,5 року 
повторить на пленумі... Брежнєв. І біда Григоренка не в тому, що він сказав, а в 
тому, що це сталося на 1,5 року раніше за партію. 

Відповідь КДБ, завдяки «подлєцам», не забарилася – 1 лютого 1964 р. Петро 
Григоренко затриманий і згодом поміщений у внутрішню в’язницю КДБ у Москві. На 
першому допиті він відхилив пропозицію голови КДБ В. Семичастного «покаятися», 
щоб уникнути арешту і суду, після чого звинувачений за ст. 70 КК РРФСР, а потім 
направлений на судово-психіатричну експертизу в Інститут ім. Сербського. Експертиза 
визнала його неосудним із діагнозом: «Паранойяльний розвиток особистості, що виник в 
особистості з психопатичними рисами характеру». На думку самого П. Григоренка, 
рішення про визнання його душевнохворим прийняте членами Політбюро ЦК КПРС. 

17 липня 1964 р. ухвалою Військової колегії Верховного суду СРСР якої ніхто з 
родини так ніколи й не побачить, П. Григоренко направлений на примусове лікування 
до Ленінградської спеціальної психіатричної лікарні. 29 серпня 1964 р. постановою 
Ради Міністрів СРСР генерал Григоренко розжалуваний у рядові. Його виключили з 
партії. Ці рішення показали, що влада розглядала Генерала не як хворого, а як 
політичного злочинця. 

Незабаром після звільнення з керівних посад М. Хрущова, який був основним 
об’єктом критики й ініціатором вищезазначеної постанови Ради Міністрів, П. Григоренко 
звільнений із лікарні (22 квітня 1965 р.) із визначенням «одужав». Потім Генерала 
визнали інвалідом II групи, через місяць – III групи, а згодом – зовсім здоровим. Він 
працює сторожем, екскурсоводом, вантажником у магазинах, майстром у будівельному 
управлінні, оскільки генеральської платні позбавлений. 
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Але після виходу з лікарні П. Григоренко дуже швидко стане одним з найвидатніших 
представників дисидентського руху всього Союзу. Навесні 1966 р. П. Григоренко 
знайомиться з московськими дисидентами, зокрема з письменником Володимиром 
Буковським (автором метафоричного визначення терміну «самвидав»: «Сам пишу, 
сам рецензую, сам видаю, сам поширюю і сам відсиджую за це»), ініціатором викриття 
каральної психіатрії в СРСР Сергієм Писаревим, письменником Олексієм Костеріним та 
ін. Від них Генерал став одержувати самвидав, а дізнавшись про проблему репресованих 
за Сталіна народів, активно включився в боротьбу кримських татар за повернення на 
історичну батьківщину. 

Восени 1967 р. П. Григоренко написав історико-публіцистичний памфлет «При-
ховування історичної правди – злочин перед народом!». У цій праці він подав детальний 
аналіз причин поразок Червоної армії в початковий період війни і вказав на безпосередніх 
винуватців – Й. Сталіна і його воєначальників – І. Жукова, С. Тимошенко, Р. Ма-
линовського, К. Рокосовського, з якими знайомий особисто. Памфлет поширився в 
самвидаві, приніс його автору популярність військового історика й публіциста й зробив 
Генерала однією з найпомітніших фігур у дисидентському русі Радянського Союзу. 

У 1967-1968 рр. П. Григоренко – один з організаторів і активний учасник петиційних 
кампаній навколо процесу Гінзбурга – Галанскова, Анатолія Марченка, Ірини Бєло-
городської та інших дисидентів. Протягом цих років Генерал пише ряд відкритих 
листів, зокрема «Консультативній Нараді комуністичних і робітничих партій у Будапешті» 
(лютий 1968 р.); «Звернення» до комуністів Радянського Союзу й інших країн, у 
якому говорилося про сталінізм як «смертельну для комунізму хворобу»; «До членів 
Комуністичної партії Чехословаччини, до всього чехословацького народу», в якому 
віталися зміни, що відбувалися в цій країні в період «празької весни». 

Наприкінці 1968 р. П. Григоренко написав працю «Про спеціальні психіатричні 
лікарні (дурдоми)», що ввійшла складовою частиною в книжку Наталії Горбаневської 
«Полудень». 

Починаючи з 1968 р. П. Григоренко ініціює дискусії про необхідність надати 
дисидентському рухові стрункішої організаційної форми та стає гарячим прихильником 
створення правозахисного комітету, ідею якого реалізовано в формі створення 
Ініціативної групи захисту прав людини в СРСР уже після його арешту. 

В цей час постійно допомагає кримським татарам, стає неформальним лідером 
їхнього руху за повернення до Криму. А слова Генерала з його промови: «Перестаньте 
просити! Поверніть те, що належить вам по праву, але незаконно у вас відібрано» 
стали на довгі роки крилатими для всіх татар Криму. 

17 травня 1968 р. присутній на демонстрації кримських татар на Старій площі 
перед будинком ЦК КПРС і зажадав, щоб його затримали разом із ними. Влітку 
1968-го збирав дані про порушення прав кримських татар, які намагалися повернутися в 
Крим із місць заслання, підготував інформацію про це для західних кореспондентів. 

Був організатором жалобного мітингу на похороні Костеріна, що став одним із 
перших опозиційних маніфестацій у Москві, виголосив там промову, присвячену його 
нам’яті, закінчив її словами: «Свобода буде! Демократія буде! Твій прах у Криму 
буде!», став упорядником самвидавського збірника «Памяти А. Е. Костерина». Написав 
коментар, спрямований проти фальсифікації радянськими слідчими органами даних 
про втрати кримсько-татарського народу після депортації. 

Влада намагалась припинити контакти П. Григоренка з кримсько-татарським 
рухом: 19 листопада 1968 р. за ордерами, виданими узбецькою прокуратурою, у 
московській квартирі Григоренко проведений багатогодинний обшук, під час якого 
вилучений весь його архів. Навесні 1969-го на прохання кримських татар Григоренко 
почав готуватись до суду над учасниками Чирчикських подій у ролі їхнього громад-
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ського захисника. Незважаючи на погрози КДБ, вилетів у Ташкент, підготувавши 
промову для процесу «Хто ж злочинці». 

7 травня 1969 р. П. Григоренко заарештований у Ташкенті і до жовтня того року 
знаходився в СІЗО КДБ Узбекистану. Йому пред’явлено обвинувачення за ст. 70 ч. 1 
КК РРФСР, згодом відправлено на примусове лікування до Черняховської спеціальної 
психіатричної лікарні (Калінінградська обл.). 

З моменту арешту Генерала в СРСР і за його межами почалася енергійна кампанія за 
його звільнення. Саме з виступу на захист П. Григоренка почалася регулярна правозахисна 
діяльність академіка Андрія Сахарова, творця радянської водневої бомби, тричі Героя 
Соціалістичної Праці, лауреата Ленінської і Державної премій. У самвидаві поширюється 
«Психіатрична заочна експертиза у справі Григоренка», відповідальність за яку згодом 
узяв на себе Семен Глузман, сьогодні знаний психіатр та громадський діяч України. 

У самвидаві з’явилися дві значні праці, присвячені Григоренку: «Світло у віконці» 
Анатолія Левітіна (Краснова) та «До арешту генерала Григоренка» Бориса Цукермана. 
6 жовтня 1969 р. у московському магазині ГУМ два скандинавських студенти, 
прикувавши себе до огорожі, розкидали листівки на захист П. Григоренка. У січні 
1970 у Москві та Ленінграді відбулися аналогічні акції норвезьких, італійських і 
бельгійських правозахисників, з виступу на захист Григоренка почалася регулярна 
правозахисна діяльність академіка Андрія Сахарова. У самвидаві була поширена 
анонімна «Психіатрична заочна експертиза у справі Григоренка», відповідальність за 
неї згодом узяв на себе Семен Глузман. Після того, як Володимир Буковський у 1971 році 
передав на Захід історії хвороб декількох дисидентів, визнаних неосудними, у тому 
числі і Григоренка, міжнародна медична громадськість стала натискати на радянських 
психіатрів. 1973-го на Заході вийшов збірник публіцистики П. Григоренка «Думки 
душевно хворого», куди ввійшли його тюремні щоденники, того ж року за цією книгою 
в Англії знятий фільм. 

19 вересня 1973 р. правозахисника переведено до психіатричної лікарні загального 
типу в Підмосков’ї. 24 червня 1974 р. (напередодні візиту президента США Р. Ніксона в 
СРСР) Московський міський суд виніс ухвалу про припинення примусового лікування. 

Влітку 1974 р. П. Григоренко звільнений і незабаром відновив правозахисну діяльність. 
Він виступав на захист Мустафи Джемілєва (сьогодні знаного лідера кримських 
татар й народного депутата України), підписав колективну заяву, у якій виражений 
протест проти цькування А. Сахарова в радянській пресі після присудження йому 
Нобелівської премії Миру. Підписав «Відкрите звернення» до делегатів і гостей 
XXV з’їзду КПРС із закликом до загальної політичної амністії в СРСР та інших країнах 
Східної Європи. Влітку 1977 р. підписав лист у Політбюро ЦК КПРС із критикою 
проекту Конституції СРСР, що закріплював «партократичний» характер влади. 

Петро Григоренко став членом-засновником Московської гельсінської групи (МГГ), 
підписав більшість її документів, випущених у 1976-1977 рр., став одним з ініціаторів 
створення при МГГ Робочої комісії з розслідування використання психіатрії в полі-
тичних цілях. А восени 1976 р. став членом-засновником Української гельсінської 
групи (УГГ). 

З 13 до 28 червня він голодував на знак протесту проти незаконного арешту, 
піддавався примусовому годуванню, побиттю і знущанням. Його тюремний щоденник, 
переданий на волю, опублікований в «Хронике текущих событий». Судово-психіатричною 
експертизою в Ташкенті Григоренко визнаний осудним. Це рішення не влаштовувало 
владу, і в жовтні 1969 його етапували у Москву, де психіатри Інституту ім. Сербського 
визнали результати попередньої експертизи помилко-вими. 

У лютому 1977 р. написав статтю «Наші будні, або розповідь про те, як 
фабрикуються кримінальні справи на радянських громадян, що виступають на захист 
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прав людини» – про боротьбу КДБ проти Гельсінського руху в СРСР. Серед численних 
документів самвидаву того часу і праця посіла особливе місце, оскільки чітко 
вказувала на дві найхарактерніші риси тогочасної дійсності в Радянському Союзі: 
жорстоке придушення в цій колоніальній імперії основних громадянських і націо-
нальних прав і одночасно – неможливість для влади зломити дух опору опозиційно 
налаштованих громадян СРСР. 

У листопаді 1977 р. Генерал одержав дозвіл на піврічну поїздку до США для 
лікування і згодом виїхав з СРСР. Під час перебування у США не робив жодних 
політичних заяв, проте указом Президії Верховної Ради СРСР від 13 лютого 1978 р. 
позбавлений радянського громадянства «за дії, що ганьблять звання громадянина 
СРСР». Дізнавшись про це, дав у Нью-Йорку пресконференцію, де сказав, що це – 
найсумніший день у його житті: «Мене позбавили права померти на Батьківщині». 

У США в 1978 р. П. Григоренко, на власне прохання, підданий психіатричній 
експертизі, висновок якої гласив, що ознак психічного захворювання в Генерала не 
виявлено. 

На початку 1980-х років Генерал підготував до друку книгу спогадів з промовистою 
назвою «У підпіллі можна зустріти тільки щурів...» й видав її російською, українською, 
англійською, іспанською, німецькою й французькою мовами та щиро розповів про 
своє довге і цікаве життя. Головною думкою спогадів стала теза, яку влучно 
охарактеризував син Андрій: «...добро не може народитися від злочину; людина має 
право жертвувати тільки собою, а не кимось ще; немає і не може бути в світі ідеї, яка 
б виправдовувала одну безневинну сльозу». 

Книга набула шаленої популярності – це було небачене на Заході свідчення: як 
радянський генерал, блискучий офіцер Червоної армії, що користувався всіма 
благами і привілеями системи, стає інакомислячим, дисидентом й відкрито виступає 
проти цієї самої системи. 

Робота над книгою не була для Петра Григоренка єдиним або навіть основним 
заняттям за ті десять років, які він прожив в еміграції. Всі роки, він був надзвичайно 
активний. Протягом еміграційного періоду життя він продовжує брати активну участь у 
правозахисній діяльності. На прохання своїх друзів, членів Української гельсінської 
групи, він засновує в Нью-Йорку її закордонне представництво, яке дало українському 
правозахисному рухові міжнародну трибуну; виступає на Сахаровських слуханнях у 
1979 р. у Вашингтоні, на Правозахисній конференції 1980 р. в Мадриді тощо. Генерал 
очолює Асоціацію ветеранів Другої світової війни – вихідців з СРСР. 

Невтомний публіцист, він постійно пише статті для емігрантської російської і 
української періодики, які перекладаються на іноземні мови. Ну і, крім того, численні 
поїздки і виступи на захист прав людини, читання лекцій в університетах, зустрічі з 
президентами і прем’єр-міністрами різних країн... 

Якимось чином Петрові Григоренку вдається відкривати різні «високі» двері, 
недоступні більшості політичних емігрантів, й об’єднувати довкола правозахисної 
теми російську, українську, єврейську, вірменську, американську, кримсько-татарську 
громади, за що, часом, наражається на шалену критику деяких діаспорних видань. 

В еміграції Петро Григоренко остаточно відмовляється від комуністичних 
поглядів, стає членом української громади у США й від комуністичного атеїзму 
знову повертається до православної віри. 

Кажуть, що траплялися навіть курйозні пропозиції Генералові стосовно співпраці 
та працевлаштування. Йому запропонували в час «холодної війни» стати викладачем 
у Вест-Пойнтській військовій академії США, на що Петро Григоренко відповів: «Я 
не можу викладати своєму ворогові: я радянський – колишній радянський – генерал!». 
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І, напевно, символічно, що остання хвороба звалила його саме під час лекції про 
права людини в СРСР, яку він читав у Канзаському університеті. 

Помер Генерал у вигнанні, в США 21 лютого 1987 року, не доживши 4 років до 
проголошення України незалежною державою. Похований на українському цвинтарі 
Баунд-Бруку (штат Нью-Джерсі, США) біля Нью-Йорка. 

Ховали Петра Григоренка – дисидентського Генерала – з повними офіцерськими 
почестями. 

У листопаді 1991 р. медична комісія, створена з ініціативи Головної військової 
прокуратури СРСР, провела посмертну психіатричну експертизу і визнала П. Григоренка 
здоровим. 

Указом Президента Російської Федерації в 1993 р. П. Григоренко посмертно 
відновлений у званні генерал-майора й повністю реабілітований. Його ім’ям названо 
проспект у Києві на Позняках і декілька вулиць у Криму, зокрема в Бахчисараї. А 
загалом у Криму немає жодної татарської сім’ї, яка б не знала цього прізвища. 

У 1997 р. П. Григоренко Указом Президента України нагороджений (посмертно) – 
орденом «За мужність» І ступеня. 

 

 
Ювілейна монета України присвячена Петру Григоренку 

 
17 травня 1999 р. у центрі Сімферополя на Радянській площі з ініціативи кримсько-

татарського меджлісу, без дозволу міської влади урочисто відкрито пам’ятник генералові 
Петру Григоренку. Пізніше статус пам’ятника узаконено, а в 2004 р. Сімферопольська 
міськрада ухвалила рішення перейменувати територію навколо погруддя Генерала 
на сквер імені П. Григоренка. 
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Михайло Сергійович Грушевський, народився 29 вересня 1866 року на Холмщині – 
споконвічній українській землі, де формувалися його погляди на складні суспільні 
процеси кінця ХІХ ст. Михайловому батькові Сергію Федоровичу, вихідцю із Чиги-
ринщини, довелося поїздити світом у пошуках достатку для сім’ї. Він, син диякона 
закінчивши духовну семінарію та академію, працював у різних місцях: був управителем 
учительської семінарії в Холмі, вчителем у Кутаїській гімназії, інспектором народних 
шкіл у Ставропольській губернії. Мати Глафіра Захарівна народилася в сім’ї священно-
служителя з роду Опоків-Опоцкевичів з Київщини. 

Восени 1872 року, коли батьки переїхали до Ставрополя, для Михайла Грушевського, 
за його ж словами, розпочалося цілком свідоме життя. У 1880-1886 р., він навчається 
в Тифлінській гімназії на Закавказзі, багато читає, захоплюється творами М. Костомарова. 

Двадцяти років юнак вступає до Київського університету св. Володимира на 
історико-філологічний факультет. Залишивши літературно-письменницьку мрію, 
починає захоплюватись історією. Першим науковим дослідженням у цьому напрямі 
став трактат «Южнорусские господарские замки в V половине XVI века». На третьому 
курсі він за порадою В. Антоновича пише фундаментальну працю «История Киевской 
земли от смерти Ярослава до конца XVI века». За неї нагороджений золотою медаллю, а 
1891 р. вона вийшла друком, остаточно визначивши долю майбутнього великого 
історика. Він став професорським стипендіатом і, отримавши кошти, продовжував 
наукову роботу в архівах Москви й Варшави. 1893 р. М. Грушевський за дослідження з 
історії Барського староства на Поділлі здобуває ступінь магістра історії. Свої перші 
наукові розвідки він писав російською мовою, яка на той час була офіційною в 
Київському університеті, створеному як російський вищий навчальний заклад 1834 р. в 
розпал русифікації України. 
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М. Грушевський, попри застереження своїх рідних, бере участь в діяльності Київської 
громади, до якої входив цвіт тогочасного українства – В. Антонович, М. Драгоманов, 
М. Чубинський, І. Нечуй-Левицький, М. Лисенко та ін., знайомиться з методологією 
історичного дослідження провідних світових і вітчизняних учених – від батька історії 
Геродота до фундаторів української культури й науки, що виросли на благодатних 
ідеях європейської філософії та історіографії. 

1894 року громадськість Галичини, яка входила до складу Австрійської монархії, 
виборола право на відкриття у Львівському університеті кафедри української історії 
Очолити запропонували В. Антоновичу, але той зважаючи на свій вік, відмовився на 
користь свого учня М. С. Грушевського. Відтоді й до 1913 р. М. Грушевський працював 
у Львівському університеті й пов’язаний з громадським і науковим життям Галичини. 

Як зазначав він в «Автобіографії» 1906 р., «написання суцільної історії України 
рано, ще в Київських часах, стало моєю задушевною загадкою, до певної міри питанням 
честі своєї і свого покоління». Цю ідею М. Грушевський почав втілювати в праці 
«Історія України-Руси», поклавши в її основу три чинники: населення, територію і 
державу. 1-ий том вийшов 1898 р. Всього ж він підготував десять томів. 

Львівський період життя вченого був багатим не лише науковими здобутками. 
Його захоплювала й громадська діяльність. 1894 р. обирається головою історико-
філософської секції Наукового товариства ім. Шевченка, а з 1897-го самостійно керує 
ним, наближаючи його до рівня академії наук європей-ського зразка. В 1895-1913 рр. 
М. Грушевський редагує «Записки», товариства, яких вийшло понад 100 томів. Крім 
того, стає спочатку Головою спостережної ради, а згодом очолює дирекцію «Українсько-
руської видавничої спілки», що випустила близько 300 українських книг, переважно 
історичної тематики. З його ініціативи 1898 р. почав виходити щомісячник «Літературно-
науковий вісник», навколо якого гуртувалися провідні літератори, зокрема Іван Франко 
та Володимир Гнатюк. 

Після революції в Росії 1905 року М. Грушевський чимдалі більше уваги приділяє 
Наддніпрянщині. 1907 року він засновує, на зразок львівського, Українське наукове 
товариство в Києві. У його «Записках» друкувалися галицькі письменники і вчені 
(здійснювались і окремі видання), а в Галичині виходили твори наддніпрянських 
авторів. 1909 року М. Грушевський налагодив у Києві випуск української щотижневої 
газети «Село», де публікувалися художні твори вітчизняної і перекладної літератур, 
нариси, популярні статті та інформація, висвітлювалися галицькі проблеми. На базі 
«Села» 1911 р. почала виходити газета «Засів». 

Багато зробив М. Грушевський і для розвитку української освіти в Галичині. 
Підтримував молодь у її боротьбі за український університет у Львові. 

У 1896 році М. Грушевський одружився з молодою львівською вчителькою Марією 
Вояковською. 1900-го в них народилася донька, яку назвали Катериною. Згодом вона 
стала відомою українською фольклористкою, соціологом і перекладачем, допомагала 
батькові в його роботі, 1939 р її репресовано, а відтак, як і дядька Олександра 
Грушевського, звинувачено в зв’язках з неіснуючим «Українським націоналістичним 
центром», яким нібито ідейно керував М. Грушевський. Так режим помстився йому за 
його ідеї і боротьбу за Українську державу. Катерина Грушевська померла 1944 року, а 
1959-го посмертно реабілітована. 

На початку 1-ої світової війни М. Грушевський разом з сім’єю повернувся до 
Києваа. Грушевського, запідозреного в пособництві ворогам, заарештовано. І хоч у його 
львівській і київській квартирах під час обшуків не виявили нічого підозрілого, вченого 
вислали до Симбірська, а пізніше перевели до Москви. У засланні він працював над 
курсом всесвітньої історії та історії України. 

У Росії спалахнула Лютнева революція 1917-го, 12 березня М. Грушевський 
повернувся до Києва і як відомий серед політичних і громадських організацій ідеолог і 
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провідник українського національно-визвольного руху очолив Українську Центральну 
Раду. Вона під його керівництвом проіснувала чотирнадцять місяців. 

Заходами М. Грушевського, який добре розумів роль преси в поширенні й тлумаченні 
інформації про Центральну Раду, відразу ж організовано видання інформаційного 
листка «Вісті Центральної Ради», а на основі колишньої української газети «Рада» 
почала виходити інша – «Нова Рада», пізніше «Народна Воля». В цей час вийшли 
його брошури «Хто такі українці і чого вони хочуть?», «Звідки пішло українство», 
«Вільна Україна», «Якої ми хочемо автономії і федерації» та ін. Родина Грушевських 
жила коштом лише літературних гонорарів Михайла Сергійовича, бо він, як і весь 
актив Центральної Ради, там ніякої платні не отримував. 

Центральна Рада під проводом М. Грушевського розпочала своїми чотирма 
універсалами велику справу будівництва держави українського народу – від автономії у 
складі Росії до повної державної незалежності. 

У ніч на 12 січня 1918 р. М. Грушевський урочисто проголосив перед Центральною 
Радою, що «однині Українська Народна Республіка стає самостійною, ні від кого не 
залежною, вільною, суверенною державою українського народу». Ці його слова зал 
зустрів оваціями і схвальними вигуками, пролунав гімн «Ще не вмерла Україна». 

Так, Центральна Рада під керівництвом М. Грушевського еволюціонувала від вимог 
національно-територіальної автономії до проголошення самостійності України, прий-
нявши поступово всі постулати державного будівництва. Було створено українське 
військо, відновлено символи України, що існували з часів київського князя Володимира, – 
золотий тризуб і жовто-блакитний прапор, запроваджено українську систему грошових і 
поштових знаків, організовано мережу української освіти – від початкової до вищої 
школи. 

До самого перевороту, здійсненого гетьманом П. Скоропадським, і приходу німецьких 
військ М. Грушевський разом зі своїми сподвижниками послідовно закладав підвалини 
української державності. 29 квітня 1918 р. затверджено Конституцію УНР, змінено 
земельне законодавство, обрано президентом М. Грушевського. Але Центральна Рада 
під ударами німецьких військ перестала існувати.. 

Після гетьманського перевороту М. Грушевський проживав у Києві, займаючись 
науковою працею. Брав участь у засіданнях Наукового товариства ім. Шевченка. 

З 1919 по 1924 рік вчений перебував в еміграції, а потім повернувся на 
батьківщину, – очолив науково-дослідницьку кафедру, низку періодичних видань, 
історичну секцію академії, продовжив плідну наукову роботу. 

7 березня 1924 р. після п’ятирічного перебування в еміграції М. С. Грушевський з 
сім’єю за дозволом ВУЦВК повернувся до Києва. Газети повідомили про прибуття 
колишнього голови Центральної Ради і вмістили докладне інтерв’ю з ним. Грушевський 
розповів, що мав намір повернутися в Україну ще два роки тому, але через відсутність 
необхідних умов для наукової праці здійснити його тоді не вдалося. Останні ж 
відомості про поліпшення становища в Україні переконали вченого в тому, що саме 
тут він зможе найпродуктивніше працювати. 

У Відні він створив Український соціологічний інститут, працював у еміграції 
над багатотомною «Історією української літератури», редагував газету «Борітеся –
поборете». 

Більшовицької ідеології він не прийняв, але заявив про своє лояльне ставлення до 
уряду радянської України. Дарма, що вченого обрано академіком (1924 р. – ВУАН, а 
1929-го – АН СРСР), більшовизм не міг змиритися з його концепцією історичного 
розвитку України, генеруванням ідеї незалежної України. 

Радянські керівники Шумський, Чубар, Любченко, Затонський та інші розпочали 
переслідування М. Грушевського, однак він, не поступаючись своїми переконаннями 
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та історичними концепціями, які послідовно втілював у життя, не йшов на жодні 
компроміси. 

На початку березня 1931 р. вченого заарештували, звинувативши в антирадянській 
діяльності й керівництві не існуючим «Українським націоналістичним центром». 
Сталінська машина запрацювала на повні оберти. У квітні, після допитів М. Грушев-
ського звільнили й залишили жити в Москві. 

Наприкінці 1934 р. Грушевський відпочивав у одному з кисловодських санаторіїв 
і несподівано захворів на карбункул. Втрутилися хірурги. Однак хвороба тільки 
посилилася, оскільки лікування було некваліфіковане. Грушевський помер 25 листопада 
1934 року в м. Кисловодську, під час хірургічного втручання. Наступного дня газета 
«Вісті» від Ради Народних Комісарів УСРР вмістила повідомлення про смерть. У 
постанові Раднаркому зазначалося:Зважаючи на особливі заслуги перед Українською 
Радянською Соціалістичною Республікою академіка Грушевського М. С. Рада Народних 
Комісарів УСРР постановила: 

Поховати академіка Грушевського М. С. в столиці України – Києві. 
Похорон взяти на рахунок держави. Для організації похорону утворити урядову 

комісію в такому складі: тт. Порайко (голова), Богомолець, Палладін, Корчак-
Чепурківський. 

Призначити сім’ї академіка Грушевського М. С. персональну пенсію 500 крб. на 
місяць». 

Такий, можна сказати, несподіваний кінець гонінь на історика. В той же час для 
радянської влади впродовж наступних десятиліть він залишався ніким іншим, як 
«українським буржуазним істориком, одним з головних ідеологів і ватажків буржуазно-
націоналістичної контрреволюції на Україні». 

Тільки в незалежній Україні ім’я Михайла Грушевського знайшло справжнє визнання. 
Високістю духу, благородством помислів він заклав найглибші ідейні підвалини 
національного відродженця, очолив перший у XX столітті прорив українського народу 
до самостійності. За своє життя Грушевський зробив і написав так багато, що про 
його творчу і політичну діяльність створено величезну літературу, склався окремий 
міждисциплінарний напрям, який має назву грушевськознавство. 

 

 
Пам’ятник М. С. Грушевському на вулиці Володимирській в Києві біля колишнього 

приміщення Центральної Ради 
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Михайло Грушевський – це вчений світового рівня, творча спадщина якого вражає 
своїм тематичним діапазоном, і енциклопедичністю, фундаментальністю. 

Його перу належить близько двох тисяч праць з історії, соціології, літератури, 
етнографії, фольклору. Ще й досі неповною мірою досліджено його публіцистику, 
епістолярний доробок. Та насамперед він увійшов у вітчизняну історію як її великий 
літописець, автор фундаментальної «Історії України-Руси», справедливо названої 
метрикою нашого народу. 

Михайло Грушевський – блискучий вчений, видатний організатор наукового життя, 
голова Наукового товариства імені Шевченка, Українського наукового товариства, 
історичної секції Всеукраїнської Академії наук, керівник університетської та академічної 
кафедр, засновник львівської і київської наукових шкіл, які складають цілу епоху у 
вітчизняній історіографії. 

Усе своє життя великий український учений-історик Михайло Грушевський, голова 
Української Центральної Ради і перший президент України, присвятив боротьбі за 
створення держави української нації. 
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Ãóëàê-Àðòåìîâñüêèé 
Ïåòðî Ïåòðîâè÷ 

 
 

 
 
 
Петро Петрович Гулак-Артемовський народився 27 січня 1790 року в м. Городище 

на Черкащині в сім’ї священика. Вчився в Київській академії (1801-1803), але не 
закінчив її. Протягом кількох років учителював у приватних поміщицьких пансіонах 
на Волині. У 1817 р. вступає вільним слухачем на словесний факультет Харківського 
університету, а вже наступного року викладає тут польську мову. В 1821 р. Гулак-
Артемовський захистив магістерську дисертацію на тему: «О пользе истории вообще 
и преимушественно отечественной и о способе преподавания последней», згодом 
стає професором історії та географії, з 1841 р.– ректором університету. 

Літературні інтереси П. П. Гулака-Артемовського пробудилися рано, ще в часи 
навчання в Київській академії. З перших його поетичних спроб збереглися лише два 
віршових рядки з переспіву антиклерикальної поеми Буало «Налой» (1813). Активну 
літературну діяльність Гулак-Артемовський розпочинає після переїзду до Харкова 
(1817) – під час навчання і викладацької роботи в університеті. Він одразу ж включається 
в культурне життя Харкова. 

Ранні російські переклади Гулака-Артемовського мають яскраво виражене релігійне 
забарвлення, позначені проповіддю християнського благочестя, смиренності, проте в 
деяких з них («Ослепление смертных» Ж.-Б. Руссо. «Недоверчивость» Ж. Деліля) 
звучать мотиви розвінчування тиранії, співчутливого ставлення до простих людей, 
жертв жорстокого деспотизму «владык царств земных». 

У 1818-1819 рр. Гулак-Артемовський друкує в «Украинском вестнике» переклади 
прозових творів, критичних статей польських письменників. Інтерес його до польського 
письменства пояснюється тим, що в ці роки він викладає в університеті польську 
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мову і словесність, заохочуючи до вивчення культури польського народу своїх студентів. 
Особливо захоплювався Гулак-Артемовський творчістю видатного представника 
польського просвітительства І. Красіцького; у своїй літературній практиці він часто 
звертався до опрацювання його сюжетів, а також перекладав російською мовою його 
публіцистично-філософські статті («Критика», «Нечто для сочинителей», «О письмах» 
та ін.). Саме із статтею. «Нечто для сочинителей» генетично пов’язана «побрехенька» 
українського письменника «Тюхтій та Чванько», в якій в’їдливо висміюються 
«віршомази»-графомани, які своїми «творіннями» ніколи не приносили користі. У 
доданій до байки й органічно пов’язаній з її ідейним змістом публіцистичній замітці 
«Дещо про того Гараська» Гулак-Артемовський, розвиваючи іронічний погляд на 
тогочасних нікчемних писак, виступає представником просвітительської орієнтації. Він 
проводить думку про необхідність проникнення митця в реальне життя і правдивого 
відтворення його відповідно до власного розуму. 

Про еволюцію літературно-естетичних уподобань молодого Гулака-Артемовського 
свідчать також його російський переклад з польської мови «каледонской повести» 
(шотландської) «Бен-Грианан» («Украинский вестник», 1819), в якій у виразно сенти-
ментальній тональності підносились почуття дружби і кохання, та сповнений елегійно-
сентиментальних настроїв нарис «Синонимы, задумчивость и размышление (подражание 
польской прозе)». 

Рання творчість Гулака-Артемовського російською мовою, з одного боку, характеризує 
його, як прихильника класицистичних традицій, а з другого – засвідчує інтерес до 
нових літературних стилів і напрямів, зокрема до просвітительського реалізму, в 
дусі естетики якого написані в ті ж часи його кращі оригінальні твори українською 
мовою. 

Уже в першому з них – «Справжня Добрість (Писулька до Грицька Прокази)», 
створеному 1817 р., Гулак-Артемовський виступає типовим виразником просвіти-
тельських ідей. Поет, возвеличуючи Добрість як сукупність високих моральних якостей, 
прагне до утвердження громадянської мужності, людської гідності, справедливості, 
віри в могутність людського розуму. 

Літературно-естетичні настанови Гулака-Артемовського-просвітителя закладені 
в «Справжній Добрості», знайшли більш конкретну реалізацію в «казці» «Пан та 
Собака» («Украинский вестник», 1818) та деяких його байках і прозових «писульках». 
Використавши в «казці» фабульну канву чотирирядкової байки І. Красіцького «Раn і 
Рses», а також окремі епізоди іншого його твору – сатири «Раn niewart slugi», він 
поширив її до 183-х віршових рядків за рахунок уведення багатьох побутових зарисовок, 
комічно-драматичних ситуацій, емоційного діалогу, яскравих, колоритних подробиць 
моральної сентенції тощо. 

Проти поміщиків, їхнього зловживання своїм становищем, владою виступає Гулак-
Артемовський і в інших творах, приміром проти злого панства в розглянутій вище 
«Справжній Добрості», у «Писульці...» до Є. Філомафітського, в якій іронічно висміяно 
паразитизм жорстокість панів. 

Висловлюючи в байці «Пан та Собака» антикріпосницькі погляди, Гулак-
Артемовський разом з тим картає лише жорстокість і самодурство кріпосників та 
закликає їх до більш людяного ставлення до кріпаків, його Рябко, темний і забитий, 
не мислить життя, незалежного від пана; він вірить, як і сам автор, у доброго, 
гуманного поміщика, сподівається на його ласку. І хоча в байці показано обурення 
Рябка проти панських знущань, яке поділяв і Гулак-Артемовський, воно не мало ще 
характеру соціального протесту. 

Помітну роль відіграла ця «казка» Гулака-Артемовського і в розвитку жанру банки 
на Україні. Це була, по суті, перша українська літературна (віршова) байка, написана 
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із свідомою орієнтацією поета на фольклор, на живу розмовну мову. Того ж 1619 р. 
письменник опублікував в «Украинском вестнике» ще дві байки – «казку» «Солоній 
та Хівря або горох при дорозі» та «побрехеньку» «Тюхтій та Чванько». У першій з них 
Гулак-Артемовський з глузливою іронією висміює недотепність, розумову обмеженість 
деяких сучасників, що захоплювалися безглуздими прожектами господарських ново-
введень. 

Гулаку-Артемовському належить також цикл байок-«приказок»: «Дурень і Розумний», 
«Цікавий і Мовчун», «Лікар і Здоров’я» (1820). Написані у формі лаконічних гуморесок 
або розгорнутих прислів’їв. Вони не виходили за межі вузькопобутових тем, алего-
ричних повчань. У 1827 р. Гулак-Артемовський написав ще три байки – «Батько та 
Син», «Рибка», «Дві пташки в клітці». Як і в ранніх «казках», поет торкається в них 
життєвих проблем, часом соціального характеру. У байці «Дві пташки в клітці» він 
вдало користуючись засобами алегорії, на конкретних життєвих прикладах проводить 
думку про те, що свобода краще неволі, навіть «ласої». Ідея твору, прогресивна за 
своєю суттю, не раз знаходила художнє втілення в інших байкарів (приміром, у 
Сковороди – «Чиж і Щиглик», у Хемніцера – «Волк и неволя», у Глібова – «Вовк і 
Кундель» та ін.). А от у байці «Рибка», написаній одночасно з байкою «Дві пташки в 
клітці», автор закликає «малих» не заздрити «великим», не тягатися за ними, не 
нарікати на свою долю і задовольнятися тим, що вона послала. В цьому, безперечно, 
виявилися суперечливість просвітительських поглядів поета, обмеженість його 
просвітительського реалізму. Цілком життєву основу має байка «Батько та Син», де 
в дусі народного гумору висміяно систему навчання в старій дяківській школі. 

І цей, останній, цикл байок Гулака-Артемовського пов’язаний з творчістю Красіцького. 
Проте, як і раніше, український поет зовсім не повторював, не копіював польського 
байкаря. 

Спираючись на літературні зразки попередннків в українському і світовому 
байкарстві та на фольклорні традиції, Гулак-Артемовський творив цілком оригінальні, 
самобутні вірші, йдучи від просторої байки-«казки» через байку-«приказку» до власне 
байки, з якою згодом успішно виступили в українській літературі Є. Гребінка й особливо 
Л. Глібов. Байка Гулака-Артемовського була тим жанром, який давав йому можливість, 
використовуючи власну спостережливість, фольклорні джерела, надавати своїм байковим 
персонажам життєвих рис, під алегоричним прикриттям змальовувати реальні явища 
дійсності й оцінювати їх з позицій народу, гуманістичних ідеалів. Він перший у новій 
українській літературі утвердив високохудожні зразки просвітительської реалістичної 
байки, чим активно сприяв разом з іншими своїми кращими творами демократизації 
й інтенсифікації літературного процесу на Україні. 

Літературні твори Гулака-Артемовського, особливо його останні байки, писалися 
в часи пожвавленого розвитку національної літератури, в період, коли точилася гостра 
теоретична боротьба щодо можливості творення українською мовою письменства 
серйозного змісту. Все настійніше висувалася вимога національної самобутності, 
народності літератури, правдивого зображення життя демократичних верств суспільства, 
передусім народу – носія моральних людських якостей. 

Гулак-Артемовський намагається осягнути нове розуміння літературної творчості, 
вільної від класицистичної естетики, висуває, по суті, головним критерієм творчості 
письменника реалістичне зображення дійсності, життя народу. Причому критерій 
правдивості літератури Гулак-Артемовський, як і інші представники просвітительського 
реалізму, пов’язує з орієнтацією на демократичного читача. Про це, зокрема, свідчать 
виступи письменника в «Украинском журнале». Крім двох віршів «Чаяние души 
христианской» та перекладу уривка з поеми «Суд Любуши» – «Царский стол (Древнее 
чешское предание)», Гулак-Артемовський опублікував там перекладні статті «О 
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поэзии и красноречии», «О поэзии и красноречии на Востоке» (продовження першої) і 
«О поэзии и красноречии в древних и в особенности у греков и римлян». 

Не останню роль у захопленнях Гулака-Артемовського романтизмом відіграло 
читання ним в університеті лекцій з естетики, які він готував один час за книгою О. 
Галича «Опыт науки изящного», де були викладені основні положення романтичної 
теорії, зокрема пропагувалися твори Жуковського, визначалися нові жанри – романтична 
балада, поема, романс тощо. Усе це спонукало Гулака-Артемовського спробувати 
свої сили в романтичній манері. 

Виступивши на сторінках «Вестника Европы» (1827) із «малоросійськими баладами» 
«Твардовський» і «Рибалка», Гулак-Артемовський представив романтичну баладу 
різних тональностей. «Твардовський»– це вільна переробка гумористичної балади 
А. Міцкевича «Пані Твардовська», основу якої становить досить популярна у слов’ян-
ському фольклорі легенда про гульвісу-шляхтича, що запродав душу чортові. 
Традиційний фольклорний сюжет Міцкевич розробляє у романтично-гумористичному 
стилі тогочасною літературною мовою, зрідка пересипаною простонародною лексикою. 

«Твардовський» Гулака-Артемовського композиційно загалом відповідає оригіналу, 
однак відмінний своїм національним колоритом; сюжет, по суті, переноситься на 
український ґрунт і розробляється у травестійно-бурлескному дусі. Порівняно з 
Міцкевичем він надає своєму творові ще яскравішого гумористичного забарвлення, 
досягає виразнішого комізму завдяки введенню нових незвичайних сцен і колізій, 
запозичених з народних переказів, повір’їв. Значно розширюючи «першоджерело» 
зарисовками українського побуту, Гулак-Артемовський створює яскраве фольклорно-
етнографічне тло, на якому виступає романтична постать Твардовського. Перекази 
про козака-гульвісу побутували і в українській народній творчості і були добре відомі 
Гулаку-Артемовському; окремі мотиви, живі побутові деталі з них поет вдало використав 
у своїй баладі. 

Гулак-Артемовський звертається до джерел народної мови, використовуючи 
простонародну лексику, згрубілі вирази й слова. Вся балада, що належить до типу 
гумористично-фантастичних, витримана в стилі народної поезії, написана коломийковим 
віршем, однак вище надання «Твардовському» «простонародного» характеру Гулак-
Артемовський не піднявся. Цьому заважала передусім ще досить сильна в тогочасній 
українській літературі й у творчості самого автора бурлескна стихія. І все ж 
«Твардовський», зберігаючи жанрові прикмети балади, засвідчував потяг до романтичних 
пошуків відбиття фольклорними засобами образності побуту і звичаїв народу. 

Другий твір Гулака-Артемовського – «Рибалка» – переспів однойменної балади 
Гете – має вже виразно романтичний характер. Надсилаючи свою баладу «Рибалка» 
до редактора «Вестника Европы». Гулак-Артемовський наголошував на «некоторых 
особливих побуждениях, заставивших его передать на родном языке» баладу Гете. 

Сюжет балади Гете – юнак, зачарований русалкою, кидається у «привабливе» 
підводне царство – поширений у фольклорі багатьох народів, зокрема в українських 
казках. Гулак-Артемовський, приступаючи до переспіву балади Гете, дотримується 
сюжету першоджерела, але передає його в стилі української фольклорної традиції. 
значно поширюючи цим загальний романтичний характер твору. 

«Рибалка» була однією з перших ластівок романтичної поезії в українській 
літературі початку XIX ст., зокрема літературної балади, для якої, до речі, характерна 
версифікаційна майстерність: вдале поєднання чотиристопного ямба з п’яти- і 
шестистопним. 

Того ж 1827 р і в тому ж «Вестнике Европы» Гулак-Артемовський друкує дві 
переробки Горацієвих од «До Пархома». До видатного римського поета Гулак-
Артемовський звернувся не випадково. У першій половині XVIII ст. творчість Горація 
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як сатирика, літературного законнодавця класицизму і проповідника стоїчної моралі 
припала до душі естетичним смакам Кантеміра, Тредіаковського. Ломоносова. Барсова 
та ін. Трансформуючи в власному стилі окремі твори Горація, перекладаючи або 
наслідуючи їх, вони пристосовували їх до російської дійсності, робили фактами 
російської поезії. У другій половині XVIII ст., в період розквіту дворянської культури, 
починаючи з Сумарокова, з’являються переклади і наслідування творів Горація в 
різних жанрах з їх епікурейськими мотивами, еротичним ліризмом, мотивами 
гармонійного злиття особистості з природою. 

Під впливом загальноросійського захоплення Горацієм Гулак-Артемовський і сам 
спробував опрацювати ряд од римського поета. Типологічно в наслідуванні Горацієвих 
од український поет багато в чому близький до Капніста. Він добирає для «перекладу» 
часом ті самі твори, що й Капніст, насамперед оди, пройняті мотивами стоїцизму й 
епікуреїзму. 

В останні роки Гулак-Артемовський написав ряд ліричних медитацій (жодна з 
них за життя автора не друкувалася) – «Не виглядай, матусенько, в віконечко», «До 
Любки» (останній вірш перекладений російською мовою О. Фетом), «Текла річка 
невеличка». Написані в народнопісенному дусі, з використанням фольклорних тропів і 
ритміки, засобів синтаксичного паралелізму тощо, ці твори відзначалися щирістю 
почуттів, ліричною задушевністю. Вони свідчили про давню увагу поета до творчості 
народу, його моралі, мови, уснопоетичного віршування і завдяки високій художній 
вартості користувалися (у списках) популярністю серед читачів. 

Продовжує цікавитись Гулак-Артемовський в цей останній період і літературним 
життям, захоплюється творами Шевченка, підтримує зв’язки з російськими, українськими, 
польськими діячами культури, турбується про видання творів окремою книжкою. 
Його обирають членом кількох науково-літературних товариств, зокрема «Московського 
товариства аматорів російської словесності», «Королівського товариства друзів науки» 
у Варшаві. 

 

 
Одна з праць П. П.Гулака-Артемовського 

 
Помітну увагу приділяє Гулак-Артемовський питанням міжслов’янських мовно-

літературних взаємин, фольклорно-етнографічному вивченню слов’янських народів. 
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Показовою з цього погляду є складена ним «Инструкция в руководство г. адьюнкту 
Срезневскому по случаю назначаемого для него путешествия по славянских землях с 
целию изучения славянских наречий и их литературы» (1839). «Путєшественник», 
наголошував Гулак-Артемовський, повинен звернути особливу увагу на «узнание 
характеристики славянских народов», їх образу життя, мови, звичаїв, «увеселении», 
«одежды, пищи»; повинен «вслушиваться в смысл и дух народних песен и в мелодию их 
напева», збирати «предания и сказки» тощо. 

Кращі твори Гулака-Артемовського збагатили культуру українського художнього 
слова. Гідним є внесок його в розвиток українського вірша, зокрема завдяки майстерному 
використанню різностопного ямба, коломийкового вірша. 

Орієнтуючись у своїх творчих пошуках на традиції попередників, насамперед на 
досвід і досягнення сучасних йому прогресивних українських, російських, а також 
польських і чеських письменників, плідно використовуючи багатющі скарби фольклору, 
Гулак-Артемовський позитивно вплинув на демократизацію і соціальне спрямування 
літературного процесу на Україні, на розширення зв’язків українського письменства 
з літературами інших слов’янських народів. Своїми кращими творами він сприяв 
утвердженню реалістиних тенденцій в українській літературі перших десятиріч, 
засвоєнню нею нових стильових напрямів, жанрів, темптики, народної мови. 

Помер П. П. Гулак-Артемовський 13 жовтня 1856 року, похований у Харкові. 
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Галшка (Єлизавета Василівна) Гулевичівна одна з тих постатей жінок-українок, 

які мислили категоріями, притаманними всім, хто любить свою землю, хто ладен 
творити для неї добро. 

Походила вона з українського шляхетського православного роду Гулевичів, 
відомого в історичних джерелах від початку XVI ст. 

Батько, Василь Гулевич, людина заможна й поважна, обіймав посаду підстарости, від 
1569 р. – воєводи Волинської землі. Залишався ним до смерті (1601 р.). Мав трьох 
синів – Андрія, Миколу, Бенедикта – й дві донечки – Анну, і наймолодшу – Галшку. 
Ім’я Галшка досить поширене в ті часи. Утворилося від польського Галжбета чи 
Галжбіта, тобто Єлизавета. За документами XVI-XVII ст., імена Галшка і Єлизавета 
подаються як ідентичні. У скарзі до суду на Галшку Гулевичівну, поданій 1618 р. 
шляхтичем Денком Лукаревським, іменується вона і як Галшка, і як Галжбіта. 

Галшка (Єлизавета Василівна) Гулевичівна народилася, найвірогідніше 1577 р. 
Одружується вона 1594 р. з Христофором (Криштофом) Потієм, сином брацлавського 
каштеляна, потім Володимирського єпископа Іпатія Потія. 

Про одруження Галшки свідчать два документи від 24 грудня 1594 р. Перший – 
про надання Василем Гулевичем доньці Галшці посагу на одруження: 5 тисяч злотих 
польських, 1000 кіп грошей литовських та різної рухомості такої ж вартості. Другий – 
про передачу зятю Христофору в тимчасове користування, до викупу, маєтності Несвіч 
Обидва документи підписані й нареченими. Цікаво, що Галшка ставить підпис укра-
їнською мовою – «рукою власною», Христофор польською. Це дає підставу вважати, 
що освічена Гулевичівна виховувалась у доброчесній родині, яка залишалася відданою 
старожитній православній вірі та українським традиціям. 
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Овдовівши, Галшка сама виховувала доньку Катерину, котру 1615 р. віддала 
заміж за православного Оршанського хорунжого Миколу Млечка. 

1606 р. Галшка одружується вдруге – зі Стефаном Лозкою, представником 
заможного українського шляхетського роду Київщини, відомого від початку XVI ст. 
Шлюб був нерівним (за віком). Галшка мала близько 30 років, Стефан – під 60, але 
треба гадати, щасливим. Мали сина Михайла. В документах за 1613 р. він значиться 
як «літ не маючий», тобто неповнолітній. Саме в Києві Галшка звершує справу, котра 
назавжди пов’язала її ім’я з Києво-Могилянською академією. Вона надає свою 
землю під Київський Братський монастир і Братську школу, тобто стає їх засновницею. 

Земля, яку дарує Галшка під школу й монастир, – то її повна власність, дарована 
свого часу дружині Стефаном у вічне користування. Обмірковує свій задум Галшка 
спільно з чоловіком і діє за його підтримкою, про що говорить сама в дарчій. 

Як не була заклопотана господарськими справами Лисавета, а з духовним життям 
Києва не поривала. Високоосвічена та інтелігентна, вона була вхожа в високоінте-
лектуальне товариство міста. У її домі бували архімандрит Києво-Печерської лаври 
Єлисей Плетенецький, відомий учений і просвітитель; відомі педагоги і письменники 
Іов Борецький, Ісая Кониський, Лаврентій Зизаній, Максим Смотрицький. Добре 
знайома Лисавета із прославленим українським полководцем, високоосвіченим гетьманом 
Війська Запорозького Петром Конашевичем-Сагайдачним. 

І тепер, після пожежі на Подолі вона як і її друзі, була заклопотана тим, як 
відродити нову братську школу, бо шляхта лютувала і біснувалася. 

Слід залучати український люд до освіти; негайно будувати нову школу, і таку, 
яка б мала неабияке значення в справі піднесення визвольної боротьби українців за 
національну незалежність,– міркувала Лисавета. На побудову потрібні кошти. Тож 
треба киянам більше гуртуватися в братство. Збирати кошти. Вона, Лисавета, може 
внести чималу суму на побудову. І є її придане – земля на Подолі. Вона умовить 
свого чоловіка пожертвувати той шмат землі для святої справи. 

14 жовтня 1615 р. Галшка складає й підписує дарчу (фундуш), а 15 жовтня 
вносить її при поважних свідках (серед яких був і її Стефан) до київських гродських 
(магістратських) книг, за чим вона набрала юридичної ваги. У дарчій Гулевичівна 
викладає, найперше, мотиви, якими керується, даруючи братству землю: «Я, Галшка 
Гулевичівна, дружина його милості пана Стефана Лозки, маршалка мозирського, за 
згодою його милості на все нижче викладене, будучи здорова тілом і розумом, явно і 
добровільно усвідомлюю цим моїм добровільним листом, що я, живучи постійно у 
давній святій православній вірі Східної Церкви і побожною ревністю палаючи до неї 
з любові й приязні до братів моїх – народу руського і для спасіння душі своєї з 
давнього часу умислила Церкві Божій добро учинити». 

Далі Гулевичівна наголошує, кому саме вона призначає свій дар: «Даю, дарую і 
записую правовірним і благочестивим християнам народу руського в повітах воєводств 
Київського, Волинського і Брацлавського, станом духовним і світським: інокам, 
священикам і дияконам чину чернечого і чину мирського, сіятельним княжатам, 
вельможним панам, шляхті і всякого іншого звання і стану людям руським, єднак 
тим лише, котрі в благочестивій Східній Церкві тривають і тривати будуть». 

«Даю, дарую, записую і відказую, фундую добра мої власнії, дідичні права і 
вольності шляхетські маючі... власний мій двір з землею, зі всіма до того двору і 
землі правами, пожитками, різними належностями, нічого собі самій, ані нащадкам 
моїм не зоставляючи». Садиба Галшки лежала в центрі Подолу, головній частині 
Києва, біля ринку, що традиційно розміщався на Красній (потім Контрактовій) площі. 
Сусідами Гулєвичівни були скарбничий, бурмистри. 
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Сьогодні будинок Галшки знаходиться на території Національного університету 
«Києво-Могилянська академія» поряд з Трапезною, або Святодухівською церквою. 
Ця церква збудована на початку 30-х років XVII ст. митрополитом Петром Могилою 
як нове навчальне приміщення для об’єднаних Брат-ської та Лаврської шкіл (1632 р.) 
з домовою церквою Святого Бориса й Гліба. Згодом школу переведено в корпус, 
зведений для студентів гетьманом Іваном Мазепою (1704 р.), а попередня школа 
стала монастирською трапезною із залою для зібрань і бібліотекою. 

Серед перших учнів Братської школи і син Галшки й Стефана – Михайло, якого 
вони бажали бачити вихованим і навченим у православній українській школі під 
наглядом знаних учених, світських і духовних, яким Галшка доручає свою школу. 

Дар Галшки Гулевичівни впав на благодатний ґрунт. Опіку над заснованою нею 
школою перебирає на себе Київське братство, світська й духовна інтелігенція, підтримана 
козацтвом. 

Невдовзі по смерті чоловіка Галшка повернулася до рідного Луцька. Збереглися 
окремі вісточки про її судові клопотання щодо ґрунтів, маєтностей тощо. Син 
Михайло, вочевидь, не виправдав материнських сподівань. Не обіймав ніяких посад, 
жив за рахунок продажу батьківських маєтків. Двічі одружувався. Обидві дружини 
були католичками, врешті католиком став і Михайло (помер 1648 р.). 

2 квітня 1641 р. Галшка Гулевичівна складає передсмертний тестамент. У ньому 
згадує найближчих їй людей: сина Михайла, єпископа Луцького Ісаакія Борискевича. 
княгиню Курцевичеву, ігуменю Печерського жіночого монастиря, Андрія Пузину – 
єпископа Луцького, князя Юрія Пузину – підкоморія Володимирського та інших. 
Була Галшка тоді далеко не заможною панею. Вірогідно, свого часу всі її маєтності, 
як і маєтності Стефана Лозки, перейшли в володіння синові. Майже всі свої гроші – 
готівкою і ті, що їй заборгували – всього 4,5 тисячі злотих, а також закладене срібло, 
яке Галшка наказувала синові викупити, заповідає вона на Луцький Братський монастир, 
який опікувався Луцькою Братською школою, на його шпиталь та на Братську 
Хрестовоздвиженську церкву, «...де тіло моє спочинок і душа рятунок до прощення 
гарячими молитвами мати має». Галшка заповідає все, що мала, окрім дрібних дарунків, 
саме на Луцьку Братську школу, адже відомо, що всі благодійні внески на братські 
школи робилися через братські учительні монастирі. Це ще раз підтверджує, що дар 
її на Київську братську школу, тобто на розвиток освіти в країні, не був випадковим. 

Заповіт містив розпорядження Гулевичівни про те, що вона дарує Луцькому 
братству 200 злотих, монастирю при братстві 200 злотих, на шпиталь Луцького 
братства 50 злотих, на монастир «паненськнй Черничицький» 30 злотих та невеликі 
суми окремим особам із Луцька. 

Варто нагадати, що так знічев’я в братських церквах чи при них не ховали будь-
кого, а лише визначних членів братства (до братств, за їхніми статутами, приймали і 
жінок) або благодійників братських монастирів та шкіл. До них, безперечно, належала й 
Галшка Гулевичівна. Померла Галшка в березні 1642 р., бо заповіт її уписаний у 
Луцькі гродські книги 31 березня цього ж року. 

Похована на території Луцької братської церкви. На жаль, надгробок не зберігся, 
бо ще на початку XIX ст. церква, де похована Галшка, згоріла, довго стояла зруйнованою 
й відбудована лише наприкінці століття. Але земляки Галшки, як і всі українці, 
пам’ятають її, одну з найвідоміших українських меценаток. 

У Києві, зокрема в старій Києво-Могилянській академії, свято зберігали пам’ять 
Галшки Гулевичівни, на землі якої стояла й стоїть Академія. Щороку в день її 
іменин – 22 грудня, тобто в день Св. Анни (ім’я Галшка довгий час трактувалося як 
Анна) поминали Галшку як фундаторку Академії. У цей день відбувалися зібрання 
академічної корпорації, на яких вирішувалися найважливіші справи, зокрема вибирали 
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професорів, затверджували новообраних викладачів тощо. Сьогодні в календарях-
довідниках Національного університету «Києво-Могилянська академія» її ім’я стоїть 
першим серед почесних засновників Академії. 

 

 
м. Луцьк. Пам’ятна дошка на стіні Хрестовоздвиженського храму 

(автор Ірина Дацюк) 
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Майбутній видатний лексикограф, етнограф і письменник Володимир Іваович Даль 
народився 10 листопада 1801 року в Луганськ, в сімї відомого датського лінгвіста та 
лікаря Іогана Даля. Його рідні розмовляли тільки російською мовою. Мати навчала 
дітей російської та іноземних мов, батько – літературі та історії, для вивчення інших 
предметів запрошували вчителів. 

Сім’я була не багатою, якщо не сказати бідною, ніколи не мала власного будинку, 
тільки державні квартири та два чоловіка кріпаків. 

Головний лікар і інспектор Чорноморського флоту Іван Даль цілодобово проводив на 
флоті, мати займалася вихованням і освітою дітей. Мати, Юля-Марія Фреймаг напів-
німкеня напів-француженка знала п’ять іноземних мов, віртуозно володіла музичним 
інструментом, мала прекрасний голос. 

Влітку 1814 року батько повіз синів – Володимира і Карла – на навчання до 
Санкт-Петербурга до Морського кадетського корпусу, який вважався на той час 
найкращим навчальним закладом Росії для дітей дворян. Володимир закінчив корпус 
з відзнакою. 

Серед 86 випускників Володимир Даль був 12, проте морська кар’єра не склалася. 
Для цього було декілька причин: стан здоров’я, вибуховий характер, безперечний 
літературний дар. Саме доля привела в 1826 році в студентське містечко Дерпт. 

Ще кадетом він почав вести щоденники, де записував влучні слова та вислови. 
Заради жарту зробив свій перший словник з 34 слів кадетського жаргону. І тим 
започаткував свою велику справу. 

Згодом родина Далів переїхала до Миколаєва. Батько відправляв Володимира на 
ярмаркову площу, щоб він наслухався новин про військові події (йшла війна 1812 року) і 
переповів йому. Володя з рушницею ходив у степ на полювання. А повертався він не 
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з дичиною, а з новими словами, українськими піснями, щиро радів кожному новому 
вислову. 

Під час служби на флоті вільного часу в нього було мало. І, коли траплялася 
вільна хвилина, писав. Після повернення з морських походів він майже не виходив із 
кімнати, захопившись драматургією. Його першими творами були комедії: «Невеста 
в мешке или билет в Казань», «Медведь и маскарад». У цих сповнених яскравих діалогів 
творах відчувалося уміння автора характеризувати героя лише кількома словами. 

Будучи шістнадцятирічним гардемарином, Володимир Даль здійснив першу морську 
подорож на бригу «Фемікс», побувавши в Швеції, Данії та ряді портів Балтійського моря. 

Морську службу мічман Володимир Даль ніс на 44-гарматному фрегаті «Флора». 
На цьому судні, спущеному на воду 7 травня 1818 року Даль охороняв береги 
Чорного моря весь 1820 рік. «Морська хвороба» не покидала Даля, навіть поради 
моряків не допомогали. Молодий офіцер робить перші спроби, серед яких історична 
поема під назвою «Вадим». 

В Миколаєві Даль подружився з астрономом К. Х. Кнорре. Він порадив Далю 
покинути професію моряка і вступати до Дерптського університету. Відомий микола-
ївський поет В. Ю. Пучков присвятив цьому періоду вірш «Мічман В. І. Даль у 
Миклаєві» (1823). 

У 1823 р. за сатиру на командуючого Чорноморським флотом В. Даля заарештували. 
І хоча нічого проти нього не знайшли, служити на флоті він вже не міг. 

Подавши в відставку, юнак почав готуватися до іспитів і 1826 р. поступив у 
Дерптський університет. Студентські роки були чудовими. Вперше він відчув свободу. 
Студентом зблизився з Миколою Пироговим. У своїх «Записках» той часто згадує 
В. І. Даля як талановитого та вправного хірурга. 

Володимир жив у будинку свого вчителя, професора Йогана Майера, і часто 
розповідав його молодшій доньці казки. Потім казки стала слухати вся родина і гості 
професора. Так виявився талант Даля як оповідача. Пізніше на одному з таких вечорів 
Володимир познайомився з поетом В. А. Жуковським. 

Володимир був одним з найкращих студентів університету, який знаходив насолоду 
в навчанні. Навесні 1829 р. він склав випускні іспити на рік раніше й одержав звання 
лікаря. 

Після закінчення університету В. І. Даля відправили на війну з Туреччиною, потім 
він потрапив до Кам’янця-Подільського, де лікував хворих на холеру. І знову опинився 
на війні, вже з Польщею. Потім працював у військовому шпиталі в Петербурзі. Але 
де б він не був, завжди збирав слова, казки, прислів’я, пісні. Всі оточуючі знали про 
це й допомагали чим могли. Солдати завжди були раді догодити доброму лікареві. 

Творчим дебютом В. І. Даля стало оповідання «Циганка», надруковане «Московским 
телеграфом» у 1830 р. прототипом героїні стала молода вдова, котру він зустрів на війні. 

В 1831 році В. І. Даль учасник походу проти поляків. При переправі через 
повноводну Віслу доктор медицини Даль проявив незаурядну інженерну смекалку, 
зумівши навести міст, пристосувавши для цього все, що було під руками: бочки, 
лодки, плоти, зв’язавши їх якорним канатом. Переправа вийшла настільки надійна, 
що витримала перехід всього загону. 

За цю операцію В. І. Даль удостоєний Миколою І орденов Св. Володимира з бантом. 
В 1832 р. видавництво Плюшара видало збірку його казок «Русские сказки, из 

предания народного известного на грамоту гражданскую переложенные, в быту 
житейскому прибавленные и поговорками разукрашенные казаком Владимиром 
Луганским. Пяток первый». Володимир Іванович вважав, що найкращий спосіб 
ознайомити читачів із самобутніми словами – це вводити слова у казки. Тут вперше 
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В. І. Даль узяв псевдонім «Володимир Луганський». Він не вважав жанр казки 
художнім твором, але саме вони проклали йому шлях до кола письменників. У своїх 
казках Даль висміював ледацюг та дармоїдів, влучно добираючи народні прислів’я 
та приказки. 

Ректор Дерптського університету, ознайомившись із казками Даля, запросив його 
на кафедру російської мови та словесності. «Русские сказки...» прийняті як дисертація на 
вчений ступінь доктора філології. Але доля розсудила по-іншому. Таємна поліція 
заборонила ці казки, вважаючи, що в них висміяно царя. В. І. Даля звільнили з посади 
лікаря і направили до Оренбурга. 

В травні 1833 року Володимир Даль стає чиновником з особливих доручень при 
Оренбурзькому військовому губернаторстві, отримавши на руки циркуляр «Про 
перейменування доктора Даля в колежські асесори. 

Працюючи чиновником з особливих доручень, В. І. Даль часто подорожував у 
службових справах по краю, збирав нові слова, вивчав історію Оренбурга. До початку 
40-х років він публікує близько 21-ої казки. 

З 1838 р. В. І.Даль стає членом-кореспондентом Академії наук. 
Успіх його казок став приводом для знайомства з О. С. Пушкіним. Коли Пушкін 

писав «Историю Пугачевского бунта», він приїхав до Оренбурга, і Даль супроводжував 
його по селах як знавець історії та місцевості. Вважають, що «Сказка о рыбаке и 
рыбке» почута Пушкіним від Даля, а казка Даля «О Георгии Храбром и волке» – від 
Пушкіна. Саме О. С. Пушкін підказав В. Далю скласти словник. 

Володимир Іванович багато працював і писав. Його твори часто друкувалися. Він 
створив: «Бикей и Мауляна», «Майна», «Башкирская русалка», «Уральский казак», 
«Рассказ об осаде крепости Герата», «Осколок льду», «Домик на Водяной улице», 
автобіографічні повісті «Мичман Поцелуев» і «Вакх Сидоров Чайкин». Даль виявив 
себе не тільки як талановитий письменник, а ще й як філолог, етнограф, археолог, 
історик, статистик, ботанік та натураліст. 

Велика працелюбність В. І.Даля пояснювалась тим, що біля нього були рідні та 
кохана дружина Юлія, яка народила йому двох дітей. 

Та біда довго не чекала. Померла дружина, довелося брати участь у військовому 
поході, де він ледве не загинув сам. До життя повернули діти й нестримне бажання 
працювати. 

У 1841 р. Даля призначено начальником особливої канцелярії Міністерства внутрішніх 
справ у Петербурзі. Однак він знову багато часу віддавав улюбленій справі. 

Писарі канцелярії залюбки допомагали своєму відомому керівнику в підготовці 
словника. По четвергах у В. Даля збирались вчені, члени Імператорської академії наук, 
письменники. Бували в нього М. І. Пирогов, К. М. Бер, Ф. П. Літке, Ф. П. Вранель, 
В. Ф. Одоєвський, В. А. Жуковський, М. М. Язиков, актор М. С. Щепкін та ін. Саме 
там В. І. Даль познайомився з молодим студентом Академії мистецтв Т. Г. Шевченко. 

На одному з «четвергів» зародилася думка про створення «Російського географічного 
товариства», яке існує і зараз. 

Тим часом В. І. Даль одружився вдруге. Дружина народила йому трьох дочок. 
Дім Даля наповнився дитячим гомоном. Володимир Іванович любив працювати, коли 
біля нього гралися діти. 

Зміни в житті супроводжувалися і змінами у творчості. Від казок Даль перейшов 
до оповідань. «Современник» та «Московитянин» із задоволенням друкували їх. Він 
писав про дійсність 30-50-х років XIX сторіччя. Показував зовсім непримітну маленьку 
людину з народу. І це добре виходило у нього. 

Цензура постійно стежила за творами Даля. Навіть надруковані твори передивлялись. 
Так, роман «Вакх Сидоров Чайкин» – про юнака, який мріяв бути корисним для рідної 
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країни, а замість цього кожного дня переписував у канцелярії папери, забороняли 
двічі. Вперше – коли здавали в набір, вдруге – вже надрукований. 

1848 р. у «Московитянине» вийшла повість «Ворожка», в якій розповідалось про 
різні хитрощі циганки. Там був вислів: «На деревне сделалась тревога. Власти, как 
всегда, бездействовали». Цензору, який дозволив друкувати повість, винесено догану. А 
Володимир Іванович мусив просити перевести його до провінції. 

За прихильність до ідеї соціальної справедливості Даль нерідко піддавався 
переслідуванням влади. За висловлювання цієї ідеї в літературі він двічі в 1823 і 
1832 рр. арештовувався, в третій раз вдалося оминути цю участь шляхом переходу з 
столичної служби в провінційну, в Нижньому Новгороді. 

Опинившись у Нижньому Новгороді, він почав працювати над тлумачним словником, 
складав збірки коротеньких оповідань «Солдатские досуги» та «Матросские досуги», в 
які увійшли загадки, прислів’я. Ці збірки сприяли вихованню патріотизму, доблесті, 
героїзму та справедливості. 

У Нижньому Новгороді кожного літа проходили ярмарки, де В. І. Даль «купував» 
слова, вислови та прислів’я. Він вже бачив, що не зможе опрацювати таку кількість 
зібраного матеріалу. Тому при нагоді дарував їх іншим митцям. Свої казки він 
подарував А. Н. Афанасьєву, пісні – П. В. Кіреєвському. 

У 1853 р. В. І. Даль закінчив складати «Пословицы русского народа», де їх було 
понад тридцять тисяч. Збірник, виданий тільки 1862 р., швидко розійшовся, став 
популярним й мало не рідкісним виданням. 

Коли тлумачний словник живої російської мови був зібраний і оброблений до 
букви «П» Даль вирішив піти в відставку і посвятити себе роботі над словником. В 
1859 році він поселяється в Москві на Пресні в будинку збудованому історіографом 
князем Щербаковим. 

Увесь час він напружено працював. Грошей на видання словника у нього не було, 
тому Товариство шанувальників російської словесності, членом якого був Володимир 
Іванович, зібрало кошти на видання двох томів «Толкового словаря живого велико-
русского языка». 

Цікаво, що видання наступних томів фінансував сам імператор Олександр II на 
прохання високопоставленого чиновника, який ще юнаком працював під керівництвом 
В. І. Даля й допомагав йому збирати слова. 
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Словник містить близько 200 тисяч слів. Це справжнє джерело краси й мудрості 
народної мови. 80 тисяч слів до того ніде не друкувалися. Слова супроводжуються 
поясненнями, в яких автор як справжній дослідник наводить не тільки факти, а й 
пояснює, як слово утворилося. В. І. Даль розкриває зміст слова точно і влучно, тому 
що він дуже добре знав душу народу, який створив його. Саме це робить словник живим 
і, хоча деякі слова нині не вживаються, книга ця залишається цінною й понині. 

До словника увійшло близько тридцяти тисяч прислів’їв. Володимир Іванович 
хвилювався, що не зможе закінчити свою працю. Тому він залишив рекомендації 
майбутнім укладачам. Навіть тоді, коли був вже хворий і не міг підвестися, диктував 
дочці слова, які чув від доглядальниці. 

Присвятивши праці п’ятдесят років, наприкінці життя він журився, що воно таке 
коротке. Таким великим було бажання Даля працювати. 

Виснажлива праця не могла не відбитися на його стані здоров’я. Для покращення 
здоров’я йому надали відпустку на все літо. Проте здоров’я не поправилось і його з 
Петербурга перевели в Нижній Новгород завідуючим Нижньогородського повітовою 
конторою. 

В його відані знаходилися більше 30 тисяч удільних селян. Завдяки його зусиллям в 
губернії відкрито 11 сільських шкіл, організовано навчання 1133 дівчаток, засновано 
ремісниче училище. 

Через декілька років після виходу словник відзначили нагородами. Російське 
географічне товариство присудило «Толковому словарю живого великорусского языка» 
золоту медаль. Академія наук – премію М. Ломоносова, Дерптський університет – 
премію Геймбюргера. Багато уваги цьому словнику приділяли вчені інших країн, 
відзначаючи його важливість у науковому відношенні. У 1863 р. В. І. Даль одноголосно 
обраний почесним членом Академії наук. 

Невдовзі в Даля померла дружина. Величезна праця завершена. Він вже не бачив 
сенсу свого життя. 

Важко знайти людину, життя якої таке різноманітне й бурхливе, яка б залишила 
по собі пам’ять на сторіччя, створивши працю, яку будуть вивчати ще багато поколінь. 

Москва, що стала для В. І. Даля улюбленим містом, дала йому можливість 
опублікувати в 1862 році працю всього життя «Прислів’я російського народу». 
Пройшло 10 років після виходу в світ «Малороссийских досугов» і Даль публікує 
«Солдатские досуги». 

В 1868 році він стає почесним членом Імператорської академії наук, отримує 
премію імені Ломоносова. 

Помер Володимир Іванович даль 4 жовтня 1872 року в Москві. Похований на 
Ваганьківському кладовищі. 

Луганчани створили пам’ятник видатному земляку – Літературний музей Володимира 
Даля. 

Нагороди, якими відмічена військова доблесть молодого лікаря говорять самі за 
себе: Орден Святої Анни ІІІ ступеня, встановлену на Георгіївській стрічці медаль. 
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Олександр Петрович Довженко народився 10 вересня 1894 року в м. Сосниці на 
Чернігівщині, в багатодітній сім’ї. 

Вчився в Сосницькій початковій, потім вищепочатковій школі, в 1897-1911 рр., 
був відмінником. В 1911 р. вступив до Глухівського учительського інституту – задля 
навчання батько змушений продати десятину землі. Юнак дуже багато читає, зокрема і 
заборонену літературу того часу – твори Тараса Шевченка, Лесі Українки, статті 
Герцена, Червишевського та інших. Знайомиться з революціонерами, бере участь у 
маївках, виставах, малює, організовує український етнографічний хор в одному з 
ближчих до Глухова сіл, займається репетиторством. І, хоч, підкреслюючи чиновний 
характер навчання в Глухівському інституті, Довженко згодом зазначав, що 1914 р. 
він вийшов звідти «політично неписьменним і темним юнаком», хоч це не зовсім 
так. Багато дала йому самоосвіта, зустрічі з різними людьми, принаймні, одержавши 
призначення до 2-го Житомирського змішаного вищого початкового училища, молодий 
учитель добре справляється із обов’язками викладача фізики, природознавства, географії, 
історії та гімнастики, стає улюбленцем учнів, де працював 1914-1917 рр. 

Сам Довженко мріє про університет, Академію мистецтв, бере приватні уроки 
малювання, в 1917 р. він перейшов на вчительську роботу до Києва і вступив на 
економічний факультет Комерційного інституту. 

У 1918 р., будучи головою громади Комерційного інституту, він організував 
«загальностудентський мітинг протесту проти призову в гетьманську армію і влаштува 
велику демонстрацію на вулиці Короленка» – демонстрація була зустрінута кулями. 

У 1920 р. О. П. Довженко, вже більшовик, завідував Житомирською партійною 
школою, боровся проти білополяків у житомирському та київському підпіллі. Згодом 
він секретар Київського губернського відділу народної освіти, комісар Українського 
державного театру ім. Т. Г. Шевченка. 
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29 грудня 1919 року затриманий Волинським губернським ЧК у місті Житомирі 
за перебування в лавах Української народної республіки. Звільненний за сприяння 
членів української комуністичної партії більшовиків. 

Восени 1921 року в Варшаві, працює завідуючим загальним відділом при українському 
посольстві, здійснює велику роботу в дипломатичній місії по репатріації та обміну 
військово-полоненими; з весни 1922 р. – в Німеччині, на посаді секретаря консульського 
відділу торгового представництва Української Радянської республіки, вступає до 
приватної художньої майстерні, одночасно відвідує лекції в берлінській Академічній 
вищій школі образотворчого мистецтва. 

В липні 1923 року О. П. Довженко повертається до Харкова і незабаром в літературно-
мистецьких колах та серед читачів газет і журналів стає відомим як художник-
ілюстратор «Вістей», автор виразних політичних карикатур, який підписувавтиметься 
псевдонімом «Сашко». Не обмежувався тільки працею в газеті, прагнув бути в гущі 
подій, був запальним учасником літературно-мистецьких диспутів і зустрічей, і за 
три роки роботи у «Вістях» (1923-1926) здобув визнання і знайшов численних друзів. 

Хроніка творчої діяльності О. П. Довженка на Одеській кіностудії така: сатирична 
комедія «Вася-реформатор» (1926), короткометражна комедія «Ягідка кохання» (1926). 
«Сумка дипкур’єра» (1927), «Звенигора» (1928). Сценарії до двох перших фільмів 
Довженко писав сам. до двох останніх – інші автори, за його відчутною й рішучою 
режисерською участю. Як актор Довженко виступив перший і єдиний раз у картині 
«Сумка дипкур’єра», створивши привабливий символічно-значущии образ робітника-
кочегара. 

Першим своїм справжнім фільмом О. П. Довженко вважав саме «Сумку дипкур’єра». 
Вона привертала увагу і серйозністю змісту, створених у ньому образів, інтернаціо-
нальним пафосом, і вже виразними ознаками режисерської майстерності (композиційна 
вправність, прагнення відповідно подати, використати тло, вперше застосовано прийом 
місткої психологічної паузи та ін.). 

В 1930 р. з’явилася «Земля», яка впевнено вивела українське мистецтво на 
широкі міжнародні обшири й принесла Довженкові світову славу. 

У 1958 р. на всесвітній виставці в Брюсселі 117 відомих кінознавців і кінокритиків з 
20 країн, добираючи 12 найкращих фільмів всіх часів і народів, назвали і «Землю» 
Довженка... 

«Земля» розповідала про глибокі й складні процеси класової боротьби і колективізації 
в українському селі, переорювання одноосібних меж, про перемогу нового життя 
над темнотою і відсталістю. Кінокритики й кіномитці відзначатимуть масштабні, 
романтично узагальнені образи героїв фільму, незвичайні ракурси, монументальність 
композиції багатьох кадрів, особливий плавний ритм монтажу. 

По деякому часі (1952 р.) О. П. Довженко повернеться до «Землі» і «запише» її, 
створивши блискучий прозовий твір. 

Після короткочасної поїздки до Німеччини під час зйомок «Землі» О. П. Довженко 
наступного, 1930 року, разом зі своєю дружиною і надалі співрежисером усіх його 
фільмів, Ю. І. Солнцевою виїжджає в тривале закордонне відрядження. Протягом 
червня – жовтня він відвідав Берлін, Гамбург, Прагу, Париж, Лондон, демонструючи 
«Землю», «Звенигору», «Арсенал», виступав перед журналістами, кіномитцями й 
кінокритиками, виголосив кілька доповідей про кінематографію, з інтересом пригляддався 
до «тон-фільмів», висловив передбачення щодо телевізора й безекранного кінематографа, 
яке викликало сенсацію, зустрічався й вів дружні бесіди з Анрі Барбюсом, Роменом 
Ролланом, Жоржем Садулем, Леоном Муссінаком, Гербертом Уелсом, Любомиром 
Лінгартом, Альбертом Ейнштейном. 



Шитюк М. М., Горбуров Є. Г., Горбуров К. Є. 

266 

Додому О. П. Довженко повернувся з новими задумами, працював натхненно й 
енергійно – садив сад на Київській кіностудії і створював першу звукову картину 
«Іван» (1932), присвячену будівництву Дніпрогесу, показові входження сільського 
парубка в нове для нього життя. народження й утвердження соціалістичних взаємин 
між людьми, між особистістю і колективом, нового ставлення до праці. Фільм 
уводив індустріальні пейзажі, елементи документалізму, інші новаторські прийоми, 
підтримані В. Пудовкіним, С. Ейзенштейном, С. Юткевичем, В. Вишневським. Але 
пролунали на адресу митця й огульні, вульгарні звинувачення. Невдовзі Олександр 
Довженко залишає Київ і починає працювати на «Мосфільмі». 

Цього ж, 1933 р., митець разом з О. Фадєєвим та Ю. Солнцевою кілька місяців 
подорожує по Далекому Сходу – Амуру, тайзі, Сахаліну, готуючись до написання 
сценарію «Аерограду», кінорозповіді про нове місто, збудоване – в багатому й 
чудовому краї на березі океану, про тайгу, нове життя чукчів, про сучасне й майбутнє. 

На початку 1935 р. О. П. Довженко нагороджений орденом Леніна, а восени того 
ж року на екранах з’явився «Аероград», в якому дослідники, зокрема, відзначають 
посилення драматур-гічного начала, як і взагалі посилення інтересу в Довженка до 
можливостей кінодраматурга. На цей час припадає і початок його роботи над п’єсою 
«Потомки запорожців». 

У вересні-жовтні 1939 р, О. П. Довженко на чолі кіногрупи перебував на Західній 
Україні – створював документальний фільм про возз’єднання українських земель 
(«Визволення», 1940), виступав перед людьми, виголосив промову на засіданні 
Народних зборів Західної України в залі Львівського оперного театру. 

У травні 1941 р. О. П. Довженко завершив сценарій «Тарас Бульба», почав знімати 
фільм, задумавши поетичну епопею з історії українського народу, переносячи на 
екран прозу близького йому Гоголя... 

Коли почалася війна, Довженко, вже майже п’ятдесятилітній, проситься на фронт 
і, хоч спочатку мусив евакуюватися до Уфи, Ашхабада, врешті домагається свого. 
Протягом 1942-1943 рр. він працює як пропагандист політуправління на Північно-
Західному, Сталінградському, Воронезькому фронтах, активно й сумлінно, дістаючись 
не раз до самої лінії вогню, несе службу політпрацівника, військового кореспондента. 
Одночасно він ставить документальні фільми, пише кіносценарії, оповідання і статті, 
постійно виступає по радіо. 

Працездатність, обсяг зробленого О. П. Довженком за роки війни – величезні. 
Великий і його творчий здобуток воєнного часу: це і написані протягом 1942-1943 рр. 
кіноповість «Україна в огні», протягом 1944-1945 рр.– «Повість полум’яних літ» і 
друковані в газетах «Красная Армия», «Комуніст», «Известия», «Красная звезда» статті 
«Народні лицарі», «Я бачу перемогу», «У грізний час», «Слава народові – воїну!» та 
інші, і оповідання «Ніч перед боєм», «Відступник», «Стій, смерть, зупинись!», «На 
колючому дроті», «Воля до життя», «Битва» («Перемога»), «Мати». 

1943 р. Довженко знімає повнометражний документальний фільм «Битва за нашу 
Радянську Україну», який дубльовано 26 мовами. Дикторський текст – пристрасний, 
влучний – написаний самим митцем. 1945 р. О. Довженко створює ще один такий 
документально-хронікальний фільм – «Перемога на Правобережній Україні і вигнання 
німецьких загарбників за межі українських радянських земель». Ці стрічки мали не 
тільки велике ідейно-виховне значення, вони давали новий поштовх розвитку художніх 
засобів у воєнній кінодокументалістиці. 

Увесь воєнний доробок Довженка – це ніби єдина натхненна книга про народ, 
його героїчний подвиг, його страждання й трагедії і його нечувану перемогу. 

«Україна в огні» – це крик болю, це перше, гостре, вразливе сприймання 
фашистської навали. Але вона «не вподобалася Сталіну, і він її заборонив для друку 
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і для постановки... Мені важко од свідомості, – записував у щоденнику О. Довженко, – 
що «Україна в огні» – це правда». Правда і в написаній через рік «Повісті полум’яних 
літ», де постає широка, епічна узагальнена картина війни, осмислення долі людини і 
народу в світлі великої перемоги. 

 

 
 

Герої «України в огні» (Василь Кравчина, Роман Запорожець) і «Повісті полум’яних 
літ» (Іван Орлюк – «народжена для добра людина», учителька Уляна, його кохана, 
генерал Глазунов, учитель Рясний, удостоєний Золотої Зірки героя Роман Клунний 
та інші) – це «звичайні переможці у світовій війні», що ціною великих жертв не 
просто захистили Батьківщину і визволили інші народи, а й врятували людяність і 
красу. Їхні діяння, подвиги, участь у драматичних процесах історії стали для неї 
рятівними і визначальними. 

1956 р. в березневому номері журналу «Дніпро» опублікована «Зачарована Десна», 
появі якої Довженко дуже радів. У цей час завершена й «Поема про море», трохи 
згодом письменник передав поему до видавництва «Радянський письменник», цікавився 
її підготовкою до друку і зауважував у листі до директора видавництва: «Мені треба 
вже поспішати, друже мій, треба мені поспішати». 

Кіноповісті О. П. Довженка представляли своєрідну – поемну, епічну – форму 
романтичної стильової течії, і в першу чергу помножували саме її внутрішні резерви 
і ресурси. Зазначені риси, а на додаток – авторська нескутість канонами, потужна 
експресія, спростування описовості, сміливе звернення письменника до умовності, 
великих узагальнень, синтезу мали широке літературне значення. 

Гостро сучасне своїм духом, мистецтво Довженка, разом з тим, міцно спирається 
на надійну основу народної творчості, його герої ніби виростають з глибини героїчного 
народного епосу. 

У листопаді розпочались зйомки кінофільму «Поема про море». А 25 листопада 
1956 року Олександр Петрович Довженко раптово помер на підмосковній дачі в 
Передєлкіно. 

О. П. Довженко – лауреат Сталінської премії (1941, 1949 років). 
1957 р. з’явилася друком збірка повістей митця «Зачарована Десна», від якої 

фактично почався «відлік» письменницької слави Довженка, дедалі ширшої й могутнішої. 
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1958 р. вийшов на екрани фільм «Поема про море», поставлений, як і «Повість 
полум’яних літ» (1960), «Зачарована Десна» (1964), «Незабутнє» (1968) Ю. І. Солнцевою. 
За сценарій «Поема про море» Довженкові присуджена посмертно в 1959 році 
Ленінська премія. 

 
Використана література: 
1. Бажан М. О. Довженко: Нарис про митця. – X., 1930. 
2. Куценко М. В. Сторінки життя і творчості О. П. Довженка. – К., 1975. 
3. Довженко в воспоминаниях современников. – М., 1982. 
4. Довженко і світ: Творчість О. П. Довженка в контексті світової культури. – 

К., 1984. 
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2000. 
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У сузір’ї національних героїв України яскраво сяє образ неповторного лицаря – 
Олекси Довбуша. Карпатське опришківство залишило помітний слід в історії українського 
народу. Батько Олекси – Василь Довбуш «сидів у 1739 році з жінкою й дорослими 
дітьми у печеніжині комірником у тамошнього газди Гаврила Твердюча і не мав 
зовсім нічого, лише трохи овець». 

Довгий час не вдавалося встановити точний рік народження Олекси Васильовича 
Довбуша, Тільки на основі даних академіка М. Грушевського з’ясовано, що Довбуш 
народився в 1700 році. Без сумніву, дитинство Олекса провів у злиднях. Малим 
хлопчиком не однієї весни піднімався він з батьком на полонини пасти вівці. Вже тоді 
став свідком шахрайства, насильства й знущання з боку орендарів, котрі в гонитві за 
прибутками не зупинялися ні перед чим. 

З судових матеріалів відомо, що Олекса мав брата Івана та дружину, котра стала 
учасницею походів 1741-1745 років. Вона, правдоподібно, в 1741 році перебувала в 
опришківському загоні, тому що на суді шляхта запитувала одного з побратимів 
Олекси, «де є жінка Довбуша». 

Олекса Довбуш, не маючи великого майна, за прикладом багатьох інших селян, 
розорених шляхтою, залишив батька, матір і пішов в опришки, щоб боротися за 
селянську правду. 

Надзвичайна сміливість, завзятість, неабиякі організаторські здібності, ненависть 
до ворогів сприяли тому, що навколо О. Довбуша згуртовувалися опришки, з якими 
він робив успішні наскоки на шляхту й орендарів. За лицарство й чесність народ 
високо цінував Олексу. 

Довбуш був фізично сильною людиною. Про це переконливо свідчить той факт, 
що він високо підняв зв’язаного Дідушка з сином однією рукою і, демонструючи свою 
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силу в оточенні прислуги і опришків, заявив: «Ось так – то в’яже Довбуш, пане 
Дідушку!» 

Ватажок жорстокий до ворогів. При розправі нагадував ворогові провину, інколи 
кричав на нього, як це бачимо на прикладі з Дідушкою. Але караючи ворогів, 
О. Довбуш водночас залишався гуманним. Джерела вказують: надзвичайна сміливість і 
відвага поєднувалися в ньому з правдивою лицарською вдачею. Чуйним залишався 
до безборонних, немічних. 

Навіть ворогів Олекса Довбуш не завжди карав. Він інколи забороняв їх убивати. 
Відомий, наприклад випадок, коли полковник Пшелуський зі своїми смоляками, 
вистежуючи загін Довбуша, оточений опришками на Буковецькій полонині. Смоляки 
опинились у повній владі «чорних лицарів». Опришки підняли рушниці і направили 
проти Пшелуського і його смоляків. Але команди «вогонь» не пролунало. Довбуш 
заборонив стріляти і захистив хлопців словами: «Не губіть його в нього є жінка і діти». 

У ставленні до побратимів О. Довбуш виявляв велику душевну доброту і 
благородство. В опришків був суворий звичай: коли хтось із загону тяжко занедужав 
під час походу або дуже поранений в бою, його вбивали товариші. Це робилося для 
того, щоб запобігти полону, замести за собою сліди. 

Відібране в панів добро О. Довбуш роздавав убогим кріпакам. Народний переказ 
свідчить: «Довбуш дуже добрий чоловік, він лише в багатіїв брав, а бідним давав». 
«Олекса Довбуш не грабував бідних, він лише грабував багачів. Тоді гроші, що брав 
у багачів, роздавав бідним». 

Під час нападу на багатого шляхтича у Велавчі на Буковині Довбуш наказував 
панському слузі : «Дивись, щоб нас тринадцятьох упакував у браму так, щоб ніхто 
не бачив, то дістанеш усі маєтки. Бо нічого більше не хочу, лише маю помститися 
дідичу, а всі маєтки розділю між вас...». 

Особливо чуйно і прихильно ставився народний улюбленець до найубогішої 
частини сільського населення. «Довбуш ходив поміж люди, але нікому зла не робив. 
Він, як лише узнав за бідного, то зараз помагав йому. Зустрівши убогого єврея на 
дорозі, О. Довбуш не сказав йому нічого. Той дуже перелякався, але Довбуш не 
зачепив його. Біднякові ніколи ніщо не казав», – свідчить народне оповідання. 

Успішна й довготривала боротьба опришків зі шляхтою залежала насамперед від 
умілої й доброї організації загону, міцного зв’язку з людьми. Це особливо добре 
розумів Довбуш, тому надзвичайно ретельно підбирав опришків до загону. 

Основу загону становили представники найубогіших верств – наймити, слуги, 
чабани, розорені селяни. Опришок Василь Мельник говорив на суді, що перед вступом 
до загону Довбуша він служив «при млині в отамана» у с. Розтоках. Інший опришок 
Андрій Лаврів раніше пас вівці в горах на полонині. Андрій Пилип’як перед тим, як 
став побратимом Олекси, дев’ять років служив у якогось Василя в с. Требошанах на 
Закарпатті. 

Довбуш завжди мав попередню розмову з новобранцем, дізнався про його життя 
і, лише добре вивчивши людину, брав її у загін. 

Ватажок не випадково орієнтувався на бідніше населення. Люди, позбавлені будь – 
яких засобів до існування, ставали найстійкішими бійцями, могли переносити всілякі 
незгоди й труднощі. 

Місцем, де збирав Олекса Довбуш своїх побратимів, була стрімка вершина Стіг. 
Опришки сходилися з різних боків. Коли їх збиралося 30-40, як записано в офіційних 
судових протоколах, Довбуш «бракував», тобто відбирав найліпших. «Котрого взяв, 
а котрий не сподобався йому з тих легенів, вибраковував і відганяв від купи» – 
розповідав на суді опришок Андрій Пилип’як. 
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Народні перекази розповідають про те, як О. Довбуш перевіряв мужність побратимів. 
Перед тим, як прийняти когось до загону, він давав кілька завдань на випробування 
сміливості, рішучості, витримки. Пропонував, наприклад, покласти руку на дубовий 
пень і, замахнувшись топірцем, вдавав, що хоче відтяти руку. Потрібна була неабияка 
витримка, щоб не злякатися. Хто відсмикував руку, того О. Довбуш відганяв, а хто 
витримував іспит, залишався спокійним, того приймав. Або інше випробування. 
Через глибокий і стрімкий яр гірського потоку Довбуш перекидав довгу смереку і 
пропонував новобранцям перейти по ній на інший бік. Впасти зі смереки у глибоке 
провалля – це загинути. Вагатись – виявитися боягузом. І лише тих, хто сміливо і 
спритно переходив на протилежний бік яру, Довбуш брав до загону. Так у романтичній і 
водночас небезпечній грі зі смертю підбирав собі ватажок вояків. 

Після випробувань опришки присягали на великий Довбушівський топір і рушницю. 
«Я присягаю на цей топір вам, дєдику (так називали Довбуша), і вам, легені – 
братики. Ніколи не викажу, хоч би мене мучили, четвертували і палили в панській 
катівні. А коли б не дотримав присяги, хай мене не мине топір і ця опришківська зброя 
на землі і під землею...». 

Олекса любив після виснажливих походів відпочивати на мальовничій скелі – горі 
Стіг. З наближенням вечора товариші сідали групами в різних місцях, розкладали 
вогнище і готували вечерю. 

Після вечері опришки, не розлучаючись із зброєю, лягали на відпочинок біля 
вогню, завбачливо виставляючи нічних вартових. Сам ватажок був надзвичайно 
обережний, особливо вночі, коли шляхетські війська найчастіше атакували загін. 
Після вечері він відділявся від загону і ночував у невідомому місці. У 1742 році на 
горі Стіг полковник Пшелуський зі смоляками вночі атакував табір і спіймав 
опришків. Але не зміг знайти Олексу Довбуша, який ночував окремо. Тому шляхта 
намагалася вивідати у спійманих опришків про звички О. Довбуша. 

Всюди, де з’являвся О. Довбуш з опришками, селяни допомагали йому чим могли, 
вказували, яких панів карати. Про цей взаємозв’язок Довбуша і селян не могли 
мовчати навіть урядові шляхетські кола. 

Але погрози не порушили міцних зв’язків Олекси Довбуша з народом. Шляхта 
погрожувала селянам різними карами, а вони несли Довбушу харчі та зброю. Потоцький 
видавав суворі універсали, а прості люди переховували опришків й показували їм 
зручні підходи до об’єктів нападу. Народ горою стояв за Олексу. 

Ім’я Олекси Довбуша стало символом боротьби і перемог над шляхтою. Пригноблений 
народ бачив в ньому свого визволителя й оборонця. Не випадково в народному 
переказі розповідається, що селяни, які стояли на варті панського двору в с. Космачі, 
побачили Олексу з 12 опришками, «про якого вже чутка була». І не знали, «що 
робити з радості, що вже зараз увільнить їх Олекса від тієї муки». 

Виступи Олекси Довбуша – не епізод в історії селянської боротьби на західно-
українських землях, як це намагалися довести деякі історики, а закономірний результат 
розвитку опришківства за триста років. 

Перші згадки про виступи Довбуша та його опришків знаходимо в документах за 
1738 рік. Проте можна припустити, що ватажок міг діяти й раніше, хоч це не 
зафіксовано в історичних матеріалах. У писаних джерелах за 1738 рік ми довідуємося 
про нього як про опришка, який очолює загін. Не може бути, щоб Довбуш перед тим 
не перебував у загоні простим опришком. Адже тільки стійкого, перевіреного в боях 
побратима вибирали ватагом. А для цього потрібен був час. 

У 1738-1739 роках Олекса Довбуш розгортає діяльність навколо Печеніжинського 
староства. Вже тоді – таки в рідному с. Печеніжині Довбуш потривожив шляхту. В 
липні 1739 року селянин Твердю свідчив перед Станіславським судом, що Довбуші 
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після того, як «починали рух у Печеніжині, не показуються до родинного села, бо їх 
наказано ловити». Два брати Довбуші напали на двір у Чорних Ославах, після захопили 
майно деяких селян. 

Спочатку Олекса Довбуш діяв зі своїм братом Іваном. Вони ходили по всьому 
Покутті, навідувалися в рідне село, але до батьківської хати вони не заходили, весь 
час були на сторожі, викликали матір і говорили з нею по кілька годин, а відходячи, 
залишали родичам грошову допомогу. Заходили Олекса з братом і до печеніжинської 
корчми, де довідувався від селян про життя шляхти і події в околиці. 

Навесні 1739 року Олекса й Іван разом з опришками зупинилися в печеніжинській 
корчмі. Про що вони говорили, на якому ґрунті почалас суперечка невідомо, але Іван 
і Олекса дуже посварилися. Мабуть, серйозною була сварка, бо від розмов перейшли 
до зброї. У бійці один з опришків був убитий, в Іван, охоплений сліпим гнівом, так 
вдарив брата топірцем по нозі, що Олекса на все життя залишився кривим. 

З того часу назавжди розійшлися брати Довбуші. Олекса і далі діяв зі своїм 
загоном у Галицькій землі, а Іван подався на захід, на Бойківщину. 

Існує думка, що згодом Іван та Олекса помирилися та об’єднували свої загони 
для спільної боротьби у західній частині Галицького Прикарпаття. 

Після сварки з братом навесні 1739 року Олекса сам очолює загони покутських 
опришків. Особливо активно діяли опришки О. Довбуша в Коломийському повіті 
влітку і восени 1738 року їх опорним центром стали околиці Яблунівського ключа. 
Вже в ці роки виявився основний характер його діяльності. Головні удари Довбуш 
спрямовує на найбільш ненависних народові панів. Виступ його набуває масового 
характеру. Влітку 1739 року повідомлялося, що опришки Довбуша «повсюди розбивають 
по дорогах і по лісах». 

Після загін Олекси Довбуша пішов у Воскресінці. Напад на пана Рушицю був 
успішним, опришки забрали кілька пістолів, дві рушниці, чотири шаблі, порох, солонину 
і полотно – все необхідне для загону. Захоплення зброї, боєприпасів і харчів, очевидно, 
стало основною метою нападу. 

Згодом опришки «спалили ясенівського отамана», захопили деяке майно в Уторопах, 
бували в Перегінську, Зеленій, Молодкові, «забили жупника» Ланчині. В Устриках 
забрали гроші, полотно, горілку. 

Приблизно в 1740 році Довбуш підступив під шляхетський двір у Косово і навіть 
чомусь «посилав рушниці до двора». Галицька шляхта стривожилася появою Довбуша 
під Косовом. Вона переконана, що опришки прийшли на заклик селян. Сила загону 
Довбуша на цей час немала. Опришки «похвалялися спалити Кути», які тоді були досить 
великим містом і добре оберігалися. 

У 1740-1741 роках Олекса Довбуш під натиском шляхетських військ змушений 
залишити околиці Печеніжина і Яблунівщини, відступити в Верховину й отаборитися на 
деякий час на Буковецькій полонині, де дав своїм хлопцям відпочинок. Звідси знову 
почав нападати на шляхетські маєтки не лише на Коломийщині, Буковині й Закарпатті. 

Влітку 1741 року, після Зелених свят, Олекса Довбуш з дванадцятьма хлопцями 
зупинилися в лісі на горі Рокітня. Опришки відпочивали і готували їжу. 

У цьому ж році Олекса Довбуш напав зі своїми опришками у Голоскові на двір 
шляхтича Карпінського і проходив біля Скиту Манявського. 

Основним місцем перебування Довбуша та його загону в 1972-1973 роках була 
гора Стіг. 

Навесні 1743 р. Довбуш знову збирає загін на горі Стіг та починає походи. Коли в 
попередніх роках він розгортав діяльність на Коломийщині, в її південно – західній 
частині, і найдальше доходив до Перегінська і Голоскова, то в 1743 р. починає діяти 
на східному Поділлі. У 1743 р. в актах галицького суду зустрічаємо звістки про 
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перебування О. Довбуша в околицях Виноградова і Підгайчиків. У них згадується 
про «спустошення, вчинене Довбушем» у цих околицях. 

Перехід О. Довбуша з гірських районів у підгірські й низовинні – надзвичайно 
цікаве явище. Воно свідчить, що Довбуш бореться не лише у горах, а й сходить « в 
доли», щоб і там наносити панам удари. Діяльність Олекси на Підгір’ї не могла 
проходити успішно без попередньої розвідки і вивчення місцевості. Відомості про 
нові райони дій готували учасники загону. Вони на зимівку відходили далеко від 
рідних осель, наймалися слугами, приховуючи, звичайно, хто вони такі. 

Найактивніші в діяльності О. Довбуша стали 1744-1745 рр. У 1744 р. – в м. Борщеві 
Довбуш зі своїми опришками покарав лютого гнобителя селян і «утихомирювача» 
селянських рухів полковника Константина Золотницького. 

Влітку 1744 року Олекса Довбуш здійснив напад на Богородчанську фортецю і 
спалив в ній податкові книги, знищив маєтки, підійшов під Дрогобич і Турку, щоб 
покарати гнобителів, передовсім лихварів, зокрема лютого орендаря Зельмана. 

Виступи О. Довбуша, зокрема піднесення опришківського руху в 1744 р., впливало 
на розвиток антифеодальної боротьби селянства. Селяни відмовлялися виконувати 
феодальні повинності, сплачувати державні податки і масово втікали з сіл на слободи в 
інші села, в Карпати, в опришки. 

Вже 13 травня 1745 р., як засвідчують архівні матеріали, «поширилася звістка 
про Довбуша» на Поділлі в районі Рогатина. Його загони з’явилися в шумлянських, 
стратинських та інших лісах Рогатинщини. Шляхтичі бачили 12 опришків біля с. 
Янушкова. Переполохана шляхта Рогатинщини, боячись Довбуша, масово покидала 
маєтки і переховувалася за мурами Рогатина. 

Наприкінці травня 1745 р. серед шляхти стало відомо, що в с. Зелене побував 
Олекса Довбуш з десятьма побратимами. 

Про останні походи Довбуша виявлено мало документів. Тільки зі зізнання Василя 
Баюрака відомо, що влітку 1745 р. приблизно в червні – липні ватажок перебував 
деякий час у Закарпатському с. Ясені з двома побратимами: Павлом Орфенюком і 
Василем Баюраком. Тут знаходилася і його дружина. 

З Микулчина Довбуш ввечері 23 серпня пішов в Космач розправлятися з Степаном 
Дзвінчуком, який готувався його вбити. Олекса з двома своїми побратимами вночі 
підійшли до хати Дзвінчука. Ватажок відчинив трохи двері і в цю мить у нього 
вистрелив Дзвінчук, влучивши у плече. Підстрелений О. Довбуш тікав зі своїми 
опришками до лісу, але не зміг сам далі йти і товарищі занесли його в село в корчму, 
прикинули ще живого хворостом, а самі пішли в ліс. 

В останні години біля Олекси були його два найближчі товарищі – Василь 
Баюрак і Павло Орфенюк. У народній пісні співається, що Довбуш, умираючи, просив 
соратників занести його в гори і там порубати, щоб його тіло не дісталось «панам на 
наругу»: 

Ой ви, хлопці, ба й молодці, 
Візьміть мене на топірці. 
Беріть мене на топори, 
Занесіть мя в сині гори. 
В Чорногору занесіть мя 
І на дрібний мак посічіть мя, 
Най ся ляхи не збиткують, 
Моє тіло не чвертують.. 
Дзвінчук, боячись відплати за свій злочин, зразу ж після того, як опришки пішли, 

вибіг з хати і почав шукати в селі допомоги. Він заходив до деяких хат, але нікого не 
застав, адже господарі ночували на косовиці з двірським отаманом. Однак убивця, 
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його батько і мати не відважувались повертати до хати, « протягом цілої ночі не 
спали, але ховалися по хащах і бур’янах». 

На світанку 24 серпня 1745 р. на заклик Дзвінчука у панського двору зібралася 
космацька громада (серед них два священника від двох сільських церков) і орендар. 
Вони спочатку почали шукати пораненого в селі, на сіножатях, але не знайшли. І 
тільки за допомогою собаки відшукали місце, де « на добрі руські гони від села в 
хащі під смерековим деревом знайшли ще живого Довбуша». 

Степан Дзвінчук запитав пораненого О. Довбуша, чому він напав на його хату, чи 
робив це з чиєїсь намови. Довбуш відповів: «Чи мене хто намовляв, чи не намовляв – 
така мені смерть прийшла». 

Священики запропонували Довбушеві висповідатися, але він відповів: «Уже я 
висповідався і причащався в той час, коли став на цей шлях». Запитали, де «знаходяться 
його скарби», і почули відповідь: « У полонині, у Чорногорі, бог знає, я знаю, земля 
тим буде користуватися – не люди». 

Помер Олекса Довбуш зранку 24 серпня 1745 р. Картина смерті ватажка опришків, 
яка постає перед нами з документів і свідчень сучасників показує: в останні хвилини 
Довбуш виявив залізну силу волі. 

«Тіло після смерті взято на віз, везено по селах, оголошувано і публіковано 
цілому поспільству». Цим актом галицька шляхта намагалася переконати людей у 
загибелі опришка, якого селяни вважали невловимим. Через деякий час тіло Довбуша 
завезли до Коломиї і «помістили в міській ратуші», мабуть, для проведення посмертних 
судових церемоній. 

Вже через два дні після загибелі Довбуша Дзвінчук докладно інформував галицьку 
шляхту і гетьмана про перебіг подій, пов’язаних з убивством Олекси. Потоцький 
особисто брав участь у розслідуванні справи про загибель ватажка опришків. Крім 
цього, Потоцький писав до Яблоновської, щоб вона Дзвінчувові «за його відвагу 
віддячилася вільністю». 

 

 
Скеля Довбуша в Карпатах 
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Пошуки В. Грабовецького в архівах князів Яблоновських увінчалися надзвичайною 
знахідкою. «Раніше вважалося, що шляхта після страти закопала Олексине тіло під 
Коломийською ратушею. За іншою версією, сестра забрала і поховала останки брата 
в селі Ямному під Яремчею, де мешкала з чоловіком. Знайдений лист управителя 
маєтку шляхтича Колендовського відкрив страшну таємницю: за наказом коронного 
гетьмана Йосипа Потоцького тіло Довбуша порубали на 12 частин і розвісили на 
палях в одинадцятьох населених пунктах Прикарпаття, аби настрахати і впокорити 
українських селян. Такого знущання не зазнала жодна відома постать у світовій історії». 

Зі смертю славного ватажка Довбуша опришківський рух не припинив свою 
діяльність, його продовжували найкращі Довбушеві побратими – Василь Паліїв, Василь 
Баюрак та Іван Бойчук. Правда, продовжувачі опришківського руху не зуміли підняти 
його до такого рівня, як це робив Довбуш, але страх вони наганяли не раз тодішнім 
великим землевласникам, орендарям лихварям, а навіть польській і австрійській 
жандармерії, яку називали смоляками. 
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Петро Дорофійович Дорошенко народився 1627 року в Чигирині в родині козака. 
Родина Дорошенків прагнула дати дітям добру освіту. Імовірно, юнак навчався у 
Києво-Могилянському колегіумі, звідки виніс знання польської та латинської мов, 
історії й риторики. 

Петро, як і його четверо братів та сестра, виховувався переконаним у правоті 
боротьби своїх предків проти соціальної несправедливості й національно-релігійних 
переслідувань. 

Не випадково 20-літній нащадок древнього роду з’являється серед козаків, що 
тікали разом із Хмельницьким на Запорозьку Січ, щоб розпочати небезпечний похід 
проти шляхти навесні 1648 р. Очевидно й те, що юнак користувався повною довірою 
великого гетьмана. Двадцяти двох літ він – козак гетьманської сотні. За видатні здібності 
Хмельницький надає йому чин «арматного писаря», посилає з важливими дорученнями. 

1650 року Дорошенко разом із трьома іншими ватажками ходив із військом до 
Молдавії, а наприкінці цього ж року вів переговори з польським сеймом. І от 26-літній 
козак очолює Прилуцький полк, яким орудує шість років. Після смерті Богдана він 
серед тієї старшини, що до останньої хвилини підтримує політику Івана Виговського. 
Його полк бере участь у поході проти полтавського полковника Мартина Пушкаря 
та російських військ. Після поразки біля Хмельника наприкінці 1659 року Дорошенко 
здався з козаками, Якимові Сомку, але той позбавив його чина полковника, віддавши 
Прилуцький полк Федорові Терещенку. Під протоколом Переяславської ради, яким 
затверджено Хмельницького гетьманом, стоїть і підпис козака Дорошенка. Але на 
початку 1660 року він стає чигиринським полковником і разом з іншими козаками 
іде до Москви просити відмінити окремі статті Переяславської угоди. Дорошенко брав 
участь у поході Юрія Хмельницького та Шереметєва під Чудновим, де вів переговори з 
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керівником польських військ Дюбомирським. В уряді гетьмана Павла Тетері 1663 року 
здобув чин генерального осавула, а з 1665 року ще й черкаського полковника. Після 
падіння Тетері, шукав допомоги в кримського хана і схилив татарських мурз на свій 
бік. Вони сприяють йому здобути булаву. Козаки, на вимогу мурз, оголошують. 
Дорошенка «наказним» гетьманом, і на початку 1666 року він скликає в Чигирині 
козацьку раду, яка вручила йому булаву. Але її довелося захищати від зазіхань 
Брюховецького. 

30 січня 1667 року Росія й Польща таємно, за спиною українців, підписали 
Андрусівське перемир’я. Четверта стаття цієї угоди проголошувала, що Росія і Польща 
ділять між собою Дніпром Україну надвоє. Згідно з цією угодою Дорошенка змушували 
визнати владу польського короля, але гетьман плекав широкі національні плани. 
Наприкінці 1666 року на Україні з’явились польські війська під орудою Себастіана 
Маховського, які спалювали та спустошували міста й села, винищували населення. 

Дорошенко разом із кримською ордою став на захист краю й біля села Печери, 
що на Бузі, розгромив їх, і козаки здобули Браїлів, схопили Маховського й віддали 
його татарам. На початку 1663 року укладено союз із кримським ханом, і тоді, разом 
із ордою, Дорошенко оточив Яна Собєського біля Підгаєць. Але татари відступили, 
й майбутній польський король врятувався, уклавши з гетьманом тимчасову угоду. 
Дорошенко усвідомлював, що для подальшої боротьби з Польщею на спустошеному, 
обезлюдненому Правобережжі не знайти достатньо власних сил. На підтримку Росії 
він не міг сподіватися, бо цар віддав Правобережжя Польщі. Бояри від імені царя 
радили гетьманові, щоб він для щастя України «перебував у вірному підданстві 
польського короля», бо так велить угода 1667 року. 

Залишилося шукати заступництва в турецького султана на умовах, на яких підкорилась 
йому Молдавія й Валахія. Підписану на початку 1669 року угоду підтримала 
козацька рада на річці Росаві біля Корсуня. Тут від імені султана гетьманові вручили 
булаву, бунчук, стяг, а також грамоти, в яких мовилося, чому Порта брала козаків 
під свій захист. 

Взаємини П. Дорошенка з Росією пожвавилися після підписання польсько-турецької 
угоди в Бучачі 1672 року, за якою король відступив султанові Поділля. Підтримуючи 
політику П. Дорошенка, російські війська здійснюють кілька походів з метою захопити 
Правобережну Україну. Ведучи вмілу дипломатію, П. Дорошенко гадав, що цар 
віддасть йому булаву над усією Україною, але тут він помилився. Московський уряд 
волів підтримувати таких претендентів, які були б дрібними й покірними владолюбцями 
й сліпим знаряддям у руках центрального уряду в підкоренні чужих народів. Саме 
такими виявилися суперники Дорошенка – гетьмани Брюховецький, Многогрішний та 
Самойлович, і тому всіляким способом Москва допомагає їм оволодіти Правобережжям. 

Активністю відрізнялася й зовнішня політика гетьмана. Спираючись на підтримку 
татар, він намагається витіснити поляків з Правобережжя й водночас проводить 
переговори з Росією. Мета переговорів – повернення прав і вольностей Війську 
Запорозькому, возз’єднання в межах єдиної держави всіх українських земель. Але 
переговори завершилися безрезультатно. 

Збройне протистояння з Польщею, невизначена позиція Росії змусили П. Дорошенка 
шукати підтримки в Оттоманській Порті та співдружності з гетьманом Лівобережжя 
І. Брюховецьким. 

Восени 1667 р. під тиском об’єднаних турецько-козацьких військ польський 
король визнав суверенітет гетьмана на Правобережжя. 

Ці події посилили протурецьку орієнтацію Петра Дорофійовича. У серпні 1668 р. 
у відповідь на турецьку пропозицію прийняти підданство султана на умовах «удільності» 
він відправляє до Стамбула делегацію, що ставила перед собою мету домогтися 
гарантії забезпечення єдності українських земель у межах національної держави. 
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Ще 1668 року, коли з лівобережних міст вигнали російських воєвод, і кипіла 
народна ненависть, і козаки шматували тіло І. Брюховецького, стихія проголосила 
Дорошенка гетьманом Лівобережжя. Він переправився через Дніпро й прибув на 
Сербине поле, де самотнім стояв Брюховецький. Але потрібна ще була козацька рада 
й згода московського уряду. Та, довідавшись про раду, князь Ромодановський, який 
прибув на Полтавщину, щоб покарати Брюховецького за те, що той вигнав російських 
воєвод, негайно відступив у Слобідську Україну. Як тільки П. Дорошенко повернувся 
на Правобережжя, князь отримав від царя нові інструкції, рушив з військом до 
Чернігова. Тут він розпочав переговори з козацькою старшиною, й 1669 року ліво-
бережним гетьманом став чернігівський полковник Дем’ян Многогрішний. План 
Дорошенка щодо возз’єднання України залишився нездійсненим. 

Наступили нові міжусобиці, кровопролиття; між обома гетьманами спалахнула 
війна. Два роки палала Україна. Маючи підтримку росіян, Многогрішний перемагав, 
але Переяславський та Лубенський полки тривалий час визнавали своїм гетьманом 
П. Дорошенка. 

З часу Чорної ради 1663 року складається враження, що підтримка Запорожжя 
могла б забезпечити будь-якому гетьманові булаву, як це сталося, зокрема, з кошовим 
Іваном Брюховецьким. На його шлях став і запорозький писар Петро Суховій, якого 
частина запорожців проголосила гетьманом. Він запросив орду й разом із козаками 
восени 1668 року рушив проти Дорошенка під Чигирин, але був ущент розгромлений. 
Наступної весни Суховій за підтримки Полтавського, Миргородського, Лубенського. 
Прилуцького й Переяславського полків, а також орд кримського хана Адил-Гірея 
виступив проти П. Дорошенка. Орда здобувала Чигирин, а сам пішов на Умань, де 
скликав раду, щоб його затвердила гетьманом. Татари облягли Дорошенка в таборі 
біля села Конончі на березі Росі. Врятували тільки турецькі посли, які заявилися на 
Україні, щоб повідомити Дорошенка, що султан затвердив угоду. 

Виходячи з реалій, П. Дорошенко посилює протурецьку орієнтацію. Корсунська 
генеральна старшинська рада (1669) погоджується на офіційне прийняття турецького 
протекторату, хоча й відмовляється присягнути турецькому султану. Улітку 1672 р. 
Оттоманська Порта розпочала воєнні дії проти Польщі, й Правобережжя знову стало 
театром воєнних дій. Українці воювали у складі двох армій: Дорошенко зі своїми 
військами на боці Туреччини, Ханенко – на боці Польщі. 

Воєнні дії закінчилися підписанням у Бучачі угоди (1672), в результаті якої 
Брацлавщина і Південна Київщина передавалися П. Дорошенком під протекторат 
Туреччини. У складі Польші залишалися Галичина, Волинь, північна Київщина. 

Бучацький договір передбачав сплату Україною щорічної данини і передачу 
Поділля Туреччині. Гетьман Петро Дорошенко проголошувався правителем «України в 
древніх межах». Бучацький договір миру Правобережжю не приніс. 

До березня 1674 р. війська московського воєводи Ромодановського і нового 
лівобережного гетьмана Самойловича захопили головні міста Правобережжя. 

Ця подія спричинила турецьку агресію. Правобережжя знову запалало у вогні. 
П. Дорошенко з кількома тисячами сердюків перебував у Чигирині. У липні місто 
взяли в облогу московсько-українські війська. Облога тривала два тижні, але звістка 
про те, що на допомогу Дорошенку йде турецька армія, змусило атакуючих повернутися 
на Лівобережжя. 

Ціною величезних втрат Правобережжя повернуто під владу П. Дорошенка. Але 
ситуація в краї залишалася складною. Міста й села Ухраїни лежали в руїнах. Турки, 
розташувавшись у стратегічно важливих містах, вимагали сплати данини своєму 
султанові, руйнували церкви чи перетворювали їх на мечеті, грабували й захоплювали 
в полон. 
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У цій ситуації гетьмана залишають один за одним його соратники, родичі й навіть 
головна опора – сердюцькі військові формування. Помирає його радник і найближчий 
друг, митрополит І. Тукальський. 

Дорошенко здійснив першу половину своєї програми, ставши єдиним гетьманом 
Правобережної України під заступництвом Туреччини. З 1672 року він налагоджує 
жваві стосунки з московським урядом щодо возз’єднання двох частин України під 
булавою одного гетьмана і захистом царя. Російський уряд готовий був підтримати 
ідею Дорошенка про возз’єднання, але доручає її своєму ставленикові – новообраному 
гетьманові. 

Ця трагічна сторінка нашої історії зламала й П. Дорошенка. Він побачив єдиний 
вихід – зректися булави й забути свій план про возз’єднання України. Будучи безсилим 
перед російським урядом, замкнувся у своїй столиці – Чигирині, неприязно ставлячись 
до політики Самойловича. Тому П. Дорошенко бажав віддати свою булаву народові, 
який його обрав. Перед тим зв’язався із кошовим І. Сірком, скликав наприкінці 1675 року 
в Чигирині козацьку раду і на ній поклав відзнаки гетьманської влади перед запорозьким 
товариством як моральною силою нараду. Ці дії гетьмана схвалив російський уряд, 
однак Іванові Сірку оголосили догану за прийняття зречення Дорошенка та за втручання 
в чужі справи. 

Восени 1676 р. П. Дорошенко якийсь час проживав під домашнім арештом у 
містечку Сосниця на Чернігівщині. Потім на вимогу царського уряду в 1677 р. його 
вислано до Москви, де він перебував декілька років й утримувався в Микільському 
«грецькому» монастирі поблизу Кремля. Там йому подарували будинок та 1000 карбо-
ванців на утримання, а далі – і маєток і 1000 дворів у селі Ярополчому Волоко-
ламського повіту. 1679 року він стає Вятським воєводою, яким був до 1682 року. 

Більше двох десятиліть український гетьман перебував на чужині, забутий на 
батьківщині й не потрібний Батурину та Москві. Решту свого життя Петро Дорофійович 
Дорошенко прожив у маєтку, де й помер 9 листопада 1698 року. Похований у 
с. Ярополче. Похований у центрі села на березі р. Лама (басейн Волги) під правим 
крилосом церкви св. Параскеви П’ятниці. 

І донині у селі селі Ярополець Волоколамського району Московської області, за 
15 кілометрів від районного містечка Волоколамська зберігається могила Петра 
Дорошенка. Очевидно, що третьою дружиною гетьмана Агафією Єропкіною близько 
1700 р. встановлена пам’ятна плита. Вже на початку XVIII ст. на місці його поховання 
спорудили дерев’яну, а потім і кам’яну каплицю-склеп, яку неодноразово перебудовували. 

У 1830 р. історик Дмитро Бантиш-Каменський в «Історії Малої Росії» вмістив 
малюнок могили, зроблений художником Яковом Аргуновим ще 1824 р. У верхній 
частині цього зображення знаходиться надмогильна плита, яка захищена дерев’яним 
дахом, що тримається на чотирьох цегляних стовпцях. Окремо на малюнку відтво-
рювався напис на плиті: «Лета 7206 ноября в 9 день преставилея раб Божий Гетман 
Войська Запороского Петро Дорофеев Дорошенко, а поживе от рожества своего 
71 год и положен бисть на сем месте». У 1848 р. каплиця перебудована і в такому 
вигляді проіснувала аж до 1953 року, коли її знесли з огляду на аварійний стан. 
Також відомо, що на початку XX ст. в розкішному парку графів Чернишових в 
Ярополчому знаходилося погруддя Петра Дорошенка роботи німецького скульптора 
О. Тріппеля. 

Сьогодні місце поховання визначного державного діяча України упорядковане за 
ініціативи подвижників з Товариства української культури «Славутич» у Москві. На 
відзначення 300-річчя з дня смерті гетьмана у 1998 р. поблизу кам’яної плити 
встановили 4-метровий дубовий хрест, виконаний народним художником України 
Миколою Теліженком. У 2000 р. місцевою владою нарешті відновлена кам’яна 
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каплиця, на якій помістили дошку з написом російською мовою: «Часовня над могилой 
Гетмана Украны (саме таке прочитання назви нашої держави надибуємо на цій дошці 
П. Д. Дорошенко. 1627-1698. Охраняется Государством». Краєзнавцем Антоніною 
Кожем’яко за рахунок особистих коштів відреставровано погруддя гетьмана України, 
яке нині знаходиться у Народному музеї с. Ярополець. 

Історичні пам’ятки, пов’язані з життям і діяльністю П. Дорошенка, окрім Росії, 
звичайно збереглися і в Україні. В районному містечку Чигирині і Черкащині, де 
народився та довгий час урядував гетьман, до цього часу збереглися залишки збудованої 
ним церкви св. Петра і Павла, а також частин укріплення місцевої фортеці, яку в 
народі й сьогодні називають «баштою Дорошенка». Зараз вони відбудовані за 
старовинними малюнками та кресленнями. На сьогодні видається можливим віднайдення 
місця розташування будинку П. Дорошенка у місті Прилуках на Чернігівщині, адже 
відомо, що під час перебування його на посаді полковника Прилуцького полку в другій 
половині 1650-х рр. його двір знаходився «на ринку, проти Пречистенської церкви». 

Петро Дорошенко тричі одружений. Мав трьох синів: Олександра Олексія й 
Петра й дві доньки Катерину і Марію. Усі вони мали велике потомство, яке з часом 
поєдналося родинними зв’язками з відомими дворянськими фаміліями Російської 
імперії: Чернишових, Загряжських, Гончарових та інших. Найбільш знаною серед 
російських потомків українського гетьмана стала завдяки своєму відомому чоловікові – 
поету Олександру Пушкіну – Наталія Гончарова. 

 

 
Герб Петра Дорошенка 
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Михайло Петрович Драгоманов народився 30 (18) вересня 1841 р. в м. Гадяч 

Полтавської області, в дрібномаєтній дворянській родині. (Псевдоніми: Кирило 
Василенко, Волинець, М. Галицький, М. Гордієнко, П. Кузьмичевський, П. Петрик, 
М. Толмачов, українець, Чкдак та ін.). Особистість Михайла формувалася серед 
простого люду, який оточував його змалечку. Батько був чесною і справедливою 
людиною, добре ставився до селян. Як і дядько Яків, колишній декабрист, учив він 
хлопця набувати знань; щоб віддати себе праці для добра рідного краю. 

Навчаючись у Полтавській гімназії, Михайло Драгоманов цікавився передовсім 
гуманітарними дисциплінами, минулим українського народу, його боротьбою за кращу 
долю. 

У 1859 р. допитливий юнак вступає на історико-філологічний факультет Київського 
університету. Ще під час навчання М. Драгоманов ступив на освітянську ниву: викладає 
в недільній школі на Подолі, а після її закриття – в Тимчасовій педагогічній школі. 

І згодом, випускник університету, 1863 року він не пориває з педагогічною 
діяльністю – працює в 2-ій Київській гімназії. 

М. Драгоманов з усіх своїх захоплень і проблем чи не найбільше уваги приділяв 
українській школі, вихованню дітей, рідномовній освіті народу, оскільки справедливо 
вбачав у цьому основний і надійний шлях національного і соціального визволення 
українців. 

Саме просвітництво приводить М. Драгоманова 1863 р. до Київської громади, де 
знайомиться він з В. Антоновичем, М. Лисенком та іншими діячами. Свої творчі 
пошуки й практичну роботу спрямовує на зближення школи з життям, охоплення 
освітою широких мас, максимальне підвищення її ефективності. Незважаючи на указ 
міністра внутрішніх справ Валуєва, що обмежував вживання мови, публікує в газеті 
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«Санкт-Петербургские ведомости» низку статей: «Земство и местный элемент в 
народном образовании», «О педагогическом значении малорусского языка» та ін., де 
відкрито виступає проти політики русифікації школи й обстоює навчання рідною, 
українською мовою. 

Україномовну лінгвістичну діяльність М. Драгоманова по-справжньому можна 
поцінувати, лише зважаючи на політичне становище, в якому жив тоді український 
народ і його мова, та на той стан формування й саморозвитку, в якому знаходилася 
сама українська літературна мова. 

3 1864 р. – приват-доцент, а з 1870 р. – доцент кафедри всесвітньої історії 
університету. 

Під час літніх вакацій 1866 р. М. Драгоманов здійснив поїздку до Санкт-Петербурга, 
де зустрівся з представником редакції «Вестника Европы», відомим російським 
літератором і етнографом О. М. Пипіним і домовився про співробітництво в журналі. 
У той час він поєднував наукову роботу з викладацькою в Київському університеті. 
Перші драгоманівські наукові студії присвячені античній історії: «Про становище 
Жінки у першому столітті Римської імперії», «Питання про історичне значення Римської 
імперії і Тацит». 

У 1868 р. М. Драгоманов надсилає статтю «Падіння римської імперії з точки зору 
клерикалів і німецьких філософів історії» до «Вестника Европы». 

В 1869 р. М. Драгоманов вдруге намагається пробитися на сторінки елітарного 
журналу, надіславши рецензії на праці свого полтавського вчителя О. І. Строніна. 
Проте й вони в журналі опубліковані не були. 

Ці невдачі не збентежили Драгоманова. Він посилено займається дослідженням 
українського епосу і невдовзі пропонує «Вестнику Европы» принципово нову тему: 
«Малоросія в її словесності». Ця стаття одержала схвальний відгук О. М. Пипіна і 
з’явилася в вересневій книзі журналу за 1870 р. Вона і поклала початок тісним 
відносинам редакції «Вестника Европы» з українським громадським діячем. 

Побоювання Драгоманова виявилися безпідставними. В 1870 р. він одержав дозвіл 
на трирічне наукове відрядження до Західної Європи, яка справила на молодого 
Драгоманова велике враження. 

Під час перебування в Гельдельберзі восени 1871 р. М. Драгоманов, вперше у 
загальноєвропейськохму контексті, пише для «Вестника Европы» одну з кращих 
своїх праць російською мовою: «Німці, поляки і Росія». Вже під час її підготовки його 
брали сумніви щодо можливості публікації статті в Росії. Про це він відверто написав 
видавцеві журналу: «Я дещо хвилююсь, чи буде стаття у вас надрукована, бо деякими 
сторонами вона не зовсім узгоджується з думкою редакції». 

У 1872 р. М. Драгоманов надсилає в журнал публіцистичну статтю «Русские в 
Галиции», в якій намагається привернути увагу широкої російської громадськості до 
національних проблем краю. Цілком зрозуміло, що вибраний М. Драгомановим сюжет 
мав дати багато матеріалу для роздумів і над життям українців по цю сторону кордону. 
Автор відзначав. 

За особистим наказом імператора Олександра II в 1873 р. звільнений з університету, 
виїхав за кордон. 

Кожна нова спроба М. Драгоманова пробитися на сторінки «Вестника Европы» 
зустрічала протидію цензури, що добре поінформована про те, хто був автором 
гостро-політичних статей, підписаних псевдонімом «Толмачов». У 1874 р., коли 
М. Драгоманов вирішив розвинути національну тематику «Нарисами новітньої літератури 
малоросійської говірки», Санкт-Петербурзький цензурний комітет вдався до рішучих 
дій. Так, у вересневій книзі «Вестника Европы» з’явилася перша частина нарису, але 
продовження вже не було. 
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Статтю «Євреї і поляки у Південно-Західному краї» цензура допустила до друку, 
але зробивши в ній цілий ряд купюр. Були викреслені місця, де під сумнів ставилася 
теорія «офіційної народності», яку в той час проводив царизм. 

У Женеві організував вільну українську друкарню, продовживши по суті справу 
О. Герцена. І не випадково, що діти останнього саме йому передали батьківський 
архів. У 1878-1879 рр. видав п’ять збірників «Громади», а 1881 р. разом із М. Павликом і 
С. Подолинським – два номери журналу «Громада», які стали першими позацензурними 
українськими виданнями. Окрім того, видав твори Т. Шевченка,»Панаса Мирного, 
О. Герцена, лист В. Бєлінського до М. Гоголя. 1889 р. зайняв місце професора загальної 
історії Софійського університету. 

Формування філософських, соціально-політичних поглядів Драгоманова, його 
світогляду проходило під впливом багатьох чинників, зокрема ідей Т. Шевченка, 
історіософських поглядів М. Костомарова, праць О. Герцена, Сен-Сімона, Фур’є, Оуена, 
Прудона, хоча, за його власним висловом, він завжди був єретиком щодо всіх 
ортодоксій, у тому числі й соціалістичних. 

Людину й суспільство М. Драгоманов розглядав як «річ дуже складну», розвиток 
яких зумовлюється багатьма чинниками. На думку вченого, процес розвитку у будь-
якому історичному русі залежить від безлічі умов: від характеру народу та його 
інстинктів, розвинутих колишньою історією, ступенем його розумового розвитку, 
однорідності суспільства й зв’язку між його частинами, а також від ступеня і форм 
реакції старого пориву до нового. Зрозуміло, що, звертаючись до реалій життя 
суспільства, Микола Драгоманов не міг не помітити ролі й значення в ньому економіки. 
Саме в економіці він намагався знайти причини експлуатації трудящих, вказував, що 
збагачення панівних класів проходило через пограбування та обкрадання народу. 
Звідси доходив висновку, що експлуатація буде існувати доти, доки всі фабрики, 
заводи, земля не стануть власністю тих, хто на них працює. 

Глибоке знання різних форм державного ладу в Європі, відчуття на власному 
досвіді самодержавного деспотизму в Росії привели М. Драгоманова до неприйняття 
як централізованої диктатури якобінського типу, так і централізованої влади само-
державства. На противагу їм він пропагував ідею республіканського федеративного 
устрою, закладеного на вільному об’єднанні національно-історичних областей із 
розширенням місцевого самоврядування, соціальною вартістю прав людини. В його 
досягненні Драгоманов не виключав ні революційних дій мас, ні дій реформ, 
усвідомлюючи, яку ціну доведеться за це платити. 

Українське національне питання головне у творчості Драгоманова. Основою в 
національному питанні, характері й спрямованості національних рухів мас бути добро 
людей, їх просвіта, щира правда, залучення до політики широких мас трудового народу. 

Звернення до історії національного питання М. Драгоманов підпорядковував запитам 
свого часу, які визначалися становищем України в межах Російської та Австро-
Угорської імперії. За умов відвертої зневаги національної гідності українців він 
багато зробив для того, щоб ідея української єдності ввійшла в серце кожного українця. 
Питання національної гідності та осібності українського народу, правдивий показ 
його історії й культури М. Драгоманов доносив до своїх краян, до громадськості 
Росії, Австро-Угорщини, всієї Європи, завдяки чому проблема України стала складовою 
загальноєвропейського етнополітичного процесу. 

Головним принципом вирішення національного питання М. Драгоманов вважав 
«космополітизм в ідеях і шляхах, націоналізм в ґрунті і формі культурної праці». В 
обґрунтуванні цього принципу він виходив з того, що народи можуть мати від природи 
здібності, але не особистісні чесноти чи вади, бо до формування менталітету окремих 
народів причетний досвід усієї цивілізації, історичний розум. 
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Прихильник політичної автономії України, Драгоманов вважав, що без неї не 
може бути національної автономії, підкреслював, що українці не можуть не бути 
громадянами великого союзу вільних народів. 

 

 
 
М.Драгоманов займає своєрідне місце в історії українського громадського руху. 

Діяч з послідовним, чітко вираженим суспільно-політичним світоглядом, орієнтований 
на кращі прояви західноєвропейського демократизму він, як ніхто з своїх земляків-
сучасників, відчував на собі великодержавний шовінізм найбільш впливових 
представників російського: лібералізму в особі видавців і редакторів центральних 
газет та журналів. Епістолярна спадщина Драгоманова, проливаючи світло на його, 
стосунки з редакцією ідейного натхненника російського лібералізму другої половини 
XIX ст. – журнала «Вестник Европы», може дати багатий матеріал для дослідження 
такої зовсім невивченої теми, як історія взаємовідносин української демократичної 
інтелігенції з найбільші впливовими колами російського лібералізму. 

М. Драгоманов бере активну участь у громадському житті Наддніпрянської України 
1873-1875 рр. Це і викладацька робота, і діяльність у Київській громаді. Фактично 
він сам редагує газету «Киевский телеграф», у якій співпрацювали П. Житецький, 
П. Чубинський, С. Подолинський та ін., налагоджує стосунки з російськими народниками 
А. Желябовим, О. Дейчем, Я. Стефановичем, збирає кошти для повстанців проти 
турецького гніту в Герцеговині: Не полишає, однак, і дослідницької роботи. Виходить 
його спільна з В. Антоновичем праця «Исторические песни малорусского народа», 
яку вони почали писати ще 1869 р., «Малорусские народные предания и рассказы», 
«Про українських козаків, татар і турків» та ін. Обстоюючи думку, що вирішальна роль 
в історії належить народним масам, він досліджує відтворення історичних подій у 
народній творчості, а також зміни в менталітеті, простих людей. 

Чимало сил М. Драгоманов доклав (і в цьому велика його заслуга перед Україною) 
до налагодження зв’язків між українським рухом на Наддніпрянщині й на західно-
українських землях. У Галичині, що була тоді під владою Австро-Угорщини, жилося 
вільніше, ніж у Російській імперії, тому там зосередилася та велика культурна праця, 
яка згодом принесла відродження всьому українському народові. Тож недарма Галичину 
називали «українським П’ємонтом». 

У середині 1870-х рр. сили реакції розпочали наступ на український рух. Було 
закрито «Киевский телеграф», а 1876-го вийшов Емський указ імператор Олександра ІІ, 
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який унеможливив подальший розвиток української культури й національної науки. 
Ще 1875 р. М. Драгоманова звільнено з університету за політичну неблагонадійність. 
Наступного року він за дорученням «Громади» виїжджає за кордон і засновує в 
Женеві вільну українську друкарню, а також займається політичною працею. 

Послідовно обстоюючи інтереси українського народу, його права на своє духовне 
життя, науку, культуру, мову, Михайло Драгоманов різко критикував шовіністську 
політику російського самодержавства. На Міжнародний літературний конгрес у 
Париж 1878 року він подав реферат протесту проти царського указу 1876 року, яким 
заборонялась українська мова. З приводу ганебного указу написав працю про українську 
літературу, де чітко викладав свою позицію і вказував дорогу нам: «Українцям 
залишається тільки йти своєю дорогою й працювати для свого народу, надіятись тільки 
на свої сили, не звертаючи надто великої уваги на сторонніх круків, ні на тих, що каркають 
безглуздими циркулярами, ні на тих, які думають збити їх з природної дороги». 

Протягом 1878-1881 рр. виходять п’ять номерів журналу «Громада», який став для 
України тим, чим «Колокол» Герцена для Росії. У виданні М. Драгоманову надавали 
допомогу С. Подолинський, М. Павлик, дружина Людмила (завідувала експедицією 
журналу). 

Він тісно спілкувався з російською еміграцією, членами «Народної волі», «Чорного 
переділу» та інших народницьких організацій, критикуючи їх, зокрема в статті «Мало-
руський інтернаціоналізм», за нехтування національного питання та великодержавний 
шовінізм. Докоряв і молодим українцям, які вступали до російських революційних 
організацій, бо вважав, що соціалістичні партії розумітимуть і обстоюватимуть потребу 
народу, якщо будуть національними. 

Видання «Громади» й статті М. Драгоманова у «Вольном слове» привернули увагу 
всієї Європи. А тим часом його стосунки з українським рухом у Росії складалися 
значно гірше. Радикалізація поглядів М. Драгоманова, з одного боку, й наступ реакції 
в Росії – з іншого, призвели до припинення фінансування Київською громадою 
журналу М. Драгоманова, пізніше й до відкритого розриву між ними. Але він зберіг 
добрі стосунки й листувався з М. Лисенком і М. Старицьким, з яким знайомий з часів 
навчання в Полтавській гімназії, та в Київському університеті. 

Відтоді М. Драгоманов розраховує лише на підтримку українського руху в Галичині, 
хоч не втрачає надії на еволюцію наддніпрянських діячів. 

Останній період життя М. Драгоманова пов’язаний з Болгарією. 1888 р. в Софії 
засновано Вищу школу, яка перетворилася на університет. Туди й запросили його 
1889 р. професором кафедри загальної історії. Вихованці Михайла Драгоманова згодом 
стали відомими болгарськими вченими. 

Не забував і Україну. Велику увагу приділяв Галичині. Був ідейним натхненником 
Русько-української радикальної партії, створеної 1890 р., публікував у друкованому 
органі цієї партії «Народ» свої статті. Пізніше співпрацював у заснованій І. Франком 
газеті «Хлібороб», написав передмову до його книги «В поті чола». 

Автор понад 2 тис. творів з історії, літературознавства фольклористики та інших 
наукових дисциплін. 

Помер Михайло Петрович Драгоманов 02.07 (20.06) 1895 р. в Софії. Дружина 
вченого і син Світозар брали активну участь в українському русі Його справу 
продовжила й небога – видатна українська поетеса і політична діячка Леся Українка. 
Уже наступного року після смерті Драгоманова вона заснувала соціал-демократичний 
гурток у Києві. 

Незважаючи на недовгий вік, Михайло Драгоманов став цілою епохою в суспільно-
політичному і культурному житті України. 
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За М. П. Драгомановим уже пішло нове покоління українських інтелігентів, титанів 
думки, і праці, сильних і сміливих особистостей: Іван Франко, Леся Українка, Михайло 
Коцюбинський Михайло Грушевський, Агатангел Кримський, Володимир Винниченко, 
Володимир Вернадський та багато інших, які й підготували українське національне 
відродження у XX ст. 
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Василь Степанович Завойко народився 27 липня 1810 року в селі Прохоровка 

Золотонішського повіту Полтавської губернії, в сім’ї дрібнопомісного дворянина, 
морського штаб-лікаря. 

В семирічному віці Василя віддають до Макарівської монастирської семінарії в 
Переяславі. Бажання стати моряком привело його до Миколаївського штурманського 
училища в 1819 році. В 1821 році Василь гардемарин Чорноморського флоту і в 
11 років здійснив перше плавання на бризі «Мінгрелія». 

Після закінчення практичного курсу в 1812 році став мічманом і призначений в 
14-ий флотський екіпаж Балтійського флоту. В жовтні 1827 року на кораблі «Олександр 
Невський» прийняв участь в Наваринському морському бою, де було повністю 
розгромлено турецький флот. 

В 18 років нагороджений орденом Святої Анни 3-го ступення з бантом. Після 
отримання звання лейтенанта в 1833 році здійснив на пароплаві «Америка» першу 
кругосвітню подорож, за що нагороджений орденом Святого Володимира ІІІ ступеня, 
другу – в 1837-1839 рр. 

В 1840 році поступив на службу в російсько-американську компанію в Санкт-
Петербурзі і призначається начальником офотської факторії. В цьому ж році одружився 
з Юлією Георгіївною Врангель. 

В 1846 році нагороджений орденом Св. Анни 2-го ступеня і отримує звання 
капітана 2-го рангу і призначений начальником Аянського порту. 

В 1849 році отримує військове звання капітан першого рангу. В 1850 році при-
значається першим військовим губернатором Камчатки і командиром Петропавловського 
порту, отримавши в 1853 році звання генерал-майора. 

Сім’я губернатора жила скромно, харчувалися в основному рибою, чай пили в 
прикуску з цукром. 
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Чимало зробив Василій Степанович для економічного розвитку Камчатки, розгорнув 
бурхливу діяльність по організації Петропавлівського порту. 

Зусиллями губернатора організована Миколаївська скотарська ферма, в селі Ключі 
з’явилася водяна мельниця і кузня, в Милькові – ткацька майстерня, розпочався 
видобуток залізної руди, побудовано цегляний завод, збудовано більше 30 приміщень 
різного призначення. 

В березні 1854 року В. С. Завойко отримує повідомлення через американського 
китобія від короля Гавайських островів, де губернатор попереджається про можливий 
напад англо-французької ескадри. 

І коли 17 серпня 1854 року англо-французька ескадра з шести бойових кораблів з 
212 гарматами, 2200 моряками і 500 солдатами морської піхоти, наблизилась до 
Петропавловська, організував оборону порту з допомогою місцевих жителів і моряків 
фрегату «Аврора» і транспорту «Двіна». 18 і 19 серпня союзники намагалися наблизитися 
до Петропавловська, але їх відбили пострілами з батарей. Вони обмежились обстрілом 
берега і захопили судно з цеглою. 

Після невдалих атак 20, 24 серпня ескадра союзників відійшла, 27 серпня, 
втративши 450 чоловік вбитими і пораненими. Захисники Петропавловська втратили 
32 чоловіки вбитими і 64 пораненими. 

 

 
Пам’ятник В. С. Завойко в с. Велика Мечеть Миколаївської області 

(автор Луцак В. П.) 
 

За мужність при обороні Петропавловська В.С. Завойко нагородили орденом Святого 
Станіслава 1-го ступеня, Святого Георгія 3-го ступеня і присвоїли звання контр-
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адмірала. В 1857 році отримує призначення в Санкт-Петербурзі, на посаду члена 
генерал-аудиторіата. В 1861 році стає віце-адміралом, а з 1874 – адмірал. Нагороджений 
орденом Святої Анни 1-го ступеня, Білого Орла, Олександра Невського, всього 
10 орденами. Його іменем названо п’ять географічних пунктів на Тихому океані і 
яхта камчатського губернатора. 

В 1865 році звільняється з флоту і переїжджає в село Велика Мечетня (Криво-
озерський район Миколаївської області) разом з дружиною Юлією Георгіївною і 
десятьма дітьми. В Великій Мечетні прожив 33 роки, побудувавши в селі школу, 
лікарню, мельницю. 

Помер Василь Степанович 27 (15)лютого 1898 року, похований на кладовищі 
села Велика Мечетня. Поряд з ним похована і його дружина – Юлія Георгіївна. В 
лютому 1985 року могила знайдена на давно забутому кладовищі. 

2 вересня 1989 році відбулося перепоховання тіла адмірала. Був встановлений 
пам’ятник поблизу його маєтку. 
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Народивяс 1740 року в селі Медведівка (нині село в Чигиринського району 
Черкаської області) сім’ї селянина. По смерті батька записався козаком Тимошівського 
куреня Нової Січі. На Запоріжжі втікача чекала тяжка участь багатотисячної маси 
козацької голоти. 

Працював наймитом у козацьких зимівниках, на рибних та соляних промислах. 
Потім в Очакові на шинковому промислі. На Запоріжжі, зустрічі і бесіди з людьми, 
спостереження за умовами життя простого народу сприяли формуванню стійких 
антифеодальних поглядів. Залізняк прийшов до переконання про необхідність збройної 
боротьби з пануючим класом. Поступово зміцнювався його авторитет серед козацтва. 

Від 1762 році січовий підпушкарій. 3 червня 1767 року повернувся в рідний край. 
Ідеї М. Залізняка, де поряд з релігійними значне місце займали соціальні мотиви, 

мали мобілізуючий вплив. 
М. Залізняк добре розумів значення січового елементу в організації повстання. 

Не випадково саме тому він налагодив тісні зв’язки з Запоріжжям, де користувався 
могутньою підтримкою і великим авторитетом. 

Багатотисячна маса селян і козацької голоти була тією соціальною базою, на яку 
спирався в боротьбі з польсько-шляхетським режимом М. Залізняк. 

На одній з рад в Холодному Яру М. Залізняка обирають полковником. Відповідно 
своїм однодумцям він присвоював звання есаулів і сотників. 

1768 року після козацької ради в Холодному Яру очолив повстанське військо, похід 
якого розпочався 6 червня. Загони Залізняка оволоділи Медведівкою. Жаботином 
(нині село Кам’янського району Черкаської області), Смілою, Черкасами, Корсунем 
(нині м. Корсунь-Шевченківський), Каневом, Богуславом, Кам’яним Бродом (нині село 
Лисянського району Черкаської області), Лисянкою. 
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Після здобуття Умані повстання поширилося на значні терени Правобережної 
України. На визволених територіях Залізняк проводив виважену соціальну політику, 
прагнув налагодити нормальне господарське життя, зробив певні кроки щодо утвердження 
в краї козацьких органів влади. Рішуче виступав проти виявів жорстокості з боку 
повстанців. Програмні документи, вироблені в ході повстання, засвідчують широту і 
радикальність лозунгів Коліївщини. 

Залізняк розумів, що одне навіть багаточисленне військо не зможе перемогти 
навчену і добре озброєну караючу армію речі Посполитої. 

Послані уманським губернатором проти загону М. Залізняка козацькі полки 
відмовилися підкорятися своєму командуванню. М. Залізняк виступив рішучим 
противником необґрунтованих репресій з боку повстанців і фізичного знищення 
поляків, що знаходились на території, зайнятій селянсько-козацьким військом. 

На зайнятій повстанцями території проголосили звільнення селян від влади польської 
шляхти, знищення панщини і інших феодальних повинностей. 

М Залізняк виступив ініціатором створення спеціальної повстанської канцелярії, 
в якій би вирішували різні господарські питання, розглядалися скарги населення і 
виписувалися перепустки за кордон ремісникам і торговцям. 

 

 
Пам’ятник Максиму Залізняку в с. Медведівці Черкаської області 

 
На полковника Гур’єва покладено план по знищенню повстанців. Під надуманим 

приводом він запросив М. Залізняка до свого табору, де негайно заарештував. 
Заарештований 7 липня 1768 разом з І. Гонтою підрозділом російського війська, 

що перебувало на Правобережжі у зв’язку з виступом Барської конфедерації 1768 р. 
Деякий час утримувався в київській в’язниці. Згідно з вироком Київської губернської 
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канцелярії. Його, разом з групою сподвижників, відправлено на каторжні роботи до 
Нерчинська (нині місто в Читинській області, РФ). За однією із версій не виключено, шо 
Залізняк брав участь у масових виступах селян і козаків середини 70-х рр. XVIII ст. 
Росії. 

Як головного злочинця М. Залізняка пропонувалося колесувати, але замість цього 
було постановлено дати сто п’ятдесят ударів, відрізати ніздрі і поставити на лобі та 
щоках знаки. 

М. Залізняка разом з спільниками відправлено до Москви. По дорозі під Охтиркою 
він здійснив втечу, проте незабаром був спійманий. 

Рік смерті М. І. Залізняка нажаль невідомий. Пам’ять про події 1768-1769 у 
Правобережній Україні та їх героїв десятиліттями продовжувала зберігатися в 
свідомості українського народу. Залізняк став героєм дум, історичних українських 
пісень, переказів, легенд. 
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Марія Костянтинівна Заньковецька народилася 4 серпня 1856 р. у с. Заньки 
(тепер Ніжинського р-ну Чернігівської обл.), у родині збіднілих дворян Костянтина 
Костянтиновича Адасовського, який займав посаду голови Ніжинського повітового 
суду, і Марії Василівни (Нефедьєвої). Батько володів 400 десятинами не надто родючої 
землі, кріпосних чоловічої статі було в них лише 25, та й то половина з них працювала 
на обслуговувані родини та садиби. Сім’я була велика, семеро дітей: три хлопчики і 
чотири дівчинки. У домі шанувалася музика, батько любив спів і навіть керував 
хором. Мати – Марія Василівна була дуже гостинною, веселою і привітною господинею. 
Дідусь К. Адасовський – герой війни 1812 року. 

Маленька Марія була дуже артистичною дитиною, легко придумували всілякі 
витівки. 

Марію віддали вчитися до Чернігіва в пансіон пані Осовської. Дівчинка захоплю-
валася читанням, танцями і співом. Видатні акторські здібності молодої дівчини 
впадали в око всім, хто мав нагоду спостерігати її на сцені або під час декламування 
віршів. 

У 16 років Марія закінчила пансіон і всім серцем хотіла далі вчитися співу, 
вступити до консерваторії. Але за велінням батька повертається до рідного дому і 
починає допомагати в веденні господарства. 

Одного разу з братом до маєтку завітав його товариш, офіцер Хлистов. Закохавшись 
у красиву, статну дівчину, від на деякий час поділяв її захоплення музикою, наміри 
продовжити навчання. А після шлюбу в 1877 р. Марія Костянтинівна почула від 
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нього справжнє ставлення: «Призначення жінки бути доброю дружиною, хазяйкою й 
матір’ю». 

Як дружині офіцера, їй довелося жити по місцю його служби в Бендерах, у 
Бесарабії. Перебування там скрасила участь в аматорському драматичному гуртку. В 
тих далеких краях відбулася її доленосна зустріч із піхотним офіцером Миколою 
Карповичем Тобілевичем. Сам схильний до співів і театру, він був вражений талантом, 
чудовим голосом Марії Костянтинівни. Якось на одній вечірці, прихильники Марії 
змусили її чоловіка написати розписку, що він відпустить її до театру, тільки до 
українського. Цю розписку Микола Тобілевич (згодом уславлений актор Микола 
Садовський) поклав собі до кишені. 

У той час доля розвела Марію і Миколу Тобілевіча. Вона поїхала разом з 
чоловіком до місця його служби в Фінляндію, в Свеаборг. 

У 1882 р. Марія отримала вісточку від М. Тобілевича, що українська трупа 
Ашкаренка – Кропивницького вже існує, і нагадав її чоловіку обіцянку відпустити 
свою дружину. Після довгих вагань і умовлянь, Марія отримала дозвіл на три місяці 
поїхати в Україну. За законами того часу, він міг після закінчення цього строку 
повернути її примусово, етапним порядком. 

Аж до Єлисавеграда доїхала Марія Костянтинівна. Перше випробування її чекало 
відразу ж, тільки вона зійшли з потягу. М. Кропивницький дуже прискіпливо екзаменував 
її, після чого погодився дати роль без тексту. Марія обурилася, і тільки втручання 
М. Садовського допомогло отримати головну роль – Наталки в п’єсі «Наталка Полтавка». 
Відразу з виникла і проблема прізвища. Вона хотіла бути актрисою Марією Адасовською, 
але члени родини, дружина брата, зокрема, на це сказала: «Ще невідомо, Маню, яка 
з тебе вийде актриса, а в мене підростає дочка, твоя племінниця. Не забувай про це». 
Так на українській сцені з’явилася Марія Заньковецька, з прізвищем, утореним від 
назви рідного села Заньки. 

Дебютувала Марія в ролі Ярини за п’єсою «Невільник» М. Кронивницького. 
Драматург, вражений її грою, зняв з руки бірюзовий перстень і, надівши його на 
палець актрисі, промовив: «Заручаю тебе, Марусю, зі сценою, тепер мені є для кого 
писати драми». Марію Заньковецьку супроводжував успіх всюди, де б не грала 
театральна трупа. Вона віддавалася сцені самовіддано, жертовно. 

Дійсний тріумф очікував Марію Костянтинівну під час виступу української трупи у 
Москві. Лев Толстой, побачивши її у ролі Олени, попросив на пам’ять хустинку, яку 
вона зривала з голови під час сцени божевілля. Видатний артистичний талант визнав 
у своїй доньці нарешті і батько, Костянтин Костянтинович. Він уважно перечитував 
рецензії на виступи Марії та трупи, а коли побачив на сцені, то остаточно погодився 
з її долею. 

З виставами трупи мандрувала містами України: Кит, Кременчук, Одеса, Полтава, 
Харків. У 1886 р. творчий колектив запрошено до Петербурга. Акторам вдалося подолати 
зверхнє і легковажне ставлення до себе театральних критиків і вибагливої столичної 
публіки. Це був тріумф Марії Заньковецької. Глядачем вистав був імператор Олександр ІІІ, 
спеціально для виступу перед ним українським акторам надано приміщення імпера-
торського Маріїнського театру. 

Під час гастролей трупи до Петербурга і Москви Марія Заньковецька познайомилася 
з видатними діячами російського театру і літератури. Шалений успіх мала в п’єсі 
«Безталанна», спеціально для неї написаною І. Карпенком-Карим. Її називали «скарбом 
трупи, зіркою першої величини». Враження від акторської гри М. Заньковецької 
настільки велике, що актриса отримала офіційне запрошення вступити до трупи 
Імператорського драматичного театру Олександрінського театру. Маже всі її російські 
прихильники, крім Л. Толстого, радили їй переходити на російську сцену. 
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Великими були й запропоновані гонорари. Відмова від таких пропозицій далася 
не просто для Марії Костянтинівни. Причин для цього багато: вона боялася за свій 
український акцент, який навряд чи вдалося б легко здолати. Але головним була її 
вірність початій справі, бажання, щоб виплекані паростки українського театру дали 
свої плоди. 

Дуже хотілося Марії Костянтинівні мати свою домівку, адже кочовий спосіб 
життя з роками переносити дедалі важче. Разом із М. Садовським, вони купили хутір 
Жердова в Київській області, де збудували будиночок – «Марусин курінь». Потім, 
продавши його, Марія Заньковеуька купила собі невеликий будинок у Ніжині. 

В 1907 р. трупа Садовського і Заньковецької відкрила театральний сезон у Троїцькому 
народному театрі. Марія Костянтинівна повністю віддалася підготовці молодого 
покоління артистів, мріяла створити щось на зразок театральної школи-студії, витрачала 
чималі власні кошти на театр. У 1911 році вона покинула трупу Садовського. Це 
була велика особиста драма уславленої актриси. 

Марія Заньковецька, як і її побратими-однодумці, знала, що працює не тільки на 
сучасність, а й для прийдешності рідного народу. В ім’я цієї будучності 1912 року 
разом з Панасом Саксаганським актриса клопочеться про заснування Українського 
Художнього театру, який творчими засадами, принципами, орієнтаціями був би близький 
до МХАТу. 

У 1909-1915 рр. Марія Костянтинівна виступала з різними трупами, продовжувала 
активну гастрольну діяльність. У 1915 р. взяла участь у створенні «Товариства українських 
артистів за участю М. К. Заньковецької, П. К. Саксаганського, під орудою І. О. Мар’я-
ненка». Але її зірковий час уже минав. Вона залишалася символом української сцени, 
але обмеженість українського драматичного репертуару не давала розкрити всі таланти і 
можливості. Велика актриса почала грати літніх жінок, а це вже були ролі другого 
плану. 

Після 1917-го року Заньковецька брала активну участь у будівництві українського 
театру, очолила народний театр у Ніжині, разом з П. К. Саксаганським організувала 
народний театр у Києві, на базі якого в 1922 році створено театр імені Заньковецької 
(нині Львівський академічний український драматичний театр, який продовжує 
носити її ім’я). 

У 1917 р померла улюблена мати, під час похорон Марія Костянтинівна дуже 
застудилася і важко захворіла на запалення легенів. До того ж, перенесла великий 
психологічний стрес. Востаннє на сцені Марія Костянтинівна виступала 15 грудня 
1922 р. Є в її арсеналі і кінороль у фільмі «Остап Бандура» (1923). 

Видатні заслуги Заньковецької в розвитку театрального мистецтва дістали високу 
урядову оцінку. В 1922 році у зв’язку з 40-річчям сценічної діяльності першою, в 
Україні вона була удостоєна звання народної артистки республіки. 

На довгому акторському шляху Марія Костянтинівна зіграла понад 30 ролей: 
Цвіркунка (оперета «Чорноморці» М. Старицького з музикою М. Лисенка), Проня 
«За двома зайцями» М. Старицького, Хвеська («Кум Мірошник» В. Дмитренка), Пріська 
в «По ревізії» М. Кропивницького.... Героїкою народних історичних дум і пісень 
дихали в неї образи Тетяни в «Бондарівні» І. Карпенка-Карого, Марусі в «Марусі 
Богуславці», Марусі в «Ой не ходи, Грицю, та й на вечорниці» М. Старицького. 

Велика заслуга Заньковецької, як і інших корифеїв нашого театру, і в тому, що 
вона винесла українське театральне мистецтво за національні рамки, на всеросійську 
сцену. На вистави за участю Заньковецької у Петербурзі і інших російських містах 
люди йшли, як у храм мистецтва. 

Марія Костянтинівна створила на сцені цілу плеяду хвилюючих образів українських 
жінок, показуючи тяжкі страждання бідних і знедолених. Одночасно підкреслювала 
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їх духовну красу, життєстійкість і оптимізм, прагнення до розкріпачення, знань, щастя. 
Героїні Заньковецької не тільки сумують над своєю тяжкою долею, а й протестують, 
гнівно викривають соціальну несправедливість. 

Вершинами вершин були в неї Харитина й Софія в п’єсах «Наймичка», «Безталанна» 
І. Карпенка-Карого, створені в співдружбі з найулюбленішим режисером Марком 
Лукичем Кропивницьким, Олена, Оксана й Зінька в його ж драмах «Глитай, або ж 
Павук», Наталя в «Лимерівні» Панаса Мирного, Катря, Аза в «Не судилось», «Циганка 
Аза» М. Старицького. Глядачам і критикам здавалося, що долі всіх покривджених, 
поганьблених, понівечених і кинутих на поталу світові українських дівчат і жінок 
вона акумулювала в собі й продемонструвала їх перед усією громадою. 

Але не тільки в ролях трагедійних, гостро драматичних сягала велика артистка 
вершин майстерності. З піднесенням і святістю грала вона поетично-романтичну 
Галю в Шевченковому «Назарі Стодолі». Життєрадісністю іскрився її талант у п’єсах 
комедійного амплуа. 

 

  
На честь актриси випущена монета 

 
В Київському музеї славетної артистки є один знімок: Марія Костянтинівна 

зображена на схилі літ – сива, у картатій кофтині, а в очах, великих, на півобличчя, 
стільки страждання, горя, суму, що й не вимовити! 

Бо була безнадійно хворою на сухоти, майже сліпою, немічною? Мабуть, не 
лише через це. Не могла вона не страждати від того, що коїлося в улюбленій Україні 
наприкінці двадцятих– початку тридцятих років. Страшна машина тоталітарного 
ладу не щадила ні живих, ні мертвих. 

В останні роки М. Заньковецька жила разом із внучатими племінницями в Бучі на 
дачі, важко хворіла на туберкульоз. 4 жовтня 1934 р. видатної української актриси не 
стало. Вона похована в Києві на Байковому цвинтарі біля могили М. Садовськото, з 
яким прожила на сцені і в житті’ не менш драматичне життя, ніж її героїні. 

Ім’ям народної артистки УСРР (1922) Марії Костянтинівні Заньковецької названо 
Український драматичний театр в Ніжині та Києві. 1960 року створено меморіальний 
музей-квартиру Заньковецької в Києві., 1964 року у с. Заньки. 

 
Використана література: 
1. Богомолець-Лазурська Н. М. Життя Марії Заньковецької. – К., 1961. 
2. Вінок спогадів про Заньковецьку. – К., 1950. 
3. Дурилін С. М. Марія Заньковецтка. 1860-1934. Життя і творчість. – К., 1955. 
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4. Дурилин С. М. Мария Заньковецкая. Жизнь и творчество. – К., 1982. 
5. Корифеї українського театру : матеріали про діяльність театру корифеїв. – 

К., 1983. 
6. Мандрика В. Кирилюк В. Марія Заньковецька – перша народна артистка 

України. – Ніжин, 2004. 
7. Пільгук І. І. Марія Заньковецька. – К., 1978. 
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²âàí÷åíêî Ðà¿ñà Ïåòð³âíà 
 
 

 
 
 
Народилася Раїса Петрівна Іванова 30 листопада 1934 року(літературний псевдонім 

Іванченко) у знаменитому місті Гуляйполе на Запоріжжі в сім’ї вчителя української 
мови та літератури. 

Початкову освіту здобувала в селі Успенське Онуфрієвського району Кіровоградської 
області, а закінчувала середню школу в старовинному місті Новгород-Сіверський на 
Чернігівщині. Славетна Сіверщина – батьківщина безсмертного «Слова о полку 
Ігоревім», стала поетичною колискою таланту майбутньої письменниці. Перші літературні 
спроби зробила в далекі 50-ті роки. Це невеличкі оповідання й новели, пізніше – 
повісті, поезії. Та зацікавленість історією ще з шкільної лави зумовила вибір історичного 
факультету в Київському державному університеті. 

Після закінчення навчання займалася журналістикою: працювала в газеті «Молодь 
України», а потім – у редакції іномовлення Українського радіо. Згодом вступила до 
аспірантури. 

Поворотним моментом в біографії Раїси Іванченко стала робота над кандидатською 
дисертацією, яка присвячена видатному українському мислителю й політичному діячу, 
вченому-просвітителю Михайлові Драгоманову. На кілька років вона занурилась у 
багатющу спадщину цієї людини, досконально вивчила його життя і творчий набуток. 
Результатом роботи дослідниці став блискучий захист дисертації у 1967 р. за темою 
«Місце Михайла Драгоманова у суспільно-політичному русі Росії та України в другій 
половині XIX століття». Вчена рада історичного факультету Київського університету 
рекомендувала видати монографію Р. Іванченко про М. Драгоманова, в основу якої 
покладена її дисертація. У 1971 р. монографію опублікували. 

Тоді ж у Раїси Петрівни виникло бажання написати про вченого великий художній 
твір для широкого кола читачів, щоб українці більше дізналися про цього велета 
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політичної думки. Уже за півроку був створений роман-хроніка «Клятва». Твір 
відроджував історичну пам’ять українського народу, стверджував його життєву 
повноцінність та доводив: цей народ частина європейської цивілізації, частина її 
політичної культури. До друку роман рекомендували Л. Новиченко та П. Загребельний і, 
за підтримки О. Гончара, «Клятва» вийшла вже восени 1971 р. Критики і читачі 
вітали появу цього твору. Проте орган ЦК КПУ журнал «Комуніст України» в 1972 р. 
друкує розгромну рецензію на монографію про М. Драгоманова, а за цим гострій 
критиці піддається роман «Клятва». Академіки й дипломовані ідеологи на чолі з 
секретарем ЦК з ідеології В. Маланчуком створили нестерпну атмосферу для роботи 
і життя авторки. Пізніше Раїса Петрівна згадувала, що проти неї йшла велика 
ідеологічна війна, її оголосили націоналістом, по всій республіці проходили партійні 
збори, на яких письменницю таврували, а студентів примушували писати на неї 
доноси. Тиску знущань зазнала вся її сім’я. На жаль, тих труднощів не пережив 
чоловік Раїси Петрівни – він помер. З тавром буржуазної націоналістки Р. Іванченко 
продовжувала працювати й захищатись. Оборону тримала зі своїми студентами й 
викладачами. Її захищав факультет, тому з роботи не зняли. Проте докторську 
дисертацію, над якою 15 років пропрацювала в архівах Москви, Петербурга, Львова, 
Софії, захистити не змогла. 

Початок 80-х років XX столітгя ознаменувався відзначенням 1500-річчя з часу 
заснування Києва і 1000-річчям хрещення Русі. Ці події відіграли величезну роль у 
поширенні історичних знань. Саме завдяки цим датам побачили світ нові історичні 
романи Р. Іванченко про Київську Русь «Гнів Перупа» (1982) та «Золоті стремена» 
(1984). Пізніше до них приєднується ще один – «Зрада, або Як стати володарем» 
(1988). Завершує своєрідну тетралогію роман «Отрута для княгині» (1995). Зі сторінок 
цих творів постають образи видатних державців: Діра, Аскольда, Рюрика, Олега, Ольги, 
Ярослава Мудрого, Володимира Мономаха, Данила Галицького. Олександра Невського, 
відомих мислителів: Нестора Літописця, Іларіона, Кирила і Мефодія, інших історичних 
діячів. 

Ці твори для всієї читаючої України стали справжнім джерелом у пізнанні власної 
історії, яку намагалися знищити ідеологи тоталітарно-більшовицької епохи, у формуванні 
національно-державницької свідомості українського народу. Водночас твори письменниці 
приваблюють не тільки багатим історичним фактажем, розкриттям соціально-політичних 
аспектів епохи, а й морально-психологічною мотивацією дій і вчинків персонажів, 
роздумами про роль влади і владності, свідомості й слова у суспільстві, про трагедію 
і велич людини, яка стоїть перед вибором між добром і злом, егоїзмом і самозреченістю, 
обов’язком і бажанням. 

Уже за часів незалежності, у 1996 р. за тетралогію історичних романів письменниця 
удостоєна звання лауреата Національної премії ім. Тараса Шевченка. 

У 90-ті – на початку 2000-х рр. Раїса Петрівна веде активну наукову, публіцистичну 
й громадську роботу. В цей час з’являється кілька її монографій та посібників з 
історії України. Протягом майже півтора року (1993-1994) вона вела бесіди по радіо 
у циклі передач «З історії української державності». Згодом цей матеріал упорядкували у 
книжку «Історія без міфів». За участю Р. П. Іванченко підготовлено кілька історико-
документальних телефільмів, серед яких «Драгоманов», «Титан», «Історія Чорно-
морського флоту» у 1995 році. 

Важливу частину доробку Р. П. Іванченко становлять її численні статті на історичні, 
літературні й суспільні теми. У літературній творчості вона порушувала не тільки 
історичну тематику. Збірники повістей і оповідань «Любити не просто» (1976), «Не 
розминись і з собою» (1980), «Високе небо любові», присвячені морально-етичним 
проблемам сучасності. Раїса Петрівна – автор кількох поетичних збірок. 
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Одна з книг Раїси Іванчеко 

 
Свою творчу та активну громадську діяльність Р. П. Івапчепко протягом багатьох 

років поєднувала з викладанням історії у вищих навчальних закладах, десятки тисяч 
випускників Раїси Петрівни в одному тільки Київському університеті імені Т. Г. Шев-
ченка, де вона працювала в 60-90-х рр. У 1993-1996 рр. Р. П. Іванченко професор 
Київського національного університету культури і мистецтв, а з 1996 р. – професор, 
завідувач кафедри суспільних наук в Київському міжнародному університеті. Саме в 
ньому, за ініціативи Раїси Петрівни істинної патріотки України, кожна пара з історії 
починається з виконання студентами державного гімну нашої Батьківщини. 

Мудра, мужня, працьовита жінка, після всього пережитого і вистражданого, Раїса 
Іванченко не розчарувалася у своєму виборі і покликанні. Історія була і запишається 
її пристрастю. 

Лауреат Національної премії України ім. Т. Шевченка, нагороджена орденом «За 
заслуги» ІІІ ст. (2004) та духовним орденом св. Великомучениці Варвари (2004). 

 
Використана література: 
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Пам’ять століть. – 1998. – № 6. – С. 139–144. 
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Р. Іванченко. – К., 1984. – С. 427–437. 
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12. Раїса Іванченко : бібліограф. довідник / уклад. Крицька Т. ; Київ. міжнар. ун-т ; 
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2000. – 21 грудня. 
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Київ. – 1995. – 25 жовтня. 

17. Хорунжий Ю. Раїсі Іванченко – 60 / Ю. Хорунжий // Літературна Україна. – 
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18. Штонь Г. час відсторонений у слові / Г. Штонь // Літературна Україна. – 
1981. – 27 листопада. 

 



304 

²âàñþê Âîëîäèìèð Ìèõàéëîâè÷ 
 
 

 
 

 
Володимир Михайлович Івасюк народився на Буковині 4 березня березня 1949 р. 

у райцентрі Кіцмань. Батько письменник, мати вчителька. 
Володя був найстаршою дитиною. Окрім нього в родині Івасюків зростали дочки 

Галина і Оксана. У чотири роки Володимир почав грати на мандоліні, згодом на скрипці. 
У будинку піонерів грав на піаніно. У 5 років він поклав слова колискової пісні на ноти. 

У 1954 році малий Івасюк вступає до підготовчого класу Кіцманської музичної 
школи. Його визнають найкращим учнем по класу скрипки. 

Володя починає писати музику, гарно малює. У 1963 р. закінчує музичну школу і 
вчитель гри на скрипці наполягає, щоб він вступив до Київської музичної десятирічки 
ім. М. Лисенка. Після успішно складених вступних іспитів хлопець починає навчатися. 

Підвищена відповідальність, виснажлива праця над собою негативно позначилися на 
здоров’ї підлітка і він після першого семестру повертається додому. Володимир мав 
добру рису: навчатися в інших, переймати їхній досвід, бачити в людях чисте, шляхетне, 
чесне, те, що можна запозичити для власного духовного зростання. Він любив музику, 
літературу, живопис, але з найбільшою шаною ставився до української народної 
пісні. За його словами, на родна пісня – це скарбниця, в якій зберігаються душа нації 
це казкова левада, на якій буяє, наша мова, що носить у собі тонкощі задушевної 
лірики, глибини мудрості наших предків витончений розум трудівників, розколистий 
сміх, повний доброти. 

В. Івасюк інтуїтивно збагнув, що народна пісня багато що важить для творчої роботи 
композитора, і ще у восьмому класі почав записувати зразки народної творчості в 
Кіцмані та навколишніх селах, наслідуючи батька, який збирав казки, легенди, що 
згодом вийшли в видавництві «Карпати» трьома збірками. 

У 1965 р. Володимир, сповнений жадоби дій до творчої зібрав кіцманських хлопців 
і дівчат і створив вокально-інструментальний ансамбль «Буковинка». 
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Перші пісні Володимира Івасюка «Колискова», «Фантазія травневих ночей», 
«Відлітали журавлі» характеризували його як оригінального, талановитого композитора-
початківця. Тричі на обласних конкурсах він виборює перші премії. 

Після переїзду сім’ї до Чернівців (1967) хлопець працював слюсарем на заводі 
«Легмаш», де організував заводський хор. До репертуару ключено і кілька його пісень – 
«Батьківщино моя», «Там, за горою, за кремяною», «Капелюх». 

Разом з братом активну участь у концертах бере сестра Галина, виступаючи 
акомпаніатором. Колектив запрошують на обласне телебачення, до Києва, нагороджують 
подорож жю по Дніпру. Перед молодими талантами відкриваються нові горизонти. 
Галя і Володя вирішують удосконалювати музичну освіту і вступають до Чернівецького 
музичного училища. Коло друзів і однодумців розширюється. Івасюк знайомиться з 
колективом вижницької «Смерічки» – Левком Дутківським, Василем Зінкевичем, 
Назарієм Яремчуком, яскравою співачкою Лідією Відаш. Саме вона в 1969 р. записала 
на Київському республіканському радіо пісні «Відлуння твоїх кроків», «Я іду в далекі 
гори». Ім’я молодого композитора стало відомим по всій Україні. 

На тлі радянської консервативної естради поява Івасюка стала справжнім вибухом – 
Володя запропонував нові ритми, нову гармонію. Молодим композитором з Буковини 
цікавилися люди з усіх куточків країни. Як повідомлялося в тодішній пресі, йому 
«пишут из Аральска, Новосибирска, Керчи, Уссурийска, Бийска, Омска, Владимира, 
Смоленска … Из городов и сел. Московской области, Алтайского края, Узбекистана, 
Казахстана, Латвии, Коми…». 

Але найвищого піку популярность Володимира Івасюка сягнула завдяки його 
нев’янучій «Червоній Руті». 13 вересня 1970 року на театральній площі Чернівців 
відбулася прем’єра пісні у виконанні вчительки музичної школи № 1 Олени Кузнєцової, 
Василя Стріховича та ансамблю «Карпати». 

Пісня ввійшла до двадцятки найкращих пісень 1971 року й прозвучала з концертної 
студії «Останкіно» у виконанні Володимира Івасюка, Василя Зінкевича та Назарія 
Яремчука. А фільм «Червона Рута» переможно пройшов по всіх екранах СРСР. Саме 
цей фільм став початком співпраці Володимира Івасюка з Софією Ротару. Через рік 
до двадцятки кращих увійшла також його пісня «Водограй скрипки» написану 
композитором виконала народна артистка СРСР, України Софія Ротару. І сьогодні 
ніхто краще за Софію Михайлівну не виконує Івасюкові пісні. Співачка вважає, що 
Володимир був «її композитором». «він тільки доторкнувся до струн моєї душі – і 
вони зазвучали». Володимир же в свою чергу підкреслював, що ніхто крім Ротару не 
може так гарно і мелодійно озвучити його твори. 

1972 року Володимир Івасюк переїжджає до Львова. Розпочинається так званий 
«львівський період» його життя і творчості. Тут його, як неймовірно популярного 
композитора, запрошують до участі в багатьох масштабних заходах. Того ж року 
В. Івасюк починає навчання у Львівському медичному інституту, а згодом вступає 
на композиторський факультет консерваторії ім. М. В. Лисенка. 

Навчався на композиторському відділенні Львівської консерваторії. Започаткував 
новий етап у розвитку української пісні. Основне місце в творчості посідали пісні, що 
поєднували традиції українського мелосу з інтонаціями сучасної естрадної музики. 
Автор понад 100 пісень. Особливо популярними стали «Я піду в далекі гори», «Червона 
рута», «Водограй», «Пісня буде поміж нас», «Я – твоє крило», «Два перстені», «Фантазія 
травневих очей». «Елегія для Марії» (усі – власні слова і музика), «Світ без тебе» 
(слова В. Бабуха), «Відлуння твоїх кроків» (слова В. Вознюка), «Балада про мальви» 
(слова Б. Гури), «Расскажи мне, отец» та «Рождение дня» (обидві – слова А. Дементьєва); 
інструментальні тв.: «Скерцандо» (для віолончелі – соло), «Осіння картина» (для 
фортепіано), музика до вистави «Прапороносці» (за однойменним романом О. Гончара); 
«Сюїта-варіація» на теми пісні «Суха верба» тощо. 
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За твори «Червона рута» та «Водограй» удостоєний звання лауреата всесоюзних 
телевізійних конкурсів «Пісня-71» та «Пісня-72». 

1974 співачка Софія Ротару стала лауреатом міжнародного конкурсу естрадної 
пісні в Сопоті (Польща), де виконала пісню «Водограй». 

Лауреат Всесоюзного огляду-конкурсу молодих композиторів у Москві (1978), 
республіканської комсомольської премії ім. М. Островського (1989, посмертно) та 
Державної премії України ім. Т. Шевченка (1994, посмертно). 

Твори В. Івасюка виконували вокально-інструментальні ансамблі «Смерічка», 
«Червона рута», естрадні співаки С. Ротару, Н. Яремчук, В. Зінкевич. 1989 започатковано 
Всеукраїнський фестиваль «Червона рута», 1993 – Всеукраїнський конкурс ім. В. Івасюка. 

1971 року відбулася ще одна важлива подія – «Баладу про дві найбільш плідними 
й натхненними для композитора стали 1974-1975 рр. Саме в цей період він пише 
музику до спектаклю за романом О. Гончара «Прапороносці» і здобуває диплом 
першого ступеня. Однак, коли справа торкнулася висунення кандидатури В. Івасюка 
на присудження Шевченківської премії за спектакль, хтось викреслив його ім’я. А потім 
згоріли декорації до вистави… Тоді ж знятий фільм «Пісня завжди з нами», в якому 
прозвучало шість пісень В. Івасюка. Володя дуже багато часу проводив на зйомках, 
тому пропустив чимало занять. Це стало причиною його виключення з консерваторії. 
Про цю прикрість він не говорив нікому, навіть батькам. 

Звичайно, це був дуже жорстокий удар. І щоб розрадити свою біль Володимир 
Івасюк поринув у творчу роботу. Він активно співпрацює з дрогобицьким поетом 
Богданом Стельмахом. На йою прохання створює музику до вистави «Мезозойська 
історія» в Дрогобицькому театрі. Попри те, що творча робота забирала в нього чимало 
сил і наснаги, вчитися йому дуже хотілося, бо диплом випускника консерваторії був 
ще й перепусткою в світ звукозапису. 

Через три роки ціною великих зусиль він поновився в консерваторії в класі Лешека 
Мазепи. У видавництві «Музична Україна» виходить збірка пісень Івасюка «Моя пісня». 
Софія Ротару з піснею Володимира «У долі своя весна» перемагає на фестивалі 
«Сопот-77», а сам він працює над підготовкою платівки-гіганта. Як згадує київський 
звукорежисер М. Дідик, право на платівку-гігант мали лише члени Спілки композиторів. 
Володя ж тоді був звичайним студентом консерваторії. Тому «гігант» дався йому 
дуже важко, але коли він вийшов то розійшовся вмить. Поруч з всенародною любов’ю 
свою «увагу» демонструє і «рідна» партія: секретар парторганізації консерваторії 
пропонує Володимиру написати заяву про вступ до КПРС, мовляв так йому буде 
легше. У 1978 р. Івасюк перемагає на всесоюзному конкурсі молодих композиторів у 
Москві і отримує дипломи ІІ ступеня за «Сюїту-варіації для камерного оркестру» та 
«Баладу про Віктора Хара». 

Талановитого композитора запрошують до участі в роботі журі республіканського 
конкурсу молодих виконавців. І головне – Львівська комсомольська організація збирає 
документи для висунення Івасюка на присудження Республіканської комсомольської 
премії ім. М. Островського... 

Але потрібні для цього документи до Києва не дійшли. 
Премію присудили іншому. 
24 квітня 1979 р. Володимир Івасюк повернувся додому з конкурсу в Хмельницькому, 

де був членом журі, а опівдні за якимось телефонним викликом пішов у консерваторію. І 
вже ніколи не повернувся до матері, яка чекала його вдома. Його знайшли аж через 
4 тижні на території військової частини мертвим. Знайшли його 19 травня, ховали – 
22-го. І медексперти зазначили: «Необхідно мати на увазі, що вночі температура була 
дуже низькою і тільки нетривалий час удень досягала максимуму. Крім того, були 
вітри, які охолоджували труп. В той же період ішли дощі і були тумани, одяг на 
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трупі був постійно вологим, і він через низьку температуру сохнув, створюючи 
вологість, яка уповільнювала процес гниття. Все це й обумовило ту обставину, що 
труп на момент розтину був у стані часткового гниття. За висновками слідства 
сталося самогубство... 

В день поховання митця па Личаківському цвинтарі «Червона рута» замре, як 
замруть у місті Лева трамваї і тролейбуси, як замре умите сльозами багатотисячне 
братство, що вийде проводжати композитора в останню путь. 

Чи ж може нормальна людина повірити в цю нісенітницю? 
Смерть композитора й донині оповита здогадами, легендами та плітками, у яких 

правда й вигадка переплітаються і загадково, й алогічно. До того ж цьому сприяло 
опубліковане з відома обкому компартії повідомлення «У прокуратурі області», що 
з’явилося у пресі за півроку до завершення слідства: «Встановлено, що причиною 
смерті громадянина Івасюка В. М. було самоповішення. Поширювані чутки про інші 
обставини смерті Івасюка В. М. є вигадкою». 

 

 
Пам’ятник В. Івасюку на Личаківському цвинтарі 

 
Не оминули осудом і старші колеги. Навіть уже коли Івасюка не стало, на 

пленумі Спілки композиторів, коли Леся Дичко звернулася до аудиторії з проханням 
вшанувати память Івасюка хвилиною мовчання, справді видатний пісняр Платон 
Майборода кинув репліку, яка ніколи не матиме виправдання: «Яке це сонечко, – 
відповів Лесі Дичко. – Це – ганьба наша». 

Та час і Бог розставили все на свої місця. Уже посмертно Володимира Івасюка – 
як і свого часу Платона Майбороду – відзначено найвищою нагородою нашої держави: 
премією імені Т. Г. Шевченка. А пісня митця «Червона рута» дала назву національному 
Фестивалю молодіжної пісні, котрий живе вже десять років. Практично дев’яносто 
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відсотків нинішніх естрадних співаків України відкрив цей фестиваль. А це Віктор 
Морозов, Олександр Пономарьов, Василь Жданкін, Алла Попова, Руслана Лижичко, 
Жанна Боднарук, Віка (Вікторія Врадій), ансамблі «Брати Гадюкіни», «Вій», «Кому 
вниз» та інші. 

Уже зібрано спогади тих, хто знав композитора за життя, упорядковано творчу 
його спадщину: майже 150 пісень, камерні твори, симфонічні сюїти, зокрема, до 
спектаклю у Львівському театрі імені М. Заньковецької «Прапороносці» за твором 
Олеся Гончара. 

І нині, через десятки роки по загибелі, невідомо, хто вбив В. Івасюка. 
Надзвичайно талановитої людини немає з нами, не заживає рана в рідних, близьких і 

лише в своїй пам’яті народ складає данину шани і визнання Володимиру Івасюку. 
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Ігор (рік народження невідомий) – великий князь Київський (913-945). Будучи, за 
літописом, нащадком Рюрика (сином чи онуком), став фактично засновником династії 
Рюриковичів. 

Згідно зі свідченням літописців, 882 року Олег привіз Ігоря до Києва і від його 
імені вокняжився в стольному граді Русі, що поклало початок утворення Давньоруської 
держави. 

По смерті Олега (912 – за «Повістю временних літ». 922 – за Новгородським 
першим літописом) Ігор став київським князем. Продовжував справу централізації 
держави, інкорпорував до її складу племінні об’єднання уличів і древлян. 

За дружину князь Ігор взяв Ольгу, що виявилася не лише гарною жінкою, а й 
єдиним державним діячем такого масштабу в вітчизняній історії. Вона зуміла замінити 
князя на посту після його раптової трагічної загибелі. 

Князь продовжив політику розбудови давньоруської держави, розпочату його 
попередником Олегом. 

Князю Ігорю довелося знову приєднати до Русі землі уличів і древлян, що 
поспішили відійти від неї, почувши про кончину князя Олега. 

Не встиг князь Ігор розв’язати внутрішні проблеми, як на південних кордонах 
уперше з’явився страшний зовнішній ворог – печеніги, з якими підписано мирну угоду 
915 року. Однак уже з 930 р. вона порушена кочівниками. Ця боротьба ускладнювалася 
інтригами з боку Візантії, що була зацікавлена в загостренні русько-печенізьких 
відносин, не бажаючи терпіти невигідні для неї умови миру нав’язаного ще Олегом. 
Про це яскраво свідчать візантійські джерела. 

Князь Ігор знав, а коли й не знав напевне, то здогадувався, чия рука керує 
печенігами. Відносини з Візантією загострилися і призвели до відкритої війни, 
апогеєм якої став похід русів на Константинополь. 
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Саме на 40-ві роки X ст. припав новий спалах військової активності давньоруської 
панівної верхівки. У цей час Ігор поширив свою владу на східний Крим і Тамань, де 
було створено Тьмутараканське князівство. Він також розпочав два великих походи 
на Візантію, що мали на меті: захист південних кордонів Київської Русі; забезпечення 
вигод для руських торгових людей у Константинополі та інших грецьких містах. 

941 р. Ігор повів по Дніпру та Чорном;. морю на південь величезну ескадру в 10 тисяч 
кораблів (це явне перебільшення) із 10 тис. воїнів (так свідчить більшість джерел). 
Русини спустошили все північно-західне узбережжя Чорного моря і береги протоки 
Босфор. У жорстокій сутичці на суходолі грецька армія насилу взяла гору. Посідавши на 
човни руси відпливли в море, а за ними в погоню кинувся візантійський флот. 
Візантійці відігнали військо князя Ігоря від Константинополя, використовуючи 
знаменитий «грецький вогонь» – запальну суміш із сірки, смоли та нафти. На 
дружинників русів цей вогонь справив застрашливе враження. 

Проводив традиційну для його попередників зовнішню політику, вістря якої було 
спрямоване на Візантію. 941 здійснив похід на Константинополь, але зазнав поразки 
в морському бою. Прагнучи реваншу, 943 здійснив ще масштабніший похід на 
Константинополь, та візантійський уряд уладнав справу миром. У 944 році відбувся 
другий похід князя Ігоря на Візантійську імперію. Імператор Візантії не став вивіряти 
долю і вислав своє посольство назустріч князеві, шо рухався Дунаєм. Ігор же, можливо, 
тому, що греки попереджені й встигли підготуватися до відсічі, не зважився форсувати 
Дунай. У результаті походу підписаний договір між київською державою і Візантією, за 
умовами якого київський князь дав слово не нападати на володіння Візантії в Криму 
(Корсунь), не тримати військових гарнізонів у гирлі Дніпра. Обидві сторони зобов’язалися 
надавати одна одній у разі потреби військову допомогу, встановлювалися правила 
торгівлі та обміну посольствами, спеціальні князівські грамоти мали повідомляти 
про прибуття кораблів із Києва та інших міст. 

944 року підписано русько-візантійську угоду, менш вигідну, ніж аналогічний 
договір Олега з греками 911 року. 

У 913 і 943 роках князь Ігор здійснив два походи на Кавказ. Останній був вдалим. 
Про нього багато розповідають місцеві письменники, а славний перський поет Нізамі 
пізніше (у ХІІ ст.) присвятив йому фантастичну поему: з одного боку виступає руський 
король з 900 тис. військом, що ще на слонах, з іншого проти нього йде сам Олександр 
Великий, шоб покарати його за спустошення, і після семи битв, нарешті, проганяє. 
Насправді руське військо не було таким великим, але захопило здобич і пішло безкарно. 
Цього разу військо князя пройшло суходолом до Дербента, через Північний Кавказ і 
звідти морем до гирла Кури, нагору в край Агованію (нині Карабах), що належав 
арабам. Русь захопила цей край на кілька місяців, поки не почалися в руському війську 
хвороби через незвичну їжу. 

Часті військові походи важким тягарем лягали на плечі трудового населення Русі, 
відриваючи від повсякденної роботи безліч людей. Відшкодовувати витрати на війни 
князь прагнув шляхом вигідних торгових угод з Візантією, а також за рахунок 
данини з залежних від Києва земель. 

Трагічно закінчилося князювання Ігоря. Древляни перестали висилати йому данину, і 
князь послав боярина Свенельда з дружиною примусити населення Іскоростеня 
заплатити її. Але Свенельд залишав зібрану данину собі, не відправляючи її князеві. 
Існує інша версія: Ігор сам дав воєводі Свенельду данину з древлян (Новгородський 
літопис), а потім дружина умовила князя знову йти походом на древлян. Зібрав Ігор 
данину, яку слухняно дали древляни, і так розохотився, що сказав дружині: «...ви 
собі з даниною ідіть додому, а я вернуся і ще походжу». І пішов іше данину збирати 
з малою дружиною, шоб з усією дружиною не ділитися і більше собі взяти, – 
розповідали потім свенельдові дружинники про жадібність князя. 
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Древляни, почувши, що князь Ігор знову повертається за даниною, втратили терпіння 
і вирішили покласти цьому край. Зібрати раду зі своїм князем Малом і кажуть: «Як 
вовк унадиться між вівці, то й всю череду виносить, коли його не вбити – так із цим 
Ігорем, як не вб’ємо його, знищить нас до решти». 

Послали до нього гінців, щоб опам’ятався і дав їм, древлянам, спокій: «Чого ти 
знов ідеш до нас? Адже взяв уже всю данину». Та Ігор не послухав. Древляни повстали, 
розбили його дружину, що розпалася на дрібні ватаги і грабувала села й міста, 
немилосердно убиваючи їх жителів. Схопили самого князя, нагнули дві високі сосни, 
прив’язали його однією ногою до однієї сосни, а іншою до іншої й відпустили дерева, 
розірвавши здирника надвоє. Так писав візантійський історик Лев Диякон. Неподалік від 
Іскоростеня князя Ігоря й поховали. 

 

 
Памятник князю Ігорю в м. Новгород-Сіверський Чернігівської області 

 
Літопис датує смерть князя Ігоря 945 роком. У період свого правління Ігор вів 

війни із сусідами і залізною рукою тримав у покорі підвладні племена. Мечем і кров’ю 
будував основи державного життя напевно, тому так безславно скінчив князь Ігор 
життя, що занадто принижував інших, ніби засвідчивши своєю смертю, чим може 
обернутись для володаря безмежне користолюбство. Така загибель – досить повчальний 
і рідкісний в історії Київської Русі факт. 

Зі смертю князя Ігоря закінчився перший етап у розвитку державності на Русі. 
В історії існують дві протилежні, взаємозаперечні оцінки особистості князя Ігоря 

та його діяльності. 
Перша: він – людина нікчемна, нездатний і жадібний правитель. 
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Інша: князь Ігор далекоглядний політичний діяч, що уміло зміцнював державу. 
Ось таким суперечливим постає образ князя Ігоря через завісу далекого минулого 

перед очима наступних поколінь. 
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Євпраксія-Пракседа Всеволодівна народилася близько 1071 року. Її батько Всеволод, 

а мати руська княжна на ім’я Анна (звана Всеволожа). 
Київський князь Всеволод Ярославович видав свою вродливу чотирнадцятирічну 

доньку Євпраксію заміж за саксонського графа Штаденського. Дивує те, що графині 
з інших країн ставали у Києві княгинями, а княжна мала перетворитися на просту 
графиню. 

Довга дорога юної княжни вела до Кракова, далі до Праги, тоді до Естергому до 
тітки Анастасії, колишньої королеви угорської, а вже звідти по Дунаю до Регенсбурга, 
де вже була Германська імперія. Шлюбна жона везла стільки багатств, що могла б 
купити цілу державу. У хроніці монастирів Розенфельденського й Хассенфельден-
сенського хроніст латиною виписав про те, що «донька руського царя проходить всю 
землю з великою пишністю, з верблюдами, вантаженими розкішними шатами, коштовним 
камінням і взагалі незчисленним багатством». 

Нарешті урочисто-насильне приконвоювання закінчилося. Грубий, зіпсований 
маркграф Генріх фон Штаде пришвидшив церемонію шлюбу з неповнолітньою 
нареченою. 

Зважаючи на неповнолітність, тендітну Євпраксію вирішили віддати до Квендлін-
бурзького саксонського монастиря для підготовки до замужнього життя й покатоличення, 
поки не сповниться шістнадцять років і не ознайомиться із звичаями, мовою й 
поводженням на новій землі. 

Всі звали Євпраксію на латинський кшталт Пракседою, ім’я втратило ласкавість, 
стало якесь грубе. В 1086 році Євпраксія, тут звана Адельгайда одружилася з саксонским 
маркграфом Генріхом Довгим. Подружжя їх було щасливе, але недовге, бо на жаль 
маркіз Генріх по році помер 27 червня 1087 року. Причини скорої смерті маркграфа 
Генріха невідомі. 
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Молоденька 16-літня вдова Євпраксія знов вернулася до того ж монастиря, в якому 
вона жила до свого одруження і «мала намір постригтися в черниці... але її велика 
краса зробила враження на цісаря Генріха IV так, що він оженився з нею в Колонії 
1089 року». В рік свого вінчання з Євпраксією (1089) мав він 39 років. 

1089 року після вінчання в Кельні Євпраксія стала германською імператрицею 
Адельгейдою. Імператорський двір стояв у Баліберзі, який розподілявся на дві частини, 
розполовинювався, чоловіча – до імператора, жіноча – до імператриці. На пишних 
прийомах Євпраксія сиділа на подвійному троні поряд з імператором, мала на 
золотистому своєму волоссі золоту корону імперії, перед нею падали навколішки, їй 
цілували руку найдостойніші мужі, за неї молилися в соборах. 

Майже від перших днів цього другого подружжя Євпраксія почувалася зле, бо 
вона зустрілася з розпусним життям на дворі цісаря, проти чого бунтувалася скромна 
українська душа. Генріх був надзвичайно брутальний із своєю другою дружиною. 
Один з хронікарів, навіть прихильник Генріха – Екгард пише, що Євпраксія і син 
Генріха – Конрад, змушувані Генріхом брати участь у його нічних ненормальних 
забавах. Тому, що Євпраксія всіма способами й засобами противилася цьому, Генріх, що 
вже привик до такого неморального життя, незабаром зненавидів Євпраксію ще більше, 
ніж свою першу жінку. 

Згодом між імператором і імператрицею відносини стали псуватися. А почалося з 
того, що імператор велів відправити назад до Києва всіх руських, що оточували 
імператрицю, в тому числі і православного священика. Відбулася сутичка. 

Імператор виявився людиною безнадійно розбещеною і розтлінною. Він змушував 
свою жону брати участь у брудних оргіях. А та забилася у своїй безвиході. 

Київ був далеко, він мовчав. Імператор не слав туди послів, злий на князя Всеволода 
за небажання прилучитися до римської церкви. І князь не слав своїх послів до 
імператора, не маючи в тому потреби, про власну ж доньку, видно, забув за державними 
клопотами. 

Зрозпачена Євпраксія покликала абата і, коли той прийшов, розповіла йому про 
ту гидоту і той жах, яких зазнала від імператора. Питала в абата поради, вимагала 
підтримки його бога. Довідавшись про це, розлючений імператор узяв її під варту! 

Син Генріха – Конрад, узяв Євпраксію під свій захист, але це ще погіршило її 
становище. Тоді Конрад збунтувався проти батька і втік до маркґрафині Матільди і 
це скріпило ряди ворогів Генріха. Генріх вирушив з військом на Рим проти Папи 
Урбана II (1088-1099), взявши з собою силоміць свою дружину Євпраксію-Адельгайду. 
Щоб не мати ніяких клопотів зі своєю дружиною Євпраксією-Адельгайдою, Генріх 
кинув її у в’язницю. 

Матільда помогла Євпраксії втекти з в’язниці в Вероні. Після цього Євпраксія 
діяла вже в порозумінні з Матільдою А Матільда повідомила Папу Урбана II про 
втечу Адельгайди і про все, що вона розповідала про Генріха IV. За порадою Матільди 
Адельгайда подала Папі скаргу на свого чоловіка Генріха IV за його жорстоку 
поведінку з нею. Пізніше за посередництвом Матільди Євпраксія прийнята самим Папою. 

Їй пощастило втекти. Через довірених людей домоглася зустрічі з папою римським 
Урбаном, де просила заступництва. 

Наступного року 1095-го Папа Урбан II скликав синод до П’яченци в Ломбардії, 
на який Євпраксія прибула особисто. В цьому синоді взяли участь єпископи італійські, 
французькі, бургундські, німецькі і делегація візантійського імператора Олексія. 
Предсідником синоду був сам Папа Урбан II. «Зацікавлення трагедією Євпраксії було 
таке велике, що на синод з’явилося близько 4 000 єпископів, ігуменів і духовних та 
около 30 000 князів, графів і лицарів так, що наради відбувалися під голим небом». 
Сам Папа дозволив, щоб Пракседа-Адельгайда виступила особисто перед синодом зі 
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скаргою проти чоловіка Генріха «На цьому синоді Пракседа, вже перед тим відлучена 
від Генріха, оскаржила свого чоловіка перед Апостольським священним синодом у 
нечуваній розпусті, у якій жив він сам і примушував і її до чужоложства. Її скаргу 
Папа зі священним синодом прийняли досить милосерно пізнавши що вона не робила 
сама тих нечистот, але радше їх проти волі переносила, тому лагідною покутою за 
такі терпіння її розгрішив, тим більше, що вона не соромилася свій гріх виявити 
добровільно й публічно». 

Отже Євпраксія-Адельгайда перед 30-ти тисячною масою учасників синоду повторила 
усно своє важке обвинувачення Генріха IV. Папа й синод визнали її невинною, а 
засудили Генріха за його кривди вчинені жінці. Прилюдні свідчення «рідної жінки» 
прискорили поразку Генріха IV. Він був засуджений, виклятий синодом, а його сила 
зламана. 

«Адельгайда одночасно вбила й себе: залишатися королевою вона не могла. Вона 
покинула Італію, де сказала надто багато правди. Аґенти Генріха IV полювали за нею». 

Багато про що говорить подальша доля Євпраксії. В Німеччину вона вже не 
повернулася, жила в Італії. Імператор домагатиметься видачі імператриці. Переїде 
вона до Угорщини, до старої тітки своєї Анастасії, колишньої королеви угорської,– і 
там наздожене погрозлива вимога Генріхова видачі жони своєї. Він з усіх сил її 
переслідував, намагаючись помститися. Євпраксія повернеться до Києва. Духовно 
спустошена, виснажена життям, ніким не прихилена, ця жінка, якій ще не було й 
сорока літ, усамітнилась в Києво-Печерському монастирі, де й померла. Залишилося 
після неї лише кілька рядків в Іпатіївському літописі: 

«У літо 6617 (1109) преставилася Євпраксія, дочка Всеволодова, місяця липня, 9 дня, 
і покладене тіло її в Печерському монастирі, коло південної брами, і споруджено над 
нею божницю, де лежить тіло її». 

 

 
 

В них – ніякого співчуття до Євпраксії. Щоправда, згодом про неї багато писали 
зарубіжні історики. У нас найвідоміше дослідження 20-х років С. П. Роданова «Євпраксія-
Адельгейда Всеволодівна (1070–1109)». 
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Глибоко трагічна доля Євпраксії, Пракседи-Адельгайди знайшла прихильний 
відгук у пам’ятках українського епосу, билинах. 

Таким сумним було життя зведеної сестри великого князя Київського Володимира 
Мономаха. Євпраксія виявилася іграшкою в руках можновладців середньовічного 
світу, але мала велику силу характеру й мужність боротися за свою гідність і честь. 
Вона виступила проти найсильнішого володаря в Європі – Германського імператора – 
й перемогла його, хай і пожертвувавши собою. Такою й увійшла до історії Євпраксія, 
відома у середньовічному світі під іменем імператриці Адельгейди. 
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Сергій Олександрович Єфремов (псевдоніми: С. Александрович, Волосожар, Земець 

Киянин, Т. Лановий, Липовчанин, С. Охріменко та ін.) народився в с. Пальчик Звени-
городського повіту на Київщині 6 жовтня 1876 року в сім’ї священника. Тепер це 
Катеринопільський район Черкаської області. Прадідівське прізвище Охріменко за 
звичаями духовенства було перелицьоване на «Єфремов». Тут, на березі річки Синюхи 
(притоки Південного Бугу), минуло дитинство Сергія. 

З 1886 р. Сергій навчався в духовній школі в Умані. Величезне значення для його 
розвитку мало позашкільне читання. Особливо захоплювався творами дуже популярних 
тоді дитячих письменників: М. Ріда, Г. Емара, Ф. Купера, читав російську класику, а 
згодом – твори І. Котляревського, Т. Шевченка, І. Нечуя-Левицького. 

У 1901 р. вступив до Київської духовної семінарії, де познайомився з членами 
української громади і став її активним учасником. Перші спроби його пера надруковані 
1895 р. У галицьких журналах «Дзвінок» і «Зоря». 

Перші дописи Сергія Єфремова стосувалися економічних та культурно-освітніх 
питань. У багатьох статтях він гостро виступав проти російських шовіністів і галицьких 
москвофілів; як публіцист значну увагу приділяв національному питанню в Росії, 
стаючи на оборону поневолених народів. Одночасно С. Єфремов багато писав на 
літературні теми. Великою заслугою вченого слід вважати його працю над виданням 
тритомної антології української літератури «Вік» з біографіями письменників (1902). 

Вихований «старогромадівцями», які гуртувалися навколо «Киевской старины», 
С. Єфремов став виразником національних та літературних ідеалів, а також естетичних 
смаків XIX століття. 1902 р. в журналі «Киевская старина» було надруковано його 
статтю «В поисках новой красоты», де з естетичних позицій класичного реалізму 
оцінено творчість молодих тоді прозаїків: Г. Хоткевича, О. Кобилянської, Ан. Крушель-
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ницького, О. Авдиковича, Н. Кобринської, яких він зарахував до модерністів. Сергій 
Єфремов досить різко виступив проти їх мистецьких пошуків, в яких його насторожували 
байдужість до завдань суспільно-політичного характеру, надмірна зацікавленість 
художньою технікою, зокрема поетичною формою. 

Незабаром Сергій залишив семінарію з репутацією політично неблагонадійного. 
Склав екзамени на атестат зрілості в Першій київській гімназії і вступив на 

юридичний факультет Університету св. Володимира. Студентом був під наглядом 
жандармів. Після п’ятирічного навчання в університеті відбув військову службу і сповна 
віддався літературній, науковій та громадсько-політичній діяльності. Він активно 
бере участь у партійній роботі демократичного спрямування – став одним з організаторів 
Української радикально-демократичної партії, Товариства українських поступовців, 
Української партії соціалістів-федералістів, підтримував зв’язки з Селянською спілкою. 

Політичну, діяльність розпочав зі студентських років. Від 1897 року член Загальної 
безпартійної української організації. 1904 року Є. Б. Грінченко та Ф. Матушевський 
створили Українську демократичну партію, був членом її ради. Невдовзі із групою 
однодумців вийшов з Української демократичної партії, створивши Українську 
радикальну партію, яка 1905 за його ініціативи об’єдналася з Українською демократичною 
партією, отримавши назву Українська радикально-демократична партія. Належав до 
ліберального крила українського національного руху, стояв на національно-культур-
ницьких позиціях, виступав за поступовість і поміркованість політичної боротьби, з 
1908 року член керівництва українських поступовців. 

В 1905 році, коли внаслідок пом’якшення цензурних умов стало можливим 
видання першої щоденної української газети «Рада», С. Єфремов почав працювати в 
ній як кореспондент, автор численних статей, член редакційної колегії та фактичним 
редактором. Його палкі публіцистичні й літературно-критичні статті публікувалися 
у багатьох іншомовних виданнях: російських («Киевские вести», «Киевское слово», 
«Киевская газета», «Сын Отечества», «Киевские отклики», «Русское богатство», «Русские 
ведомости», «Киевская мысль», «Голос минувшего», «Русские записки» та ін.), польських 
(«Przeglad Krajowy»), німецьких («Ukrainische Rundschau»). 

У роки першої російської революції Сергій Олександрович брав активну участь в 
українських політичних організаціях: спочатку в Загальній українській безпартійній 
організації, згодом – в Українській демократично-радикальній партії. 

Упродовж 1911-1916 рр. літературно-критична й публіцистична діяльність С. Єф-
ремова позначилась новими досягненнями. Вінцем його літературних досліджень 
стала «Історія українського письменства» (1911). Велику цінність становлять також 
монографічні дослідницькі праці про Марка Вовчка (1907), Т. Шевченка (1914), 
І. Франка (1913), ґрунтовні вступні статті до виданих за його редакцією творів укра-
їнських письменників (Л. Глібова, І. Котляревського, І. Тобілевича, А. Свидницького). 

Письменник показав велику роль рідного слова в національному відродженні 
українського народу. Російські великодержавні шовіністи і деякі критики не сприймали 
народницьких ідей Єфремова. Водночас його праця була схвально оцінена українськими 
літературознавцями, зокрема поетом М. Зеровим. 

Доба національно-державного відродження України висунула С. Єфремова на 
почесне місце: він став членом Української Центральної Ради і заступником її голови, 
генеральним секретарем міжнаціональних справ у Генеральному Секретаріаті 1917 року 
і членом української делегації в переговорах з Тимчасовим урядом з питань національної 
самостійності України. 

Сергій Єфремов щиро оплакував передчасну смерть Михайла Коцюбинського. 
1911 р., коли з’явилися друком перше й друге видання «Історії українського 

письменства», літературна громадськість знову бурхливо продемонструвала своє 
далеко неоднозначне ставлення до Сергія Єфремова. 
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Лютнева революція активізувала працю С. Єфремова. В усіх сферах життя, 
спрямованих на національне відродження України. У багатьох статтях він виступав 
проти російських шовіністів і галицьких москвофілів. Писав на літературні теми. 
Заслугою вченого слід вважати його працю над виданням тритомної антології 
української літератури «Вік» з біографіями письменників. Єфремов став виразником 
національних та літературних ідеалів, а також естетичних смаків в Україні. Закликав 
українських письменників звернутися до народного життя та соціальних проблем. 

Негативно поставився до жовтневого перевороту в Петрограді 1917 року, вбачаючи в 
ньому небезпеку для українського національного руху. Виступав за створення єдиного 
національного фронту, засудив гетьманський переворот 1918 року, відмовився від 
співробітництва з урядом української держави, залишаючись головою УПСФ. Спів-
робітничав з українським національним союзом, але був противником протигетьманського 
повстання 1918 року. У часи Директорії відійшов від активної політичної діяльності. 
У 1919 році працював в УАН. Зазнав переслідувань від радянської влади та денікінського 
режиму. 

Із встановленням радянської влади в Києві, в червні 1920 року перейшов на 
нелегальне становище і змушений переховуватися. В 1921 році на прохання ВУАН 
амністований. 

З 1922 – віце-президент ВУАН, секретар історико-філологічного відділу і член 
багатьох комісій академії. 

С. О. Єфремов – одна з яскравих постатей українського національного руху. 
Обстоював концепцію безперервності процесу українського державотворення з часів 
княжої Русі. Був прихильником побудови української держави, заснованої на принципах 
демократичного конституціоналізму, плюралізму, поважання прав людини. Вважав, 
що націоналізм – це бажання певної національності мати рівні права з іншими, а не 
національну виключність. 

В період між 1919 та 1929 роками він займався науковою діяльністю. Українське 
літературознавство збагатилося такими фундаментальними працями, як «Карпенко-
Карий», «Михайло Коцюбинський», «Іван Франко», «Панас Мирний», «П. Куліш». 
С. Єфремов дружив з письменником П. Тичиною. 

Він приділяв увагу популяризації літературної творчості Т. Шевченка. Написав 
понад 100 статей, рецензій, нарисів, присвячених Кобзареві. С. О. Єфремов випустив 
науково-академічне видання щоденника і листів Тараса Шевченка. 

С. О. Єфремов не приховував негативного ставлення до комуністичної ідеології 
радянської влади. Від середини 1920-х років зазнавав постійних переслідувань і 
цькувань від партійних органів та керівництва ВУАН. В 1928 році його звільнено від 
усіх посад, які він займав в академії. 

Багатьох визначних вчених репресували, в тому числі і С. О. Єфремова. 21 липня 
1929 року його заарештували як голову міфічної Спілки визволення України. 

С. О. Єфремова звинуватили в контрреволюційній діяльності. Під тиском змушений 
визнавати безглузді обвинвачення на свою адресу. Він був засуджений на 10 років 
позбавлення волі. Арешт і тривале ув’язнення поклали край діяльності академіка, а 
також його учнів, співробітників і прихильників. 

Останні роки життя С. Єфремов провів у Ярославльському політичному ізоляторі. 
Там він працював над порівняльним словником мови Шевченка і Шекспіра, переклав 
українською мовою «12 стільців» І. Ільфа та Є. Петрова. Згодом цей переклад 
надруковано, не вказуючи прізвища Сергія Єфремова. 

За свідченнями очевидців, вчений залишався в полі-тичному ізоляторі до серпня 
1937 року, коли його перевели до іншої в’язниці; після цього про нього не було 
жодних звісток. Згідно з деякими відомостями, Сергій Олександрович Єфремов загинув 
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того ж 1937 року (можливо, його розстріляли). За іншими даними, він помер за три 
місяці до завершення тюремного строку, 31 березня 1939 року. Реабілітовано його 
лише 1989 року. 

На багато років ім’я Сергія Олександровича Єфремова викреслене з усіх довідкових 
видань. В Україні воно вперше легалізовано лише 1990 р. статтею в другому томі 
«Української літературної енциклопедії». 

За час замовчування на батьківщині С. О. Єфремов не зажив особливої популярності 
й серед еміграційної громадськості: одні вважали його продовжувачем літературної 
школи «федераліста» М. Драгоманова, іншим не імпонувала його народницька орієнтація, 
деяких відлякувала близькість методології вченого до марксистської. 

Між тим саме у Нью-Йорку, в Українській Вільній Академії Наук, 1976 р. відбулася 
наукова конференція, присвячена столітньому ювілею С. Єфремова. Його діяльність 
проаналізували в своїх виступах П. Одарченко, Ю. Бойко-Блохин та Григорій Грабович. 

В Україні 1993 рік став, нарешті, «реабілітаційним» і для Сергія Єфремова. М. Наєнко 
у книзі «Наука і конюнктура. Українське літературознавство 1917-1922 року» (1993 рік) 
переглянув існуючі упереджені оцінки його діяльності як історика, розрізняючи поняття 
«історії літератури» та «історії письменства». Того ж року вийшла збірка літературно-
критичних статей С. Єфремова, а 1995 – «Історія українського письменства» – головна 
праця вченого, яка вже давно здобула міжнародне визнання. 

Непоборну силу має живе єфремівське слово. Невмируща його літературна спадщина. 
Найбільше, що досі вдалося зробити для увічнення пам’яті Сергія Єфремова в 

Україні, – це меморіальна дошка на гуманітарному корпусі Київського університету, 
в якому навчався майбутній учений, а також видані Інститутом літератури ім. Т. Шевченка 
два збірники його досліджень і літературні єфремівські читання, котрі через кожних 
п’ять років проводяться в Черкаському університеті ім. Б. Хмельницького. 

 

 
Автограф С. Єфремова 

 
Головне питання, яке дискутувалося за життя С. Єфремова і дискутується нині, – 

літературознавчий метод ученого. Його називають ідеологічним чи народницьким, а 
критикують переважно за те, що Єфремов, мовляв, у процесі аналізу літературних текстів 
недостатньо враховував естетичну вартість літератури («як» написано) і акцентував 
лише на її ідейному змісті («що» відтворено). Часткова правда в цьому є, але погляд 
ученого на цю проблему мав деяку особливість. Він наголошував: «... І «що», і «як» 

С. О. Єфремов – великий учений, один з перших академіків України: Він творив 
своєрідну енциклопедію української літератури й письменництва. У творчому 
доробку він має понад 3 тисячі наукових та публіцистичних праць, які торкаються 
різних проблем українського духовного життя. 
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Êàäåíþê Ëåîí³ä Êîñòÿíòèíîâè÷ 
 
 

 
 
 

Народився Леонід Костянтинович Каденюк 28 січня 1951 року в селі Клішківці 
Хотинського району Чернівецької області. Батько космонавта Костянтин Микитович 
та мати Ніна Андріївна працювали вчителями. Старший брат живе а Чернівцях, брат 
Сергій у Москві. 

Закінчивши середню школу з срібною медаллю поступив у Чернігівське вище 
військово-авіаційне училище льотчиків, яке закінчив у 1971 році, отримавши спеціаль-
ності інженер та льотчик-винищувач. Після навчання працював льотчиком-інструктором 
в училищі. 

У 1976 році після значного конкурсного відбору потрапив до загону космонавтів. 
В 1989 році закінчив літакобудівний факультет Московського авіаційного інституту, 

отримавши каліфікацію інженера-механіка. З 1978 по 1983 космонавт-випробувач групи 
багаторазової космічної системи «Буран» загону космонавтів. З 1984 по 1988 рік – 
льотчик-випробувач багаторазових космічних систем «Буран». В 1990-1992 роках 
пройшов підготовку, як командир корабля «Союз – ТМ». З 1996 року числиться 
молодшим науковим співробітником Інституту ботаніки НАН України. 

Космічною карєрою сина мати ніколи не була задоволена, тому що мати сина 
льотчика – це постійні тривоги і неспокій, а тим більше, коли син космонавт. 

У 1990 році готувався до космічного польоту як командир корабля з українським 
екіпажем. Однак ця програма польоту після розпаду СРСР не здійснилась. Під час 
підготовки до космічного польоту та в процесі льотно-випробувальної роботи пройшов 
унікальну льотну та інженерну підготовку при цьому вивчив космічні кораблі «Союз», 
«Буран», орбітальну станцію «Салют», та орбітальний комплекс «Мир». 

Брав участь у розробці та випробуванні космічних систем. 
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Літав більше ніж на 50 типах та модифікаціях літаків. Випробував літаки-винищувачі – 
Су-27, МІГ-29, МІГ-31. Пройшов підготовку по проведенню наукових досліджень та 
експериментів на борту космічного літального апарату по найрізноманітніших напрямках 
прикладної науки, біологічної медицини, дослідження природних ресурсів Землі з 
космосу, геоботаніки. 

У червні 1995 року взяв участь у відбірковому конкурсі на на американо-
український політ на «Шатлі» з проведенням біологічних експериментів, запропонованих 
національному космічному агентству США Інститутом ботаніки Національної Академії 
наук України. 

Національне космічне агентство України відібрало кандидатуру космонавта Леоніда 
Каденюка для польоту з американським екіпажем. Після чого він, відмовився від 
безперспективної роботи по «Бурану», звільнився з військової служби в російських 
ВПС. 

Леонід Каденюк працює науковим спів робітником Київського інституту ботаніки 
АН України. У США, готувався до космічного польоту, виконував спеціальні біологічні 
програми. 

 

 
Марка випущена з нагоди першого космонавта незалежної України 

 
Перший український космонавт одружений, батько двох дітей. Дружина Віра 

Юріївна викладач, англійської мови. 
19 листопада 1997 року у складі американсько-українського екіпажу на амери-

канському космічному кораблі «Колумбія» полетів у космос перший представник 
незалежної України Леонід Каденюк. 5 грудня Україна вітала повернення свого 
першого космонавта. 

Під час польоту брав участь у виконанні спільного біологічного українсько-
американського експерименту з трьома видами рослин. Основна мета проведення 
таких експериментів – вивчення впливу стану невагомості на фотосинтетичний апарат 
рослин, на запліднення та розвиток зародка, на якісний та кількісний склад у них 
амінокислот тощо. 
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Народний депутат Верховної ради 4-го скликання (2002-2004 рр.). 
Від 1998 року – генерал-майор Збройних Сил України. Автор п’яти наукових 

праць. Нагороджений орденом «За мужність» 1-го ступеня. В 1999 році Указом 
Президента України Л. Каденюку присвоєно звання ГерояУкраїни. 

Сам генерал Каденюк – напрочуд скромна людина. 
 
Використана література 
1. Всеукраинские ведомости. – 1997. – № 191. – С. 10. 
2. Україна молода. – 1997. – 15 листопада. 
3. Урядовий кур’єр. – 11 грудня 1999 р. 
4. Хата. – грудень 1997. 
5. Хто є хто в економіці, культурі, науці Києва. – Т. 1. – К., 1999. 
6. Шаров І. 100 видатних імен України. – К., 1999. 
 



325 

Ïåòðî ²âàíîâè÷ Êàëíèøåâñüêèé 
 
 

 
 
 
Іван Петрович Калнишевський народився в селі Пустовійтівка (нині село Роменського 

району Сумської області) 20 червня 1691 року в козацькій родині. Батько Іван, мати – 
Агафія. 

На Січ, за переказами поступив після російсько-турецької війни 1735-1739 рр., ще 
в дитячому віці, пройшов шлях від джури до найвищих посад у Війську Запорозькому. 
Перша документальна згадка про перебування П. Калнишевського на Січі датована 
1754 роком, коли він вже був на посаді військового осавула. Головним напрямком 
діяльності Калнишевського на посаді військового осавула стала боротьба з гайдамаками. 
З 1760 року – військовий суддя, а 1762 року його вперше обрано кошовим отаманом. 

В 1763 році Катерина ІІ надіслала кошовому золоту медаль вагою 50 червоних, 
яку той мусив постійно носити як санкціонований царицею знак своєї влади з відповідним 
посвідченням. Перша медаль дісталася саме П. Калнишевському. 

У січні 1765 року всупереч волі імператриці Катерини ІІ він знову став кошовим і 
переобирався на цю посаду протягом наступних 10 років (до ліквідації Запорозької 
Січі 1775 року). 

На загальній військовій раді 1765 року П. Калнишевський скасував усі обмеження 
для стихійного заснування слобод на запорізьких займищах. За його проектом стихійним 
переселенцям дозволялося селитися на території від річки Орелі до Сіверського 
Дінця. На цих землях дуже швидко виникла щільно заселена смуга. У Подінців’ї 
формується окремий адміністративний округ Запорожжя – Барвінковська паланка. В 
останнє десятиліття існування Запорізької Січі багато старих козацьких зимівників 
та хуторів перетворилося в багатолюдні села та містечка. 

Суворим випробуванням для П. Калнишевського стало повстання січової сіроти у 
грудні 1768 року як відгомін Коліївщини – потужного народного повстання на 
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Правобережній Україні. Ватажки гайдамаків не визнавали влади кошового і старшини 
Запорізької Січі. П. Калнишевський разом з російськими та польськими військами 
придушував Коліївщину. Січова в’язниця була заповнена полоненими гайдамаками. 

Довелося П. Калнишевському проявити себе й на полі бою під час російсько-
турецької війни, що розпочалася в 1768 році. Запорізькі загони діяли як окрема тактична 
одиниця в складі російського війська. 

За участь у війні полковник нагороджений оздобленою діамантами золотою медаллю 
з портретом монаршої особи. Цю медаль слід було носити на шиї на андріївській 
стрічці. 

Захищаючи земельні володіння і територіальні права Запорозької Січі, Калнишевський 
брав участь у трьох запорозьких депутаціях до Санкт-Петербурга (1755-1756, 1762, 
1765). Дбав про заселення запорозьких земель, сприяючи переселенню туди селян з 
Лівобережної України, Правобережної України й Слобідської України. Незважаючи 
на вимоги поміщиків, не видавав із володінь Січі втікачів. 

Петро Калнишевський, як заможна і підприємлива людина підтримував ділові 
контакти не лише з українським та російським купецтвом, а й торговими людьми Криму 
та Речі Посполитої. За його сприяння в 1772 році єврейські купці з Умані заснували 
на Січі єврейську торгівельну кампанію, діяльність якої поновлювала розвиток кредитно-
фінансових операцій на Запорожжі. 

Піклуючись про власні комерційні справи П. Калнишевський часто був для 
єврейського купецтва вигідним торговельним партнером, вкладав кошти в спільні 
комерційні операції та своєю владою гарантував купцям безпеку на землях Запорожжя. 

Посівши місце голови уряду Запорозької республіки, П. Калнишевський виявив 
визначний талант державного діяча й адміністратора, дипломата і воєначальника. 
Він керував її економічним, громадським, духовним, військовим життям, затверджував 
судові вироки, санкціонував розподіл земельних угідь між куренями, вирішував 
питання про прийняття козаків у Військо або їх звільнення, очолював у російсько-
турецькій війні 1768-1774 років Запорозьке Військо як його головнокомандуючий. 

В економічній політиці П. Калнишевський дбав про розвиток сільського господарства, 
поширення хліборобства й торгівлі, а також енергійно займався колонізацією Запорожжя. 
У результаті в цей період на Січі відбувається помітне економічне піднесення, зокрема, 
зростає кількість запорозьких зимівників – багатогалузевих господарств фермерського 
типу, що базувалися на власній і найманій праці, без кріпацтва і феодального примусу. 

Розвиток землеробства і скотарства поєднувався з поширенням промислів (мисливство, 
рибальство, млинарство, рудництво, добування солі, чумацтво). 

Одним з методів адміністративного управління П. Калнишевського стали об’їзди 
паланок разом з писарем, суддею та похідною канцелярією. Судові й адміністративні 
справи розв’язувалися на місцях. Їх зміст записувався до журналу подорожі кошового 
отамана. 

Так, у 1755-1756 роках внаслідок дипломатичної діяльності такої допутації 10 червня 
1756 року була отримана грамота імператриці Єлизавети з указом задовольнити 
Запорозьку Січ щодо мита, однак відмовити у претензіях на землі. Тут царизм був 
послідовний. 

1760 р. сімдесятирічний Петро Калнишевський став «військовим суддею Війська 
Запорозького низового». Це за своєю владою і авторитетом друга особа після 
кошового, його заступник, кажучи сучасною мовою. За сімдесят років бурхливого, 
сповненого небезпек козацького життя. Петро Калнишевський набув неабиякого 
військового і політичного досвіду, став видатним політиком і воєначальником свого 
часу, пройшовши довгий шлях від козацького джури до кошового отамана, «батька» 
синів «плодовитої матки козацької». «Петро Калнишевський, отаман Кошовий війська 
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Запорозького з отаманною із всім старшим і меншим товариством», – таким титулом 
підписував він документи, листи й укази Січові. Його заслуги, авторитет згодом 
мусила визнати й цариця, котра 1770 р. оголосила подяку війську Запорозькому за 
доблесть у російсько-турецькій війні, а самого кошового Калнишевського нагородила 
золотим орденом Святого апостола Андрія Первозванного оздобленого діамантами – 
найвищою відзнакою імперії. 1773 р. йому присвоєно військове звання російської 
армії «генерал-лейтенант». 

Одягався й харчувався Петро Калнишевський заможно. Це видно зі складеного ним 
власноруч опису майна, пограбованого й понівеченого під час повстання 1768 року. 
Перелічено такі убрання: шуба, покрита червоним оксамитом, вовча й лисяча шуби, 
з доброго сивого кримського смужку, кафтани, свита з блакитного сукна, шаровари 
блакитного тонкого сукна. Мав кошовий кишенькові годинники, подарунки іменитих 
російських вельмож, 12 пар нових шкіряних чобіт й 11 сап’янців, 35 рушників, ножиці 
шльонської роботи, 6 англійських бритв й підзорну трубу. На кухні були 12 мідних 
мисок з кришками, срібна таця, декілька дюжин столових ложок та ножів, російський 
самовар і цукерниця. У підвалах зберігалося, 10 пудів цукру, 10 пудів маслини, 10 пудів 
грецького різного манеру, 4 пуди фініків і 12 пудів фінікової олії, 20 тисяч волоських 
горіхів, 16 пудів горіхів-фундуків, 10 пудів східних ласощів, 15 кварт риб’ячого жиру, 
20 туш свинини, дві діжки горілки. 

Петро Калнишевський піклувався про розвиток культури й духовності Запорозької 
Січі. Він прагнув протидіяти тиску царських урядовців на незалежність запорозької 
церкви, зокрема під час російсько-турецької війни 1768-1774 років. У 1769 р., на противагу 
наказу Румянцева, Калнишевський не захотів поставити запорозьких ієромонахів, 
що були в поході, у залежність від російських обер-священиків діючої армії. 

За всю історію Запорозької Січі ніхто не міг зрівнятися з Петром Калнишевським, 
який з щирою душею, із знанням справи, не шкодуючи величезних коштів, споруджував 
і оздоблював храми. На Запорожжі та поза його межами їх збудовано п’ять. Він робив 
замовлення кращим архітекторам, художникам, золотарям. Сам П. Калнишевський 
кохався й знався в мистецтві й іноді брав участь у розробці проектів. Так, для церкви 
в Лохвиці зробив «модель», як він назвав своє уявлення про те, яким повинен бути 
храм. Будівництво нової церкви продовжувалося в 1763-1767 роках повністю на 
кошти П. Калнишевського, який особисто розраховувався з майстрами. 

Про будівництво дерев’яної церкви святої Трійці у рідній його Пустовійтовці 
говориться в документах 1773-го і пізніших років. 

Пустовійтовській церкві П. Калнишевський подарував Євангеліє, яке мало доро-
гоцінну срібну оправу. На оправу пішло понад 16 кілограмів срібла, довжина її – 
півметра, ширина – 32 сантиметри, а товщина корінця– 10 сантиметрів. Книга з 
оправою коштувала 600 карбованців (на той час це великі гроші. Коня, наприклад, 
можна було купити за 5 карбованців). 

Тепер Євангеліє зберігається в Роменському краєзнавчому музеї. Дерев’яна церква 
св. Покрови в Ромнах, побудована на замовлення і під наглядом Петра Калнишевського, 
була найвизначнішою спорудою Полтавщини. Над головними дверима церкви вирізаний 
напис: «Сооружен храм сей во мя Покрова Богоматері коштом і старанням військ 
запорозьких кошового благородного господина Петра Калнишевського, Давида Чорного». 
Давид Чорний – вихідець із с. Пустовійтовки, служив з 1763 р. з братом Петра 
Калнишевського Андрієм на Січі в Кущівському курені, до якого належав і сам кошовий 
отаман. Він, між іншим зберігав у скарбниці Кущівського куреня деякі свої цінності. 
Церкву будували шість років (1764-1770) майстри теслярського цеху містечка Смілого, 
де священником був брат Петра Калнишевського – Семен. 
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Особливо дбав П. Калнишевський про головну запорозьку церкву Покрови на 
Січі. Багатством і красою свого внутрішнього оздоблення вона перевершувала багато 
церков Російської імперії. Січовий храм Покрови мав дорогу ризницю, щонайкоштовніше 
церковне начиння. Царські врата окладами вилиті з чистого срібла, ікони, писані 
кращими візантійськими й українськими художниками, горіли золотим оздобленням, 
ризи ковані щирим золотом, книги у масивних срібних з коштовним камінням 
обкладинках. 

Храм заповнювало розкішне церковне начиння: великі срібні напрестольні ліхтарі-
свічники, кипарисові з різьбою, срібні позолочені хрести, срібні лампади, п’ятдесят 
срібних позолочених корон. Інтер’єр церкви прикрашало багато низок перлин, коралів, 
вироби з бурштину, сотні золотих червінців і полотняних, гаптованих золотом і сріблом 
напрестольних уборів, «воздухи», аналойні покрови, священицькі шати з парчі, штофу 
та інших коштовних тканин. У храмі знаходилося 120 стародруків і старовинних 
рукописних книг, багато мідного й олов’яного посуду. За місяць до зруйнування Січі 
Калнишевський замовив для Січового храму золотий церковний посуд. 

Не побачив він і собор у Новоселиці (тепер Новомосковськ), який за постановою 
ради 1773 р. вирішили побудувати на кордоні своїх земель як форпост, щоб протистояти 
царській Богородицькій фортеці, збудованій у 1687 р. за рахунок запорозьких рибниць, 
пасік та мисливських угідь. Доручили будівництво козаку-архітектору Якиму Погрібняку 
з Нових Водолаг, про якого линула добра слава. За переказами, Калнишевський сказав 
Погрібняку, що запорожці бажають мати не звичайний храм, а великий собор, щоб 
звідусіль його бачили люди, пишались ним, а той, хто помолиться в ньому, назавжди 
б запам’ятав це творіння вільних запорозьких козаків. 

У коло обов’язків кошового отамана входило й забезпечення освіти в Запорозькій 
Січі. Тут діяли три спеціальні школи і 16 загальноосвітніх парафіяльних шкіл при 
церквах, у центрах паланок, слободах, селах. П. Калнишевський підтримував демократичні 
й гуманні принципи, національний характер освіти в Запорозькій Січі. Він піклувався, 
щоб школи мали відповідні умови для навчання й життя. 

Коштом П. Калнишевського збудовано церкви: святої Тройці в селі Пустовійтівка, 
Покрови Пресвятої Богородиці в м. Ромни, Свято-Миколаївську в місті Сміла, церква 
Священних апостолів Петра і Павла в Києво-Межигірському монастирі, церкви в 
Лохвиці на Петриківці, відправив багаті дари для храму Гроба Господнього у Єрусалимі, 
придбано багато церковної літератури тощо. 

Військовий талант та особиста мужність Калнишевського, зокрема під час російсько-
турецької війни 1768-1774 рр. 

Кошовий отаман П. Калнишевський, особисто очолюючи основне запорозьке 
з’єднання кінноти, одночасно був головнокомандуючим усього Запорозького Війська, 
яке діяло на театрах війни як у складі Другої, так і Першої російських армій. Поряд з 
цим Калнишевський зберігав верховне правління в Запорозькій Січі, керував її 
адміністративно-господарчим і військово-організаційним життям. Для вирішення 
негайних справ у Січі він залишав тимчасового заступника– військового суддю. 

Протягом усієї війни Петро Калнишевський, якому тоді вже виповнилося 80 років, 
був невтомним і міцним, наче запорозький дуб. Не зсідаючи, як мовиться, з коня, він 
очолював Запорозьке військо, виявляв неабиякий хист воєначальника й військового 
організатора, талант полководця й особисту хоробрість, а також уміння орієнтуватись у 
політичній обстановці й надзвичайну дипломатичну гнучкість. 

У часи П. Калнишевського Запорожжя не втратило значення впливового чинника 
міжнародних відносин. Воно підтримувало стосунки з Кримським ханством, ногайськими 
мурзами, причорноморською турецькою адміністрацією та польськими магнатами. 
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На початку червня 1775 року на Запорожжі, навіть добрий знавець придворних 
справ Петро Калнишевський не зміг передбачити згубного для себе повороту подій. 

В липні 1775 року, після зруйнування Нової Січі кошовий довго не впускав до 
себе російського посла. Запорожці сперечалися як бути далі. Більшість вимагали, 
щоб Калнишевський дав команду відбиватися. Однак він не вірив в успіх. Вся 
запорожська старшина – кошовий отаман, військовий писар, військовий суддя вийшли 
на зустріч росіянам й відразу були заарештовані. 

Петро Калнишевський і січова старшина здали російським військам Січ без бою. 
Загарбники пограбували військову скарбницю, вивезли зі сховищ зброю з припасами, 
архів Коша Запорозького. Понад 5 тис. запорожців після зруйнування Січі втекли за 
Дунай і заснували там Задунайську Січ. 

Наступного дня царський генерал П. Текелій зібрав всіх запорожців і оголосив їм 
про арешт кошового і старшини, а також скасування за наказом імператриці українського 
війська. 

Кошового Петра Калнишевського заслали у далекий північний Соловецький, 
військового писаря Івана Глобу – в Туруханський, а військового суддю Павла Голо-
ватого – у Тобольський монастирі. Царський сатрап, наказавши створити для всіх 
режим суворої ізоляції, щодо Калнишевського особливо підкреслив, щоб його тримали 
«під неослабною і посиленою вартою солдатів». Останній кошовий отаман запорозьких 
козаків провів чверть століття в нелюдських умовах, ув’язнення було жахливим, по 
суті живцем замурованим у кам’яному мішку. Однак зберіг світлий розум, тільки 
втратив зір. 

Навесні 1878 року відомий український історик Д. І. Яворницький відвідав 
Соловецький монастир з метою ознайомитись з монастирським архівом та побачити 
місця, де раніше сиділи заслані в тому числі і П. Калнишевський. Від живих свідків, 
літніх монахів Яворницький довідався, в яких умовах перебував Калнишевський у 
камері Прядильної башти: «…Коли кошового привезли з Прядильної камери в інше 
приміщення, то від нього залишилося в камері більш як на два аршини нечистот; що, 
просидівши в тюрмі такий довгий час, він здичавів, став похмурий і втратив зір; що 
в нього, як у звіра, виросли великі пазури, довга борода і весь одяг на ньому, каптан 
з ґудзиками розпався на лахміття і звалювався з плечей». 

Завжди розмовляв українською мовою. Поводився стримано й набожно, чим здобув 
повагу чернецтва. Та найбільшої шани серед духовенства він зажив щедрими подарунками 
монастирю. У 1794 році пожертвував Спасо-Преображенському собору запрестольного 
хреста вагою більше 30-ти футів, виготовлено зі срібла, а своє звільнення відзначив 
подарунком оздобленою сріблом з позолотою Євангелія, вага однієї оправи якого 
перевищувала два пуди. 

А тим часом П. Калнишевський карався в одному з найстрашніших казематів 
Головленкової вежі Соловецького монастиря. При вході праворуч лава – ложе для 
в’язня... На другому боці – залишки розламаної печі. Стіни... сирі, плісняві, повітря 
затхле, сперте. У вузькому кінці кімнати знаходиться маленьке віконце вершків шість у 
квадраті, промінь світла, наче крадькома, через три рами і двоє ґрат тьмяно освітлює 
цей страшний каземат. При такому світлі читати можна лише в найсвітліші дні й то з 
великим напруженням зору. Якщо ув’язнений пробував крізь це вікно подивитися на 
світ Божий, то його погляду відкривалося саме кладовище, що знаходиться просто 
перед вікном. Тому, хто бував близько півгодини в задушливій атмосфері каземату, 
ставало душно, кров приливала до голови, з’являлося якесь безмежне відчуття страху. 

Крім того, в камері протікала стеля, про що свідчить письмова доповідь від 
12 жовтня 1779 р. намісника, знайдена в монастирському архіві: «За багаторазовим 
мене проханням П. І. Калнишевського для потреби йому до виправлення і перекриття 
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келії, в якій він живе, що від дощу велика теча відбувається, від чого і одежа в нього 
гниє, і просить ваше високопреподобіє наказати особливо, понад монастирських 
найнятих у теслярську роботу робітних, на його рахунок найняти чотирьох чоловік і 
навесні з іншими монастирськими робітними надіслати з вказівкою на його ім’я, хто 
і якими цінами». Так за власні гроші П. Калнишевський відремонтував свою камеру. 

Його тюремний режим відзначався особливою суворістю. У «Відомості про 
колодників, що утримуються в Соловецькому монастирі» написано: «Петро Кални-
шевський з 1776 р., липня 29. За наказом Г. Потьомкіна, за височайшим повелінням 
для утримання безвихідно із монастиря і позбавлення не тільки листування, а й усякого 
зі сторонніми особами спілкування, під пильною вартою солдатів, що знаходяться в 
монастирі». Такі слова архімандрит постійно писав у відомостях, які він регулярно 
посилав до Синоду. За переказами, останнього кошового виводили з камери до церкви 
лише тричі на рік: на Великдень, Преображення Господнє і Різдво, але в архівах не 
знайдено підтвердження навіть цьому. 

Влітку П. Калнишевського позмінно охороняло четверо солдатів, – при інших 
в’язнях було по двоє; взимку біля його каземату № 15 чатувало троє – біля всіх інших по 
одному. Калнишевського стерегли одні й ті самі найнадійніші охоронці: В. Соханов, 
А. Михайлов, І. Матвєев, В. Нестоков. Вони одержували гроші для харчування бранця 
(один карбованець на день) і купували йому ту їжу, яку він замовляв. Про це свідчать 
записи в «Зошиті, даному конторою монастирського правління казначею ієромонаху 
Іоанну, для запису видачі харчових грошей колишньому Січі Запорозької кошовому 
Петру Калнишевському». 

Восени 1803 р. П. Калнишевського не стало. Перед Преображенським собором 
Соловецького Кремля на сірій гранітній плиті вибито святенницьку епітафію: «Тут 
поховано тіло в Бозі почилого кошового колишнього Запорозької грізної Січі козаків 
отамана Петра Калнишевського, засланого в сію обитель за височайшим повелінням 
1776 р. на спокуту. Він у 1801 р. за височайшим же повелінням знову був звільнений, 
але вже сам не побажав залишити обитель, в коїй знайшов душевний спокій смиренного 
християнства, щиро визнавши свої провини. Помер 1803 р., жовтня 31 дня, в суботу, 
112 літ від роду, смертю благочестивою, доброю». Лише в 1971 році пам’ятка була 
взята на облік, разом з іншими надмогильними плитами. 

Петро Калнишевський був патріотом України, стійким, невтомним, мужнім оборонцем 
Запорозької Січі – останнього вогнища волі, незалежності й демократизму. 

Кошового утримували як знатного в’язня, адже на його потреби урядом передбачено 
кошти з розрахунку 1 рубль на день, або більше 360 рублів на рік. Для порівняння – 
утримання ченця становило – 9 рублів, простого в’язня – 10. 

Точне ж місце, де знаходиться могила, нині невідоме. 
Останній кошовий отаман запорізьких козаків Петро Калнишевський, без сумніву 

належить до найколоритніших і водночас найтрагічніших постатей української історії. 
Небагато наших визначних попередників, яким би доля відміряла такий складний 
життєвий шлях. 

За всю історію Запорізької Січі Петро Калнишевський найдовше був на цій 
найголовнішій посаді. І запам’ятався він як один з найголовніших кошових, хоча 
тримати булаву йому випало в надзвичайно складній в історії запорізького козацтва 
та й усієї України час: Російська імперія твердо стала на шлях остаточної ліквідації 
української державності та козацтва, як стану. 

Завдяки неабиякому розумовому та дипломатичному хистові П. Калнишевському 
таланило стримувати апетити Росії. За його керівництва Запорозькі козаки швидко 
перетворювалися на потужних господарів, освоювали величезні простори Південної 
України. 
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Памятник Петру Калнишевському в с. Пустовійтівка на Сумщині 

 
Однак в кінцевому рахунку запорожці програли. П. Калнишевського на відмову 

від рішучої відсічі будь-яким загарбницьким діям Росії зазнало цілковитого краху. У 
1775 році Запорізьку Січ підступно ліквідовано. Навіть в останню годину Калнишевський 
не наважився на збройний опір і за свою поступливість був віддячений Катериною ІІ 
засланням на далекі Соловки, де пробув 28 років до самої смерті. 

Пам’ятник П. Калнишевському, встановлений його земляками височіє в селі 
Пустовійтівка Роменського району на Сумщині. У 2003 році в зв’язку з 200-річчям 
від смерті отамана, українські сучасні козаки спорудили бюст П. Калнишевського на 
острові Хортиця в Запоріжжі та ініціювали перед державними чиновниками України 
і Росії встановлення токого ж бюсту на Соловках. 
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Êàðìàëþê Óñòèì ßêèìîâè÷ 
 
 

 
 
 
Народився Устим 27 лютого 1787 р. у с. Головчинці Літинського повіту Подільської 

губернії у сім’ї кріпака, який належав панові А. Пігловському. Документи надзвичайно 
скупо повідомляють про сім’ю, дитячі та юнацькі роки життя майбутнього ватажка 
народних повстанців. Нині встановлено, що, крім Устима, в сім’ї Кармалюків народилися 
і виросли ще дві дочки – Марія та Оксана. Вперше він одружився в 1806 р. Від цього 
шлюбу народилися дочка Настя і син Іван. Та в 1809 р. дружина Євдокія померла, і 
виховання дітей взяли на себе її батьки. Вдруге Устим Кармалюк одружився в 1810 р. на 
Марії Щербі. У їхній сім’ї народилося троє синів – Остап, Іван і Тарас. 

Підневільна кріпацька праця в панському маєтку, злидні і знущання стали щоденними 
супутниками життя родини Кармалюків. Устим виростав гордим і незалежним, спро-
можним захистити себе та своїх односельців від несправедливості. Його характер і 
погляди формувалися в атмосфері постійних антикріпосницьких настроїв, які панували 
в той час серед селян. 

Уже замолоду Устим У. Кармалюк розпочав багаторічну нерівну боротьбу з 
представниками панівної верхівки. Вирішивши розправитися із непокірним підданим, 
1812 р. поміщик відправив його на військову службу в 4-ий уланський полк, дисло-
кований у Кам’янці-Подільському. Та Кармалюк утік, повернувся до рідних місць і 
створив повстанський загін. Протягом 1813 р. кілька разів нападав на поміщицькі 
садиби. 

Спійманий навесні 1814 р., У. Кармалюк покараний 500 шпіцрутенами і, згідно з 
вироком Кам’янець-Подільського військового суду, відправлений у штрафний батальйон, 
що знаходився у Криму. Та 13 червня 1814 р. поблизу с. Панівні він утік і повернувся на 
Поділля. Це знову посилило боротьбу селян. У січні 1817 р. У. Кармалюка заарештували 
знову. Смертний вирок, оголошений судом 20 вересня 1818 р. замінено 10-річною 
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каторгою в Сибіру. На шляху до місця заслання У. Кармалюк утік. Повернувшись 
навесні 1819 р. на Правобережжя, він знову із своїми вірними побратимами створив 
загін, який, діючи здебільшого на терені Балтського та Літинського повітів, протягом 
1820-1822 рр. здійснив кілька успішних нападів на шляхетські маєтки. 

22 березня 1822 р. внаслідок раптового нападу загін У. Кармалюка повністю 
розгромлено, а самого ватажка схоплено. Проте і цього разу народному месникові 
пощастило – у березні 1825 р. він утік з каторги в м. Тобольську. За кілька місяців, 
здолавши неймовірні перепони, У. Кармалюк знову з’явився на Правобережній Україні. 
Його загони діяли вже в Літинському, Летичівському, Проскурівському, Могилівському 
та Ушицькому повітах. Протягом листопада 1826 р. – червня 1827 р. вони здійснили 
близько двох десятків нападів на маєтки поміщиків Островських, Станіславських, 
Соколинських та інших. 

У червні 1827 р. шляхті вдалося схопити Кармалюка. Після слідства, яке тривало 
майже рік, за вироком Подільського головного суду його покарано 101 ударом батога й 
відправлено на довічну каторгу. Лише в серпні 1830 р. він утік із Архангелогородського 
піхотного полку (Новгородська губернія), повернувся на Поділля і почав готувати 
нове повстання. Проте на цей раз у вирішальний час за доносом зрадника схоплений 
і засуджений до нового заслання у Сибір. Та поки затверджувався вирок Подільським 
головним судом, У. Кармалюк підготував і здійснив втечу у квітні 1832 р. 

Про розмах дій загонів У. Кармалюка свідчить той факт, що царський уряд 
змушений був у листопаді 1832 р. створити особливий орган – так звану Галузинецьку 
комісію, в розпорядження якої передав частину регулярних військ. 

Ступивши на шлях збройної боротьби з панівним класом, У. Кармалюк не звернув з 
нього до кінця свого короткого, але яскравого життя. Від першого підпалу ґуральні 
пана Пігловського в червні 1813 р, і до підготовки нападу на економію поміщика 
волянського (жовтень 1835 р.), коли трагічно обірвалося життя героя, минуло понад 
двадцять років. 

У чому полягала сила У. Кармалюка? У якому напрямі еволюціонували його 
погляди і соціальний досвід? 

Заслуга керівника антикріпосницьких виступів селян Поділля полягала в тому, 
що в конкретній ситуації першої третини XIX ст. він зумів виробити досить гнучку 
тактику боротьби. В її основу покладено дії невеликих, але надзвичайно мобільних 
загонів. У. Кармалюк використав історичний досвід гайдамаччини – однієї з важливих 
форм визвольного руху народних мас у XVIII ст. Його загони складалися, як правило, з 
місцевих селян, утікачів з інших районів України та російських губерній, військово-
службовців і т. п. То були представники найрізноманітніших верств. Важливо 
відзначити, що спільність інтересів і мети об’єднувала людей незалежно від їхнього 
етнічного походження. Центральною постаттю став, завдяки видатним організаторським 
здібностям, безумовно, Кармалюк. Проте дії повстанців протягом такого тривалого 
часу не можна пояснити лише особистими якостями їхнього керівника. Сила повстанських 
загонів полягала в першу чергу в їхньому тісному й нерозривному зв’язку з широкими 
народними масами. Допомога загонам У. Кармалюка мала, по суті, всенародний 
характер. 

Поступово У. Кармалюк зріс до рівня провідника широких народних мас. Зростанню 
самосвідомості і нагромадженню соціального досвіду сприяли ряд чинників: військова 
служба, спілкування з робітниками і майстровими людьми баровлянської ґуральні 
і т. п. Під час неодноразових втеч з каторги У. Кармалюк зустрічався із представниками 
різних національностей, груп населення Росії. Лише у 1829-1830 рр. він здолав 
величезний простір із Сибіру через Камишлов, Єкатеринбург, Кунгур, Перм, Казань, 
Чебоксари, Нижній Новгород, Володимир, Москву, Калугу, Орел, Севськ, Глухів, Борзну, 
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Ніжин та інші міста. Бував У. Кармалюк на півдні України і в Білорусії. Він цікавився 
побутом і звичаями місцевих мешканців, бачив поневіряння народу, добре знав його 
настрої, думки та надії. 

Життєвий досвід, набутий і засвоєний У. Кармалюком протягом численних втеч, 
загроза арешту і суворої кари сприяли закріпленню в його свідомості розуміння 
антинародної сутності політики панівного класу. Документів, які б відображали ці 
погляди героя, збереглося мало, проте вони надзвичайно красномовні. 

У. Кармалюк не пішов ні в південні степи, ні на землі Австрійської імперії. Не 
залишився він і в суворому, але безпечному сибірському краї чи в інших добре 
знайомих йому місцевостях. Керівник повстанців знову і знову повертався на Поділля. В 
його свідомості тісно переплелися дві суперечливі, але міцно пов’язані ідеї. Як людина з 
великим досвідом соціальної боротьби, У. Кармалюк розумів, що обмежуватися 
діями загонів лише на Поділлі – означає свідомо приректи їх на неминучий розгром. 
Ось чому він прагнув розгорнути селянське повстання проти поміщиків у сусідніх 
губерніях, внести в антикріпосницький рух певну організованість тощо. Проте дії 
повстанців усе ж залишалися локальними, розрізненими, недостатньо узгодженими. 

У. Кармалюк був непересічною особистістю. Він мав гострий природний розум, 
вільно володів, крім української, російською, польською та єврейською мовами. Добре 
відома його здатність перевтілюватися, в разі необхідності він переодягався і видавав 
себе то за польського шляхтича, то за поліцейського чи священика. У. Кармалюк не 
гребував селянською працею та роботою ремісника, був скромний і невибагливий. 

Волелюбний, упертий, нещадний до ворогів, ватаг поневоленого люду одночасно 
був лагідним батьком і люблячим чоловіком. Без перебільшення можна сказати, що 
родинні почуття посідали не останнє місце в формуванні поглядів У. Кармалюка. 
Трагедія його сім’ї (неодноразові арешти і покарання дружини, знущання над дітьми 
і, нарешті, смерть у літинській в’язниці старшого сина Івана в його свідомості 
пов’язана з історичними реаліями першої половини XIX ст. В уявленнях У. Кармалюка 
уособленням зла виступали місцеві поміщики, орендарі та управителі маєтків, 
представники лихварської верхівки. 

Загони Кармелюка здійснили понад 1000 нападів на поміщицькі маєтки та економії, 
сільські й придорожні корчми, обійстя заможних селян. Сам Кармелюк не раз був 
схоплений, чотири рази засуджений до сибірської каторги, звідки тікав, долаючи 
тисячі верст пішки. Він мав широкі зв’язки, часто переховувався в містечкових 
євреїв та через них реалізовував відібране в поміщиків майно, надаючи їм покровительство 
за послуги. 

1833-1839 діяло спеціальне слідство в справі Кармелюка та його спільників – 
«Галузинецька комісія», сформована Летичівським та Літинським нижніми земськими 
судами. За час її діяльності за обвинуваченням або за підозрою у зв’язках із Кармелюком 
проходило близько 20 тис. осіб. Український «Робін Гуд» став героєм численних 
народних пісень і переказів, а також творів художньої літератури. 

Найбільш інтенсивно Кармелюк діяв у Літинському та Летичівському повітах 
Подільської губернії, але часом влаштовував напади також у Балтському, Могилівському 
та Проскурівському повітах Подільської губернії, а почасти – й у Бессарабії. У. 
Кармалюк став жертвою зради людей, яких добре знав. Трагічно загинув внаслідок 
зради Оляни Процькової. 

Вбитий пострілом із засідки в ніч на 22 жовтня 1835 шляхтичем Ф. Рудковським 
в с. Шляхові Коричинці Летичівського повіту Подільської губернії (нині с. Волоське 
Деражнянського р-ну Хмельницької області). Похований у містечку Летичів. 

У журналі Летичівського земського суду, який протягом багатьох років провадив 
слідство, 16 жовтня 1835 р. записано: «Таким чином кінчив життя своє славний... 
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Кармалюк, караний тричі шпіцрутеном і тричі батогом, який стільки ж разів утікав із 
каторжних робіт; той, хто баламутив багато років навколишню округу, хто мав 
надзвичайні і майже неймовірні зв’язки; той, хто став носієм усього зла і цим самим 
багатьох простолюдинів кинув до згуби, утверджуючи у багатьох забобонні химер 
його силу й могутність». 

 

 
Памятник Устиму Кармалюку в с. Летичів Хмельницької області 

 
Звісно, найсправедливішу і найоб’єктивнішу характеристику У. Кармалюкові дав 

народ. Численні історичні пісні, думи, легенди оспівують улюбленця народних мас. 
У противагу офіційній концепції історії селянського руху, де У. Кармалюк характе-
ризувався як «розбійник», «злодій» «злочинець», народ зовсім інакше оцінював ці 
події. Ось як мотивуються дії та вчинки Кармалюка в відомій пісні «За Сибіром сонце 
сходить», поширеній у багатьох варіантах. 

Куди тільки подивлюся, 
Скрізь багач панує 
Поява циклу пісень, а також численних легенд про Кармалюка свідчить про його 

популярність у народі. Слава про відважного ватажка повстанців полинула далеко за 
межі України. Так, скажімо, народні месники-гайдуки вважали його повноправним 
членом своїх бойових загонів. 
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Є підстави вважати, що Кий належав до тих слов’янських воєвод, які встановили 
союзні відносини з Юстиніаном і служили йому в небезпечній справі прикордонної 
охорони. Можливо, саме він виступає в творі Прокопія Кесарійського під ім’ям 
Хільбудія. Не виключено, що слово «Кий», яке у багатьох слов’янських мовах означає 
«палиця», «дубина», «бойовий молот», було зовсім не ім’ям, а прізвиськом. 

Повідомлення «Повісті врем’яних літ» про кончину Кия після повернення з 
Царгорода завершуються свідчення літописів про давній зародок Києва. «Повість» 
знову згадує про нього лише з 852 р., коли починає вже строго за роками викладати 
події східнослов’янської історії. Три з лишком століття з часу смерті Кия не минули 
без сліду для започаткованого ним «городка» й східнослов’янського суспільства загалом. 
Поступово розрізнені союзи племен об’єднались навколо Києва в східнослов’янську 
державу. 

Кий – головний герой епонімічної легенди про заснування Києва. 
Родоплемінний переказ про створення Києва трьома братами розміщено в 

найдавнішому літописному зведенні, складеному в Києві в 1039 р. при Ярославі 
Мудрому. «Начало земли Русьсте. – Быша три братня: єдиному имя Кыи, а другому 
Щек, а третему Хорив; сестра их Лыбедь. Седяше Кыи на горе, кьде ныне увоз 
Боричев, а Щек сидяше на друзеи горе, идеже ныне зоветься Щековица, а Хорив на 
третией горе, от негоже прозьвася Хоривица. И сьтвориша гради нарекоша имя ему 
Кыев. Бяше около града лес и бор велик, и бяху ловяше зверь. Бяху мужи мудри и 
сьмысльни, нарицахуся Поляне, от нихь же суть Поляне Кыеве и до сегодьне». 
Більше ніяких подробиць про Трьох братів це літописне зведення не знає. 

Перше Києво-Печерське зведення перейшло в Початкове Зведення, створене близько 
1095 р., в тому ж Києво-Печерському монастирі. Усюди виклад історії східних 
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слов’ян починався з процитованого нами переказу про Кия, Щека, Хорива та їх сестру 
Либідь. Здавалося, літописці подальших часів вже нічого не могли змінити або 
додати до цієї оповіді. 

Легенда вміщена в недатованій частині «Повісті временних літ». 
Проте в перші роки XII ст. початкове зведення потрапило до рук літописця Нестора. 

То були часи бурхливого розвитку староруської культури, зокрема літератури, 
пробудження етнічної самосвідомості, зростання суспільних потреб в осмисленні 
історичного минулого і сьогодення. Живий інтерес до минулого, прагнення пов’язати з 
ним, пояснити ним сьогодення свідчило про розуміння передовими людьми своєї 
приналежності до Староруської держави і її народності, чим ці люди пишалися. 

 

 
Пам’ятник засновникам міста Києва Кию, Щеку, Хориву і їх сестрі Либідь 

знаходиться на березі Дніпра, біля моста Потона 
 

Сучасні вчені дійшли до висновку, що вписаний Нестором у «Повість временних 
літ» народний історичний переказ про Кия оснований на дійсній фактичній підставі. 
Заклавши в кінці V – на початку VI ст. Київ, полянський князь відвідав Константинополь 
і зустрівся з імператором Анастасієм (491-518) або Юстиніаном І (527-565). 

Незважаючи на те, що Нестор, здавалося б, остаточно спростував новгородську 
вигадку про Кия-перевізника (або мисливця), вона жила й в подальші часи, і проти 
неї доводилося озброюватися і пізнішим літописцям. Наприклад, Ніконовське зведення 
(XVI ст.), визнавши поширеність думки відносно нібито демократичного походження і 
занять Кия, доводило її помилковість таким чином: «Не ведяще же неции рекоша: 
«Кий єсть был перевозник «но несть тако» бе бо у Киа тогда был перевозник со оноа 
страны Днепра, сего ради нарицаху его перевозника», – інакше кажучи, ім’я князя 
нібито перейшло на його човняра, унаслідок чого і виникла плутанина. 

Як уже зазначалося, Нестор попередив переказ про Кия, Щока і Хорива (з якого 
починалися всі більш ранні зведення) розповіддю про минуле полянського союзу 
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племен, де було сказано, що і до трьох братів «поляне же жили в те времена отдельно и 
управлялись своими родами». А після оповідання про поїздку Кия до Константинополя 
літописець продовжує: «И по смерти братьев этих (Кия, Щека и Хорива) потомство 
их стало держать княжение у полян, а у древлян было своє княжение, у дреговичей 
своє, а у словен в Новгороде своє, а другое на реке Полоте, где полочане. От этих 
последних произошли кривичи, сидящие в верховьях Волги, и в верховьях Двины, и 
в верховьях Днепра, их же город – Смоленск». 

Перед нами яскрава і в той же час конкретна картина прожинання слов’янських 
племен на Східноєвропейській рівнині напередодні утворення Староруської держави. 

Уперше Кий з’являється на сторінках літописів у їх вступних, не датованих 
частинах, майже повністю побудованих на фольклорних переказах та легендах. 

Дослідники до певного часу чомусь не помічали, що Нестор не обмежився самою 
розповіддю про заснування Києва. Далі на сторінках своєї «Повісті» він знову 
звертається до життєпису Кия, наводячи цього разу конкретніші відомості про нього. 
Б. Рибаков, уважно вивчивши весь комплекс свідчень про Кия в «Повісті» й порівнявши 
їх із повідомленнями іноземних джерел, дійшов висновку, що в основу оповідань 
про нього покладені достовірні історичні факти. 

Продовжуючи розповідь про Кия, Нестор гнівно відкинув вигадки сучасного 
йому новгородського літописця, котрий твердив, ніби Кий не князь, а чи то простим 
човняр, що перевозив людей через Дніпро, чи навіть звичайний мисливець-звіролов. 

Давши відкоша новгородському колезі, Нестор веде далі своє оповідання про Кия. 
Нагадавши, що той здійснив подорож до Царгорода (Константинополя) і тому ніяк 
не міг бути човнярем-перевізником, київський літописець розвиває тему, що цікавить 
нас: «Кий цей княжив у роді своєму і ходив він до царя – не знаємо лише, до якого 
саме, знаємо тільки, що велику честь мав він (Кий), як кажуть, від того царя, за якого 
він приходив (до Царгорода). Коли ж він повертався, прийшов він на Дунай і вподобав 
місце, і збудував невелике місто, й хотів отаборитися в ньому із своїм родом, але не 
дозволили йому цього люди, що жили поблизу. Так і понині називають подунайські 
жителі те городище – Київець. А Кий, повернувшись до свого міста Києва, там і 
помер». 

Нестор виклав складну й багату на події біографію сильного вождя і полководця 
полянського союзу племен, що зважився зав’язати перетрактації з самим імператором 
Візантії, а потім здійснив сміливу спробу закріпитися в збудованій ним фортеці на 
Дунаї – в ті часи північному кордоні імперії. Певно, це не сподобалось візантійському 
урядові, й він підбурив якісь племена Подунав’я проти київського володаря, що вийшов 
був з-під імперського впливу. У такої непростої, з багатьма подробицями історії 
неодмінно мала бути міцна фактична основа. 

У ній ідеться про полянського князя Кия, який «княжив у роду своєму і ходив до 
цесаря» в Царгород, де «прийняв велику честь» від візантійського імператора. Ця 
літописна оповідь має книжний характер і покликана обґрунтувати думку про те, шо 
Київ заснований нібито з благословення володаря царгородського трону – міфічного 
глави сім’ї всіх християн, народів тогочасного світу. Ім’я Кия та імена його братів – 
Щека і Хорива дослідники виводять від назв київського, урочища. 

У вітчизняній науці останнім часом Кия вважають за реальну історичну постать 
кінця V – поч. IV ст. У літературі побутують різні гіпотези шодо його походження. 
Нерідко Кия ототожнюють з болгарським ханом Кувером (Кубратом) або з батьком 
хозар, візира Ахмада бен Куйа. 
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Народилася Раїса Опанасівна Кириченко 14 жовтня 1944 року в селі Корещина 

Глобинського району на Полтавщині. 
Її мати, Марія Євдокимівна, працювала в колгоспі – жала жито та пшеницю, 

сапала та копала буряки. А батько, Опанас Миколайович, кремезний вродливий чоловік, 
механізатор, водив вантажні машини. 

І, як не було важко, сім’я Коржів жила дружно, в злагоді і великій любові та 
повазі одне до одного. Сусіди нерідко зупинялись біля їхнього подвір’я, щоб послухати 
пісню. Співучі батьки й передали Раї любов до пісні, яка стане для неї самим життям. 

Ще в школі без неї не проходив жоден концерт, а шкільний хор за її участю був 
постійним учасником різних конкурсів. 

Закінчивши школу, Рая працювала в колгоспі, вечорами співала в сільському 
клубі. І хтозна, як би склалася її подальша доля, якби на районному огляді художньої 
самодіяльності не почув дівчину Павло Федорович Оченаш. Художній керівник 
народного хору Палацу культури Кременчуцького автомобільного заводу, він одразу 
оцінив неабиякі природні здібності «корещинського соловейка» й запросив до себе в 
колектив. Стати солісткою такого великого хору –честь для 18-річної дівчини. 

Рая співала й, здавалося, мала омріяне – пісні та вдячних слухачів. Утім, навіть не 
підозрювала, що стати народною улюбленицею, справжньою «Мадонною української 
пісні» їй призначено самою долею. 

Деякий час працювала солісткою вокального ансамблю Полтавської філармонії, 
пізніше в житомирському ансамблі «Льонок». 

По-справжньому самобутній талант Раїси Опанасівни розквітнув у Черкаському 
народному хорі (1968-1983) під керівництвом народного артиста України А. Пашкевича. 
Дебютувала як солістка Раїса Кириченко, проспівавши в програмі виїзного концерту 
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пісню А. Пашкевича на слова Д. Луценка «Ой ти, ніченько», одразу стала в один ряд 
з такими визнаними зірками Черкаського хору, як Ольга Павловська та Валентина 
Крикун. 

Співаючи, молода красуня знайшла собі пару – баяниста Миколу Кириченка. 
Правда, сталося це трохи пізніше, коли, запросили дівчину до жіночого ансамблю 
Полтавської філармонії. 

Незабаром молоде подружжя починає працювати в Житомирському. ансамблі 
«Льонок». Тут завдяки піклуванню талановитого музиканта Анатолія Пашкевича розквітає 
її творча доля. У 1968 році Анатолій Пашкевич очолює Черкаський народний хор й 
забирає з собою Кириченків. Раїса стала душею колективу. Всі в захопленні від пісень 
у її виконанні. Саме в Черкасах 1973 року вона одержує звання заслуженої артистки 
України, а через шість років – народної. 

Її популярність поширилась далеко за межі України, Раїсі Кириченко гаряче 
аплодували в Канаді, Австралії, на Філіппінах, в країнах Європи та Африки. 

На жаль, Раїса Опанасівна змушена перервати на деякий час сценічну діяльність 
за станом здоров’я. Але мужня, сповнена волі та любові до життя співачка знов 
повертається в світ мистецтва. 

З роками талант її не гасне, а, навпаки, зростає. Артистка відшліфовує кожен 
твір, вкладає в нього душу і серце. Разом з чоловіком вона працює над розширенням 
репертуару. Крім пісень Анатолія Пашкевича на слова Дмитра Луценка, Миколи Свидюка, 
Марії Бойко та улюбленої народом «Козачки» Миколи Збарацького на слова Миколи 
Луківа, вона готує твори полтавського композитора Олексія Чухрая. 

З оновленою концертною програмою славетна полтавка планує виступити в 
столичному палаці «Україна». 

Успішним, проникливим стало виконання нею «Двох кольорів» О. Білаша, «Ой, я 
маю карі очі» А. Пашкевича та ін. Деякі з них залишилися в репертуарі Р. Кириченко 
і до кінця життя. Передусім це «Летіла зозуля», «Дощик накрапає», «Ой, не плавай 
лебедонько» – пісні, що поступово загубили ім’я автора (а ним є А. Пашкевич), 
перейшли в активний фонд народної музики. 

Величезний репертуар Раїси Кириченко складався з українських, російських та 
білоруських народних пісень і творів сучасних композиторів (О. Білаша, Ф. Філіпенка, 
І. Шамо, Н. Андрієвської, К. Домінчена, О. Зуєва, А. Пашкевича, П. Майбороди. І. Сльоти, 
В. Захарова, Є. Калмановського та ін.). Закінчила факультет хорового диригування 
Харківського інституту мистецтв ім. І. Котляревського. Записала на грамплатівки чимало 
пісень українських композиторів. Чарівний голос неповторного тембру і яскравого 
національного колориту та задушевність виконання принесли їй всенародну любов. 
«Берегиня української пісні» – так з любов’ю і шаною говорять про українську 
співачку – часто гастролювала за рубежем (США, Канада. Німеччина. Болгарія. Польща. 
Алжир, Індія. Туніс, Малайзія, Філіпіни); 1983 отримала диплом почесної громадянки 
м. Балтимор (США). 1999-2001 була членом Комітету національної премії України 
ім. Т. Шевченка, викладала в Полтавськлму музичному училищі на відділі хорового 
співу. Творчості Р. Кириченко присвячені кінофільми реж. О. Бійми («Розквітає рута-
м’ята», «Тополина земля». «Немеркнуча зірка – Раїса Кириченко»), телефільми 
«Автограф» та «Берегиня». Лауреат Державної премії УРСР ім. Т. Шевченка (1986), 
премії ім. Дм. Луценка «Осіннє золото». 

Материнська любов – одна з провідних тем у творчості Раїси Кириченко. Вона 
співає про матерів і від імені матерів, створюючи колоритні, повнокровні образи 
жінок, які чекають, напоумляють своїх дітей, виряджають у життєву дорогу, просять 
у долі для них талану, щастя й завжди готові привітно їх зустріти, приголубити, 
втішити. 
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Образ матері завжди виникає, коли Раїса Кириченко співає «Мамину вишню», 
«Материнський наказ» А. Пашкевича, «Журавлину вірність», «П’є журавка воду», 
«Дорога спадщина» О. Зуєва. 

Художній феномен Р. Кириченко зумовлений не лише її вдячною фактурою, 
сценічністю й своєрідним забарвленням голосу – насиченого, тембрально багатого 
меццо-сопрано. Не тільки тим, що вона виконавиця «народного плану». Її талант 
помножений не стільки на працю, скільки на розуміння його природи самою артисткою, 
яка не просто бездумно співає, а шукає йому застосування для створення образу, 
щонайбільше наближеного до життя, зрозумілого слухачам. Тому мало не кожен 
твір у виконанні співачки вражає, досягаючи рівня справжнього мистецького явища, 
виплеканого серцем, душею, розумом («Хата моя, біла хата», «Рідна мова», «Маруся 
Чураївна», «Подорож до села», «Журавлі-журавлики»). 

У творчому доробку Р. Кириченко є маловідомі, або призабуті мелодії, такі як: 
«Ой, у полі три тополі», «Чоловіче, чоловіче!», «Наша Анничка». 

Неперевершено, в своєрідній манері, виконує Раїса Опанасівна й популярні пісні 
(«Козачка» або «Пане полковнику!» М. Збарацького, народні «Ой, гарна я гарна», «Ой 
хотіла мене мати», «Два дубки» та ін.). Зберігає вона й пісні минулих років – «Елегія» 
П. Майбороди, «Хусточка червона» А. Малишка в обробці З. Остапенка. Кожна пісня 
Раїси Кириченко входить у душу своєю стежиною, і кожна хвилює по-своєму. 

Голосом співачки милувалися шанувальники народного мелосу в Америці, Канаді, 
Німеччині, Польщі. їй вдячно аплодували в Алжирі, Індії, Тунісі, Малайзії, на Філіппінах. 

Раїсу Кириченко називають Мадонною, Берегинею української пісні, символом 
нації, сучасною Чураївною. її знають, шанують і щиро люблять у народі! Тому, коли 
свого часу життя Раїси Панасівни опинилося під загрозою, мало не вся Україна 
«відмолювала її у Бога...». Спільними зусиллями держави, діячів української культури, 
трудових колективів, підприємств, простих громадян зібрані кошти на складну унікальну 
операцію, в результаті якої Раїса Кириченко знову повернулася на сцену. 

Спокійна, величава і як завжди надзвичайно красива, Раїса Кириченко царює на 
сцені. Вільно лине її розлогий, широкий, як правічний український степ, могутній, 
як хвилі Дніпрові, трепетно-довірливий голос… 

Лауреат Державної премії україни імені Т. Г. Шевченко, кавалер орденів княгині 
Ольги ІІ і ІІІ ступенів. 

Раїса Опанасівна хворіла, ні для кого не була секретом її хвороба нирок. 
Останній концерт Раїса Кириченко дала 25 листопада 2004 року. Йшов четвертий 

день помаранчевої революції: у країні неспокій, що там уже казати про столицю, а 
тут у Палаці «Україна» запланований концерт. «Ми так хвилювалися, чи не зірветься 
виступ, чи охорона пускатиме людей у помаранчевій символіці» – пригадує той 
неспокійний час одна із шанувальниць співачки. На щастя все обійшлося, та й чи міг 
зірватися концерт, який називався «Раїса Кириченко благословляє друзів» 

Поряд з Вами солов’ї мовчать. 
Солов’ям нема чого додати... 
Мудрості не стане солов’ям 
Не буденну оспівати долю. 
Солов’ї мовчать. Лише земля 
Вашу пісню слухає з Любов’ю! 
(з присвяти Раїсі Кириченко, написаної Марією Бойко). 
Раїси Кириченко не стало 9 лютого 2005 р. на 62-му році життя. В приміщенні 

Національної філармонії відбулася громадська церемонія прощання їз цією видатною 
жінкою, а потім її повезли додому – в село Корещина Глобинського району на 
Полтавщині. «Веземо в село, як вона і заповідала – поховати біля батьків…». Дітей у 
Раїси Кириченко не було. 
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У Полтаві їй встановлено меморіальну дошку. Започатковано Всеукраїнський 

фестиваль-конкурс «Пісенні крила Чураївни» пам’яті Кириченко. Пісні у її виконанні 
щодня звучать у програмах Українського радіо («Я козачка твоя», «Мамина вишня», 
«Жіноча доля» та ін.). 
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Богдан Олександрович Кістяківський (псевдоніми – Українець, Хатченко) народився 
4 листопада 1868 р. в Києві в сім’ї професора карного права Київського університету 
О. Кістяківського. Навчався в 2-й Київській гімназії, з якої виключений за організацію 
гуртка по вивченню забороненої української мови й літератури. В 1888 р. склав іспит 
на атестат зрілості в Рівненській Олександрійській гімназії, вступив на історико-
філологічний факультет Київського університету. Влітку 1889 р. виїхав до австрійської 
Галичини для зустрічі з лідером українського національного руху М. Драгомановим. 
Запідозрений у шпигунстві, заарештований австрійською владою і висланий з Галичини, 
а по приїзді до Києва заарештований російською владою за переписку з емігрантами-
революціонерами, збереження й розповсюдження нелегальної літератури, організацію 
підпільних гуртків. Виключений з університету на початку 1890 р. Згодом перевівся 
до Харківського університету, але також виключений з нього за участь у студентських 
виступах. 

У серпні 1890 р. йому вдається вступити на юридичний факультет Дерптського 
(Тартуського) університету. Він встановлює зв’язок з польськими марксистами, при-
лучається до гуртка петербурзьких марксистів на чолі зі П. Струве. Б. Кістяківський 
перекладає на українську мову соціал-демократичну літературу, організовує марксистські 
гуртки в Києві серед учнівської та студентської молоді, куди ввійшли А. Луначарський, 
М. Бердяєв. У вересні 1892 р. знову заарештований, виключений з університету і 
висланий під негласний нагляд до Любави. В січні 1895 р. виїхав за кордон, навчався 
в Берлінському університеті на філософському факультеті під керівництвом Зіммеля, 
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влітку 1897 р. відвідував семінари Віндсльбанда, Ціглера, Кнаппе в Страсбурзькому 
університеті, переїхавши сюди з Парижа, де весною навчався в тамошньому університеті. 
В Страсбурзі захистив (1898) докторську дисертацію «Суспільство та індивідуальність», 
яка дістала високу оцінку в німецькій філософській літературі. Повернувшись до 
Петербурга, співробітничав у журналах «Жизнь», «Мир божий», виступаючи з аналізом 
основних категорій моральної оцінки суспільних явищ, що поставило його поза «класовою 
доктриною соціал-демократії» й зумовило перехід на позиції «критичного напряму». 
Восени 1900 р. після вислання з столиці оселяється під Києвом, а вже наступного 
року навчається в Гейдельберзькому університеті в семінарі Еллінека, бере участь у 
створених П. Струве журналах «Освобождение», «Проблеми идеализма». Восени 
1902 р. повертається до Росії, проживає в Вологді, а весною і влітку 1903 р. – в 
Німеччині. У 1903-1904 рр. бере участь в установчому з’їзді «Союза Освобождения», 
очолює разом з М. Бердяєвим та С. Булгаковим його київський відділок. Член партії 
кадетів від дня її заснування. Зиму 1905-1906 рр. провів у Гейдельберзі, завершив 
там розпочате П. Струве видання творів М. Драгоманова. Був консультантом М. Вебера 
щодо написання праці про політичні партії Росії. 

Повернувшись до Росії, співробітничав у журналах «Свобода и культура», «Русская 
мысль», «Вопросы философии и психологии», в газетах «Дума», «Право», був 
редактором журналу «Критическое обозрение» (1907-1908). Читав курс адміністративного 
права в Московському комерційному інституті, а 1909 р. стає приватдоцентом 
юридичного факультету Московського університету. 1910-1911 рр. провів у Мюнхені. 
Повернувшись до Москви, на знак протесту проти відміни університетської автономії 
залишив університет, перейшов читати лекції з філософії права до Ярославського 
демидівського ліцею. В цей час цілковито розриває зі П. Струве, який обстоював 
ідею «великої Росії», заперечував право народу на самовизначення. 

Б. Кістяківського називають родоначальником марксизму в Україні, але його 
ставлення до марксизму було неортодоксальним. Він вважав, що марксизм цінний не 
як система матеріалістичної метафізики, не як теорія історії, а як набір методологічних 
принципів для суспільних наук. Кістяківський різко критикував правовий нігілізм 
російської думки: він показував, що порівняно з Заходом існують значні традиції в 
дослідженні правознавства, російська інтелігенція завжди вирізнялася притупленістю 
правосвідомості, ігноруванням законності й правопорядку, негативним ставленням 
до державності. 

Невід’ємною частиною теорії права Б. Кістяківського є його концепція правової 
держави. Держава є правовою організацією народу, яка цілком володіє власною, 
самостійною і ні від кого не залежною владою. Всі культурні людства жили й живуть у 
державних одиницях, де людина й держава – це два поняття, що взаємодоповнюють 
одне одного, через що культурна людина не мислиться без держави. Б. О. Кістяківський 
негативно ставився до уявлень про державу як безжалісного деспота, як організацію 
економічно сильних і багатих для подавлення економічно слабих і бідних. Справжнє 
завдання держави він вбачав у здійсненні солідарних інтересів людей. 

Б. Кістяківський вимагав чітко розрізняти поняття «суверенітету», або верховенства 
народу та «самодержавності народу», попереджував, що ототожнення їх може 
повернутися автократією або самовладністю народу, деспотизм якого страшніший 
деспотизму однієї особи. Ідеї необмеженого народовладдя протиставляв принцип 
народного суверенітету: зв’язку державної влади в правовому суспільстві з народом, 
участі його в організації державної влади шляхом виборів на основі всезагального і 
рівного виборчого права, створення державних закладів через народне представництво. 
Тільки при підтримці народу і в опорі на нього державна влада в правовій державі 
залишається владою, зберігає своє власне й самостійне значення, створюючи відому 
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єдність з народом. Єдність влади з народом завжди залишається основною метою і 
основним прагненням усякої правової держави. Навіть розгортаючись на фоні класової 
боротьби, принцип єдності державної влади з народом і єдиної мети, що з нього 
випливає, не може відкинутий цією боротьбою. Навпаки, він органічно вписується в 
неї, бо через народне представництво соціально гноблені елементи завжди мають 
можливість вплинути на хід державного життя. Внаслідок цього відчуження від 
держави навіть найбільш пригноблених і найбільш крайніх за своїми політичними 
вимогами елементів у правовій державі не таке велике, як відчуження всього народу 
від уряду в монархічній і поліцейській державі, котра вбиває особисту й суспільну 
ініціативу, всяку самостійність формально-казуїстичними регламентаціями і суворою 
опікою державної влади над потребами та інтересами своїх підданих. Завдяки 
народному представництву правам людини й громадянина гарантується політична 
самостійність як окремим особам, так і суспільним групам, вся організація правового 
державного об’єднання має суспільний характер, а правильне й нормальне виконання 
державних функцій залежить від самодіяльності суспільства і народних мас. Без 
активного ставлення в правовій державі до державних інтересів, що випливають із 
надр народу, правова держава існувати не може. Відповідальність у ній за нормальне 
функціонування правового порядку й державних закладів лежить на самому народові, 
завдяки чому вона є дійсною організацією, тобто упорядкованою державою. Кістяківський 
закликав до підвищення рівня правосвідомості серед народу, переконання в його 
більшій повазі до закону, своїх та чужих прав, посилення почуття відповідальності, 
визнання важливості загальнодержавних і загальнонародних інтересів, посилення 
громадської і соціальної свідомості, а найголовніше – національної солідарності. 

Пов’язуючи становлення правової держави з класовою боротьбою, Б. Кістяківський 
зазначав, що наявність у сучасній правовій державі панівних і підпорядкованих і навіть 
соціально пригноблених елементів не дає змоги досягти цілковитої єдності державної 
влади з народом. Така єдність як цілісна соціальна організація може здійснитися, на 
думку вченого, тільки в державі майбутнього, в народній або соціалістичній державі. 
Соціалістичну державу він розглядав як ідеал, а не факт дійсності, вбачаючи головним 
завданням її заміну анархії, що панує в суспільному капіталістичному виробництві, 
організованим виробництвом. Наголошував, що більшість закладів соціалістичної 
держави будуть створені за аналогією із закладами правової держави, а організованість і 
подолання анархії в суспільному господарстві будуть досягнуті тими ж засобами, 
якими досягаються організованість і будова правового, політичного й державного 
життя в правових державах. До цих засобів належать: послідовний розвиток і розширення 
суб’єктивного прилюдного права, до категорій якого приєднаються право на гідне 
людське існування; участь народу в законотворчості та управлінні державою. 

У листопаді 1913 здобув звання приват-доцента. Від січня 1914 – штатний доцент 
Московського комерційного інституту. Численні наукові праці принесли йому визнання 
як серед правознавців, так і серед філософів. У лютому 1917, оминаючи ступінь 
магістра, захистив у Харківському університеті дисертацію на ступінь доктора державного 
права й у травні 1917 обраний ординарним професором спочатку Московського 
комерційного інституту, а через кілька днів і Київського університету. Відтоді постійно 
жив у Києві. Викладав у Київському університеті та в приватному Київському 
юридичному інституті, а також у новоствореному Українському народному університеті 
в Києві: з берез. 1918 – проф., з січня 1919 – тимчасово в. о. декана, з березня 1919 – 
декан юридичного факультету. Співпрацював з М. Василенком і В. Вернадським у 
здійсненні реформи вищої освіти і наукових установ в Україні. В січні 1919 обраний 
позаштатним академіком ВУАН по кафедрі державного адміністративного і міжнародного 
права, а в березні 1919 – штатним академіком по кафедрі соціології. В академії 
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входив до складу Комісії ВУАН для виучування звичаєвого права. Комісії ВУАН для 
виучування історії західноруського та українського права, Правничо-термінологічної 
комісії та ін. установ. У червні 1918 гетьманом П. Скоропадським призначений 
Генеральним суддею Адміністративного департаменту Генерального суду Української 
Держави за сумісництвом. Після реорганізації цієї установи в липні 1918 став 
сенатором Державного сенату Української Держави. У складі делегації ВУАН з метою 
відстояти академію від закриття денікінською владою відряджений до Єкатеринодара 
(нині м. Краснодар). Тяжко захворів і під час операції у Єкатеринодарі помер 29 
квітня 1920 року. Там Богдан Олександрович Кістяківський похований. 

Як учений і громад, діяч перебував під впливом Б. Антоновича та ідей М. Драго-
манова. І. Франка, М. Павлика, брав безпосередню участь у створенні багатьох 
опозиційних владі демократичних організацій, був помітною постаттю в соціал-
демократичному та ліволіберальному русі. 

Був одним з організаторів і редакторів журналу «Освобождение», редактором 
журналу «Критическое обозрение» (1907-10), співробітником кількох часописів, зокрема 
«Русская мысль». «Свобода и культура» та «Вопросы жизни». а також редактором 
фахових правничих видань «Юридические записки» (1912-14) та «Юридический вестник» 
(1913-17), одним з провідних авторів журналу «Новые идеи в правоведении» (1914). 
Під його керівництвом здійснено видання політичних творів М. Драгоманова, окремих 
праць О. Кістяківського, перекладів праць Г. Еллінека та деяких інших німецьких 
правників. Кілька своїх праць присвятив історії демократичного руху та політичної 
думки, захистові самобутності української культури та мови. 

В останні роки життя готував до друку працю «Право та науки про право. 
Методологічний вступ до філософії права», яку називав головною своєю книгою і 
яка мала підбити підсумки наукових дискусій початку ХХ ст. та відповісти на критику 
опонентів його поглядів, висловлених у попередніх публікаціях. Побачив світ лише 
маленький її фрагмент (вважається, що єдиний її рукопис знищено пожежею в 
Ярославській друкарні 1918 під час есерівського повстання). 
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Народився Сидір Артемович Ковпак 25 травня 1887 р. в с. Котельві на Полтавщині в 

незаможній селянській родині. Серед своїх чотирьох братів і трьох сестер Сидір 
найстарший. Батьки віддали його до церковно-парафіяльної школи. Однак нестатки 
невдовзі змусили 11-річного хлопця залишити навчання. Він наймитує в місцевого 
крамаря – торговця залізними товарами; рано знайомиться з нелегальною літературою. 
Захоплюються нею і під час військової служби в 1909 році Асландузькому резервному 
батальйоні. Згодом цей батальйон реорганізовано на 186-ий піхотний полк. 

Після демобілізації 1912 р. Ковпак працює чорноробом там-таки в річковому 
порту, а потім – у місцевому трамвайному депо. 

На початку Першої світової війни юнака знову призивають до царської армії, і 
потрапляє до того самого полку. Бере участь у боях, зокрема в знаменитому 
Брусиловському прориві. За мужність і героїзм двічі нагороджуєтеся Георгієвським 
хрестом. 1917-го солдати обирають свого хороброго побратима до полкового комітету. 
Саме цей полк за рішенням комітету відмовився виконати наказ уряду Керенського 
про наступ. Його виводять у резерв, а особовий склад розходиться по домівках. 

У громадянську війну очолював організований ним партизанський загін, який 
бився з петлюрівцями, німецькими військами та білогвардійцями. Брав участь у боях 
на Східному фронті, в складі 25-ої Чапаєвської дивізії і на Південному фронті проти 
військ барона Врангеля. 

Вернувся в Котельву, де створив партизанський загін з колишніх солдатів, який 
боровся з німецькими військами, Армією Української Народної Республіки, денікінцями. 
Брав участь у боях на Східному фронті в складі 25-ої Чапаєвської дивізії та на Південному 
фронті проти військ П. Врангеля. Від 1919 – член КП(б)У. В 1921-1926 працював 
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військовим комісаром Великого Токмака (нині м. Токмак), Генічеська, Кривого Рогу, 
Павлограда. 

Потім на господарській і радянській роботі. Із січня 1940 р. до серпня 1941 р. – 
голова Путивльського міськвиконкому. 

На цій посаді застала його війна. 10 вересня Путивль захопили фашисти. А тим 
часом у лісах створювалися партизанські загони. Один з них очолював С. Ковпак. У 
середині жовтня до Спадщанського лісу, де діяли ковпаківці, прийшов загін під 
командуванням С. Руднєва. Партизани вирішили об’єднати сили. Так, 18 жовтня 
сформовано Путивльський загін. Його командиром став С. Ковпак, комісаром – С. 
Руднєв, а начальником штабу – Г. Базима. 

У грудні 1941 – січні 1942 р. Путивльський загін здійснив рейд у Хинельський, у 
березні – в Брянський ліси, в травні-липні – на Сумщину. За цей час ковпаківці 
знищили в боях майже півтори тисячі гітлерівців. За диверсії на залізницях і успішне 
проведення операцій проти фашистських гарнізонів С. Ковпаку 18 травня 1942 р. 
присвоєно звання Героя Радянського Союзу. 

У серпні 1942 р. його викликали до Москви на нараду командирів і комісарів 
партизанських загонів, на якій прийнято рішення про передислокацію ряду партизанських 
з’єднань з північних районів республіки і Брянських лісів на Правобережжя, а також 
проведення глибокого рейду по території Правобережної України. Це відповідальне 
завдання з’єднання під командуванням С. А. Ковпака та О. М. Сабурова виконали з 
честю. Вони пройшли з боями понад 6400 км. Народні месники висадили в повітря 
14 залізничних і 20 шосейних мостів, пустили під укіс 14 ешелонів, потопили 
15 річкових суден, розгромили 6 станцій та 7 вузлів зв’язку, знищили понад 6 тис. 
гітлерівців. Командуванню Червоної армії передано важливу інформацію про пересування 
військ противника. На той час з’єднання являло собою грізну силу: у його складі 
налічувалося до 1500 чол. 

26 жовтня партизани вирушили в рейд – з Брянських лісів на Правобережну 
Україну, подолали з боями сотні кілометрів по території Гомельської, Пінської, 
Волинської, Рівненської областей, форсували Десну, Дніпро та Прип’ять і вийшли в 
район Олевська на Житомирщині. 

В грудні 1943 року С. А. Ковпак в зв’язку з хворобою відбув до Києва на 
лікування. З’єднання було переформоване в 1-му Українську партизанську дивізію 
імені С. А. Ковпака. Під командуванням П. П. Вершигори воно здійснило ще два 
рейди по тилам противника в Західних областях України і Білорусії, а також на 
території Польщі. 

Тут, на Правобережжі, з’єднання загонів під командуванням Ковпака здійснило 
славнозвісну операцію «Сарненський хрест», яка належить до кращих зразків парти-
занського мистецтва. Одностайно воно підірвало 5 мостів на залізничних магістралях 
Сарненського вузла й завершило похід розгромом ворожого гарнізону в Лельчицях. 
У цьому рейді Ковпак і Руднев показали себе досвідченими воєначальниками, то ж 
їм одним із перших присвоєно генеральське звання. 

Улітку 1945 р. Сумське з’єднання партизанських загонів розпочало Карпатський 
рейд, під час якого підірвано 19 військових ешелонів, 52 мости, понад 50 складів, 
виведено з ладу електростанції та нафтопромисли біля Биткова і Яблунева. Цей 
бойовий похід, здійснений під час Курської битви, мав велике морально-політичне 
значення. Відтягуючи на себе значні сили ворога, руйнуючи залізниці, партизани 
затримували перекидання фашистських військ на фронт. 

1944 р. С. Ковпак за полководчу майстерність отримав другу Золоту Зірку. 
13 січня 1944 р С. Ковпак стає членом Верховного суду Української РСР. Відчувши 

труднощі, пов’язані з відсутністю спеціальної юридичної освіти, перетворює робочий 
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кабінет на бібліотеку й у свої 57 років наполегливо вивчає кодекси, довідники, 
енциклопедичні видання. Хоч дід, як пестливо називали його друзі та бойові побратими 
ніколи не був формалістом, свято дотримувався у судовій практиці законів і часто 
повторював підлеглим: «Дивіться, хлопці! У нас не можна інакше. Приходить справа, а 
за нею – і злочинець, і людина невинна. Але й так буває, що підписуєш папір, до 
кінця не розібравшись. Звідси й біда для невинного. Ось чого я боюся і вам раджу: 
самі бійтеся! Не сім – сто разів відміряй і десять разів перевіряй, а раз відріж. Отак у 
нашій справі потрібно». 

Нагороджений двома солдатськими Георгіївськими хрестами 3-го та 4-го ступенів, 
чотирма орденами Леніна, орденами Червоного Прапора. Суворова 1-го ступеня, Богдана 
Хмельницького 1-го ступеня, медалями: орденами і медалями Польщі. Угорщини, 
Чехословаччини та інших іноземних держав. 

У Котельві встановлено бронзовий бюст С. А. Ковпаку, пам’ятники – у Києві, 
Путивлі та Котельві. Ім’я Ковпака присвоєно районові та вулиці в Сумах, вулицям у 
Полтаві й Котельві. 

 

 
Теплохід «Сидір Ковпак» лютий 1979 – березень 1979 

 
У 1946 р населення Путивля, Глухова та інших міст Сумщини обрало С. М. Ковпака 

депутатом Верховної Ради СРСР, 1947-го – депутатом Верховної Ради УРСР. У 
березні того ж року став заступником голови Президії Верховної Ради УРСР. 

Про діяльність на цій посаді, ділові й людські якості колишнього партизанського 
командира, зокрема ставлення до дітей, відомо з розповідей секретаря його приймальні 
Наталі. Мандрик На жаль, своїх дітей він не мав. Якось прийшла до нього дівчинка 
років десяти й розповіла, що її батько загинув, а мати тяжко хвора, живуть вони бідно, а 
їй так хочеться вчитися грати на скрипці, стати музикантом. Ковпак покликав секретаря 
и сказав: «Ось гроші... Бери мою машину, поїдьте разом до магазину, й купи їй 
найкращу скрипку, а також сукню, щоб дівчинка була як справжня артистка...». 
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Його добре знали не лише в Україні, а й далеко за її межами. Уряди деяких 
держав вшанували С. А. Ковпака високими військовими нагородами. Він був кавалером 
ордена «Білий Лев» та Чехословацького хреста, польського Хреста Грюнвальда, медалі 
«Угорський партизан», італійських Золотої та Бронзової Зірок Гарібальді. Учасники 
руху Опору Європи вважали його своїм старійшиною. Тож не дивина, що один з 
партизанських загонів Франції 1943 р. взяв ім’я Ковпака. Легендарний генерал був 
бажаним гостем у багатьох країнах і сам радо приймав зарубіжних друзів. 

Вісім прожитих десятиліть не відібрали в Ковпака ні чіткої пам’яті, ні ясного 
розуму. До речі, він майже ніколи не хворів. За свідченням лікарів, його серце 
прекрасно працювало до глибокої старості. Але гірше було з легенями. Остаточний 
діагноз, рак легенів, від нього приховали. 

11 грудня 1967 р. після тяжкої хвороби Сидір Артемович Ковпак помер. Похований у 
Києві на Байковому кладовищі. У пам’яті бойових побратимів і нащадків він назавжди 
залишився полум’яним патріотом своєї Вітчизни, вірним сином українського народу. 
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Серед героїв Великої Вітчизняної війни почесне місце в історії України належить 
нашому славному земляку Іванові Микитовичу Кожедубу – льотчику-винищувачу, асові 
повітряних боїв, найкращі літа якого пов’язані з авіацією, із зміцненням ВПС СРСР. 

Іван Микитович Кожедуб народився 8 червня 1920 р. в с. Ображіївка Шосткинського 
району Сумської обл. Змалку звик до селянських клопотів. Разом з братом порався в 
полі, в господарстві. Це був час бурхливого розвитку авіації. Легендарний Валерій 
Чкалов став кумиром для 15-річного хлопця, який зачитувався літературою про авіацію. 
Тож не дивина, що, вступивши до хіміко-технологічного технікуму, подав заяву в 
аероклуб, де вже вчилися його друзі. М’язистий і міцний, наче молодий дуб, він легко 
пройшов медичну комісію. Відтоді ніколи не розлучався з авіацією. 

Доволі швидко навчився керувати легкомоторним літаком. Вступив-таки авіахімовець 
до Чугуївської школи пілотів-винищувачів. В інструктора не було з ним проблем. З 
вигляду забарний і неповороткий, Іван виявив неабияку кмітливість і спортивну 
спритність. Його першого з групи курсантів допущено до самостійних вильотів на 
навчально-тренувальному літаку. Відтак – навчання на бойовому. Блискуче закінчивши 
льотне училище, Іван лишився в ньому інструктором. Що ж, молодий пілот мав усі 
підстави пишатися своїм успіхом. 

У льотній школі, І. Кожедуба застала війна. На рапорт до керівництва з проханням 
послати його в діючу армію надійшла негативна відповідь. 

І лише в березні 1943 р. І. Кожедуб потрапив на фронт. Бойове хрещення було 
невдалим: підбитий літак ледве дістався аеродрому. Це послужило уроком на майбутнє. 
Іван завзято перебирав досвід у бувалих льотчиків, поповнюючи свій арсенал такими 
новаціями, як, скажімо, маневри по вертикалі, багатоярусна побудова бойових порядків 
розроблена повітряним асом О. Покришкіним. На той час наші винищувачі, перехопивши 
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в супротивника ініціативу, діяли за формулою: «висота – швидкість – маневр». Зросла 
бойова майстерність і молодого Кожедуба, особливо влітку 1943 р., під час битви на 
Курській дузі. Десь через місяць після її початку його нагороджено орденом Червоного 
Прапора. 

Точилися бої і на інших напрямках. Розгорнувши широкий наступ, радянські 
війська вже визволяли землю України. Призначений командиром ескадрильї І. Кожедуб 
мало не щодня обводив на карті червоними кружальцями очищені від фашистів міста і 
села. 6 листопада 1943 р. війська 1-го Українського фронту визволили Київ. До жовтня 
1943 року старший мічман Іван Кожедуб здійснив 146 бойових вильотів, збив 
20 німецьких літаків. А в лютому 1944-го на польовий аеродром надійшла звістка 
про присвоєння І. Кожедубові звання Героя Радянського Союзу. Через кілька днів 
командир авіаційного з’єднання вручив йому орден Леніна і Золоту Зірку. 

Влітку 1944 р. досвіду І. Кожедубові вже не позичати. Часто літав він сам чи з 
напарником на «вільне полювання» за лінію фронту, ведучи пошук ворожої цілі. Ще 
більші можливості для цього відкрилися з його призначенням заступником командира 
полку, що діяв у складі 1-го Білоруського фронту. 

19 серпня 1944 р. капітан Кожедуб став двічі Героєм Радянського Союзу, довівши 
рахунок перемог до 48. Загін льотчиків винищувачів під його командуванням дисло-
кувався на польовому аеродромі за 2 км од Вісли. Тут зустрів він чимало своїх колишніх 
однокашників – випускників льотного училища в Чугуєві. 

Загонові І. Кожедуба ставилось завдання допомогти сусідам із 3-го Прибалтійського 
фронту в проведенні «вільного полювання» на фашистських асів-винищувачів, що в ті 
дні з’явилися на цій ділянці фронту. Успішно справившись із грізним противником, 
гвардійці невдовзі повернулися на свій аеродром з подякою від командування 
наземних військ, які розгорнули наступ на Ригу. 

Цікаво, що в дні розгрому угрупувань супротивника під Познанню І. Кожедуб та 
його льотчики розмістилися в будинку, котрий належав Фокке-Вульфу – конструкторові 
німецьких машин, з якими їм не раз доводилось зустрічатися в повітрі. 

За Одером, в районі Берліна, гітлерівці сконцентрували велику кількість авіації, в 
тому числі й експериментальні зразки реактивних літаків. Першим з гвардійців побачив 
у повітрі таку машину командир полку П. Чупіков. А через кілька днів Кожедубу – 
першому з радянських винищувачів – вдалося збити її у берлінському небі. 

І ось заключна бойова операція – штурм Берліна. У цій сутичці майор гвардії 
І. М. Кожедуб збив ще один фашистський літак – 62-й на його особистому рахунку. 
Це був його 330 бойовий виліт і 120 повітряний бій. 

Того дня, коли над рейхстагом замайорів червоний прапор, І. Кожедуба викликали 
до Москви, де він від імені солдатів, сержантів, офіцерів і генералів – учасників 
Берлінської операції – привітав по радіо радянських людей з Першотравнем. 

18 серпня 1945 р. указом Президії Верховної Ради СРСР І. Кожедубові втретє 
присвоєно звання Героя Радянського Союзу. 

1949 р. І. Кожедуб закінчив Військово-повітряну академію, а 1956 р. – Академію 
Генштабу. З 1964 р. перший заступник командуючого авіацією Московського військового 
округу. З 1971 р. – на керівній роботі в центральному апараті ВПС. 

У період застою, коли пишно відзначалися різні ювілеї, І. М. Кожедуб був частим 
гостем на всіляких урочистостях, конференціях, банкетах. Вимушено замовчував свою 
повоєнну діяльність. І лише на одній з чергових зустрічей із слухачами Військово-
повітряної академії він порушив у загальних рисах питання радянської участі у 
корейській війні. 1950-1953 рр. – першій з локальних війн після другої світової. Для 
радянських людей вона залишалася невідомою війною. Тільки архіви зберегли 
документи тих драматичних подій. 
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Протистояння двох великих держав у корейському питанні після 1945 р. призвело до 
розколу країни «Вранішньої свіжості» на дві частини по 38-й паралелі. Радянські 
льотчики таємно, під чужими іменами, в чужих мундирах літали на винищувачах з 
китайськими розпізнавальними знаками. Й гинули, про що їхні рідні дізнавалися 
лише з секретної пошти. 

Кожедуб відбирав людей особисто, здебільшого тих, хто мав уже бойовий досвід 
і досконало володів новітніми реактивними винищувачами «Міг-15». 

Перші зустрічі в повітрі ворогуючих сторін були не на користь радянських 
винищувачів. А що Москва суворо заборонила самому І. Кожедубові підійматися в 
небо, він повів у бій свою групу. Противник почав зазнавати втрат, зростала кількість 
збитих «літаючих фортець», винищувачів «Сейбр», Ф-86 та інших американських літаків. 
Західні газети назвали радянський «Міг-15» «корейським сюрпризом». 

І. М. Кожедуб був депутатом ВР СРСР 2-5-го скликань, народним депутатом СРСР. 
Нагороджений 2-ма орденами Леніна, 7-ма орденами Червоного Прапора, орденом 
Олександра Невського, орде-ном Вітчизняної війни 1-го ст., 2-ма орденами Червоної 
Зірки. Почесний громадянин міст Чугуїв, Купянськ, Суми, Калуга, Бєльци. 

Помер маршал авіації СРСР І. Кожедуб 8 серпня 1991 р. Похований на Новодівичому 
кладовищі у Москві. 

 

 
Пам’ятник І.М. Кожедубу на Новодівічому кладовищі 

 
У Китаї й досі пам’ятають про нашого славного земляка і хлопців з України, Росії, 

Казахстану. Білорусі, які під іменами китайських добровольців билися з «імперіа-
лістичним агресором» у 1950-1953 рр. 

Після смерті І. М. Кожедуба 1991 р. військове керівництво КНР запросило до Пекіна 
дружину померлого Вероніку Миколаївну й запропонувало перенести його останки 
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до китайської столиці. Вдова відмовилася. Не прийняла й матеріальної допомоги на 
спорудження пам’ятника. 

9 травня 2010 року на території меморіального комплексу – «Парк Вічної Слави» 
у Києві з нагоди 65 річниці Перемоги і Великій Вітчизняній Війні (1941-1945 рр.) 
був відкритий пам’ятник, тричі Герою Радянського Союзу маршалу авіації І. М. Ко-
жедубу. На п’єдестал пам’ятника викарбувано: «Споруджено у травні 2010 року за 
дорученням Президента України Віктора Федоровича Януковича». Автори проекту – 
архітектори: О. Шлапак, Є. Карпов, скульптор Л. Малий. В 2010 році НБУ випущена 
пам’ятна монета номіналом дві гривні присвячена Івану Кожедубу. 

 
Використана література: 
1. Герой Совесткого Союза: Краткий биографический словарь. – Т. 1. – М., 1987. 
2. Денисов Н. Н., Карпович М. Д. Трижды Герой Советского Союза И. Н. Коже-

дуб. – М., 1948. 
3. Молодые герои Великой Отечественной войны. – М., 1970. 
4. Люди безсмертного подвига. – Кн. 1. – М., 1975. 
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Петро Конашевич-Сагайдачний народився приблизно в 1577-1578 рр. в селі Кульчицях 

(нині Самбірського району на Львівщині). Батько його Конан, або Конаш, дрібний 
український шляхтич. Мав Сагайдачний і власний герб, який недоступний простолюду. 
Що стосується другої половини прізвища гетьмана – Сагайдачний, то воно дано йому 
козаками як вправному лучнику. 

Після здобуття домашньої початкової освіти стає учнем першої у східнослов’янському 
світі слов’яно-греко-латинської академії в Острозі, яка поєднувала елементарну, 
середню й початки вищої шкіл. В. Острозькій академії викладали предмети «тривіуму»: 
граматику, риторику, діалектику, а також «квадривіуму»: арифметику, геометрію, 
музику, астрономію. Значна увага приділялася вивченню мов: грецької, латинської і 
особливо старослов’янської., До викладання залучалися найкращі вчителі. 

На початку 90-х рр. юнак завершує навчання в академії, і приблизно в 1595-1596 рр. 
опиняється серед запорожців. Розумний, високоосвічений, добре знаючий людей і 
політичну обстановку, юнак швидко завоював авторитет серед козацтва. Перебуваючи 
на Запоріжжі, П. Сагайдачний став загартованим воїном. Маючи неабиякі організаторські 
здібності, вольовий характер і неодноразово підтверджуючи свою відвагу в боях з 
ворогами, він упевнено пробивався до керівних посад у Запорозькому Війську. Коли 
вперше його обрали гетьманом, достеменно невідомо. У ті часи обрання на гетьманську 
посаду було нетривким. 

В 1598 році П. Сагайдачний став гетьманом. Першою і основною справою молодий 
гетьман вважав організацію походів проти султанської Туреччини. 

Коли П. Сагайдачний громив татар і турків, Польща нирушала і нападала на 
Московську Русь, охоплену тоді розбратом самозванств і міжцарствування. Гетьмани 
польські наводили на неї й українських козаків, а втім, Москві тоді було набагато 
важче від свого власного, великоруського козацтва. 
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Грізний гетьман з двадцятитисячним військом виступив у похід весною 1618 року. 
Перш за все він осадив і взяв місто Лівни, полонив і тамтешнього воєводу, князя 
Микиту Черкаського. Потім він узяв хитровійськовим приступом місто Єлець, причому 
воєвода Андрій Полєв був убитий, а дружина його взята в полон. Після Єльця обложено 
жорстокими приступами місто Михайлів, причому михайлівці не шкодували своїх 
голів. Переконавшись, що облога затягується, Сагайдачний наказав припинити її. 

Назустріч Сагайдачному відправлені царем Михайлом Дмитро Пожарський, 
визволитель Москви, і Григорій Волконський. Але в їхньому невлаштованому війську 
стався розлад і хвилювання. Князь Пожарський дуже захворів і за царським наказом 
повернувся в Москву. А П. Сагайдачний, перемігший московитян при переправі через 
Оку, наближався до Москви тихо і безперешкодно кашнрською дорогою. Коли його 
передові загони появилися біля Донського монастиря, бояри виступили із Москви 
усією раттю. Однак Військо Запорізьке пройшло спокійно повз Москву до королевича, 
який стояв у семи верстах від столиці. 

Облога Москви доручена королевичем гетьману Сагайдачному, і для приступу 
призначена в ніч під свято Покрови. Два перебіжчики повідомили про це Москву, і 
вона поспіхом укріпилася біля всіх воріт. Доля її була в небезпеці, адже військо у неї 
нечисленне. Близько опівночі П. Сагайдачний уже був з усім своїм військом біля 
Арбатських воріт, і вже були зламані петардою Острожні брами. 

Воєнний похід на Москву 1618 року не став приводом для остаточного розриву 
стосунків між Військом Запорізьким та царським урядом, оскільки це не відповідало 
інтересам жодної зі сторін. Уже 1620 року П. Сагайдачний споряджає до Москви 
посольство на чолі з П. Одинцом, яке отримує від царя «легку царську платню» – 
300 карбованців, сукна, дорогі тканини та інші подарунки. Невдовзі запорожців прийняли 
в Боярській думі. Під час зустрічі бояри передали П. Одинцю похвалу царя Михайла 
Федоровича на адресу гетьмана П. Сагайдачного і всього Війська Запорізького за те, 
що запорожці стали шукати царської милості. А в царській грамоті Михайло Романов 
запевнив козаків у тому, що вони можуть удостоєні його ласки та жалування. 

Від позитивного вирішення питання про збройну допомогу Польщі залежала багато 
в чому доля козацької «республіки». Більшість козаків добре розуміли, що султан не 
обмежиться розгромом Польщі, а поверне зброю й проти України. Тому серед 
козацького поля все гучніше звучали голоси, в тому числі й П. Сагайдачного, які 
закликали до боротьби з «бусурманами». Після бурхливого обговорення рада ухвалила 
виступити проти Османа II. Тоді ж на гетьманство був обраний Яцько Бородавка, якого 
покійний гетьман Станіслав Жолкевський характеризував як «найбільш незнатного і 
найбільш, бунтівливого». Представляти інтереси козаків перед королівським престолом 
випало П. Сагайдачному, який вирушив до Варшави. Виконуючи волю ради, гетьман 
Бородавка повів військо, яке налічувало понад 41 тисячу українських та кілька сотень 
донських козаків, до Хотинської фортеці на з’єднання з польськими силами. 

На берегах Вісли П. Сагайдачний заявив про себе як впливовий, політик, від позиції 
якого великою мірою залежала доля всієї Речі Посполитої. Це підтвердила його активна 
участь у розробці тактичного плану розгрому турецького війська. Він запропонував 
провести нічну атаку проти турецької армії, і вона була схвалена. Одночасно вирішено 
питання про орієнтовні строки воєнної операції. 

З Варшави П. Сагайдачний повернувся в польський табір, розташований під Хотином. 
Звідти в супроводі невеликої охорони рушив назустріч козацькому війську, яке з боями 
пробивалося до польського табору. Саме в цей період з досвідченим і загартованим у 
боях воїном сталася пригода, яка мало не коштувала йому життя. Розшукуючи 
запорізьке військо, П. Сагайдачний серед ночі натрапив на сліди кінських копит, які 
вивели його на вогні воєнного табору. Коли трохи розвиднілося. П. Сагайдачний 
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зрозумів, що знаходиться в турецькому стані. Сторожа відразу ж запримітила чужого. 
Розпочалася шалена гонитва. Сагайдачний щосили гнав коня до найближчого лісу. Уже 
майже спійманий ворогами, він на повному ходу стрибнув з коня і зник у гущавині. 
Знемагаючи від поранення в руку, П. Сагайдачний цілий день і всю ніч блукав лісом. 
Нарешті, переправившись через ріку в районі Могильова, дістався своїх. 

Більш консервативну, а часто і зрадницьку позицію займав гетьман по відношенню 
до польсько-шляхетської влади в Україні. 

В якосты головної події, що характеризує політичне кредо П. Сагайдачного 
дослідники приводять похід в 1618 році українських козаків на чолі з гетьманом в 
складі польсько-шляхетського загону королевича Владислава на Москву. Зрозуміло 
це непроста сторінка в політичній біографії прославленого козацького ватажка. 

Прибуття П. Сагайдачного збурило життя козацького табору. Одразу скликано 
раду. На ній П. Сагайдачний розповів про своє посольство до Варшави, про обіцянки 
посольського уряду. Рада обрала гетьманом Сагайдачного. 

Повернення православній церкві її ієрархів стало результатом цілеспрямованої 
політики П. Сагайдачного, який у своїх діях знаходив підтримку і співчуття серед 
широких суспільно-політичних сил на Україні (насамперед козацтва, православного 
духовенства, учасників братського руху, частини радикально настроєної шляхти). 
Вибір часу для цієї зкції зумовлювався не якимись стратегічними міркуваннями, а візитом 
єрусалимського патріарха до Москви. П. Сагайдачний не чекав сприятливого для цієї 
справи збігу обставин, завдяки якому уряд Речі Посполитої став би більш прихильним у 
релігійному питанні – наприклад, того ж нищівного розгрому поляків на Цецорських 
полях у Молдавії. Тим більше, що початок посвячення православних ієрархів за 
літописом Густинського монастиря розпочався 6 жовтня, тобто за день до закінчення 
Печорської битви (за свідченням Мелетія Смотрицького посвячення розпочалося ще 
раніше). 

Актом відновлення православної ієрархії П. Сагайдачний ризикував накликати на 
себе великі неприємності з боку польського уряду. Проте він відважився на цей 
крок, бо як політик усвідомлював неабиякі можливості суспільно-політичних сил, які 
він представляв і на які міг спертися. Не останню роль тут відіграв і фактор нарощення 
«м’язів» Запорозької Січі на волості, де виникали органи влади козацької держави, 
що народжувалася. 

Отримавши гетьманську булаву, П. Сагайдачний усю енергію спрямував на 
вирішення невідкладних бойових завдань. Уникаючи оточення і затяжних позиційних 
боїв, козаки «щасливо і зі славою боролися з турками», зуміли відірватися від пере-
слідування і підійти до Хотина. За милю від фортеці вони розбили табір. А з настанням 
темряви Сагайдачний передислокував військо, наблизив його до Дністра, поряд з 
польським табором. 

Під стінами Хотинської фортеці всіма гранями засяяв талант П. Сагайдачного як 
полководця. Козацький гетьман продемонстрував усьому світові блискуче тактичне 
мислення, бездоганне вміння керувати багатотисячними масами піхоти і кавалерії, 
нетрадиційні методи організації оборонних та наступальних операцій в умовах 
боротьби з чисельно переважаючим противником. 

Завдячуючи участі запорожців у Хотинській війні 1621 року, яких вів до перемоги 
талановитий полководець Петро Сагайдачний, Україна і Польща врятовані від турецького 
ярма. 

Втім, свій вагомий внесок у боротьбу проти османського поневолення український 
гетьман зробив незалежно від планів та дій «Ліги християнської міліції». У вересні 
1621 р. П. Сагайдачний очолив 40-тисячну армію, яка, приєднавшись до польського 
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війська, відіграла вирішальну роль у розгромі турків під Хотином і тим самим 
зупинила експансію Османської імперії в Європі. 

Бойові перемоги П. Сагайдачного сприяли зростанню міжнародного визнання 
козацтва. Він докорінно реорганізував козацьку військову систему на Запорожжі – 
партизанські ватаги перетворив на регулярні полки, які при потребі досягали сорока 
тисяч і в яких запанувала сувора дисципліна. Козацтво за П. Сагайдачного практично 
перетворилося в окремий стан, який незабаром відіграв вирішальну роль у суспільних 
процесах всієї України, а особливо Наддніпрянщини. Запорожці не мали такої сили і 
слави, як за його часів. 

Великою заслугою гетьмана стало поєднання виключно козацьких інтересів із 
прагненнями усього народу і, зокрема, з тодішніми міщанськими та духовними 
освіченими колами. Очевидно, не без впливу настроїв, які панували в Острозькій 
академії, Сагайдачний сприйняв задуми та ідеї сучасної інтелігенції, персонально 
ввійшов у найтісніший зв’язок із київськими духовно-освітніми діячами. Тоді у Києві 
утворився передовий осередок, до якого належали І. Борецький; Є. Плетенецький, К. 
Сакович, М. Смотрицький та інші поборники православ’я, метри тогочасної науки й 
освіти. Для посилення ролі Київського братства він записався до нього з усім 
запорозьким військом і в такий спосіб узяв цей заклад під особистий захист і 
протекцію. Він словом і ділом активно формував єдність у поглядах селянства, міщанства, 
духовенства та козацтва. 

Петро Сагайдачний був добрим політиком і належав до поміркованої частини 
козацької старшини, яка, реально оцінюючи тогочасні можливості Війська Запорозького, 
намагалася відстояти національні інтереси українського народу через переговори і 
компроміси з польським урядом. У 1617 і 1619 рр. він уклав з польським урядом угоди 
(Вільшанську і Роставицьку), статті яких не задовольнили широкі верстви козацтва, 
викликали різке невдоволення і призвели до обрання в 1620 р. гетьманом Я. Бородавки. 

Петро Сагайдачний дбав про мирні відносини з Польщею, бо реально оцінював її 
військову та політичну силу. Водночас він постійно використовував в інтересах 
українців конфлікти шляхетської влади з урядами Туреччини, Московщини, щоб у 
такий спосіб ослабити їх, а в межах Речі Посполитої вибороти собі незалежне 
самоуправління – автономію. 

Під стінами Хотинської фортеці всіма гранями засяяв талант П. Сагайдачного як 
полководця. Козацький гетьман продемонстрував усьому світові блискуче тактичне 
мислення, бездоганне вміння керувати багатотисячними масами піхоти і кавалерії, 
нетрадиційні методи організації оборонних та наступальних операцій в умовах 
боротьби з чисельно переважаючим противником. 

Повернувшись з Москви, П. Сагайдачний організовував в Україні козацькі полки. 
В окремих регіонах, зокрема на Поліссі, де край більш людний, а гніт шляхти 
особливо нестерпний, козацькі формування створював сам народ. 

У 1620 р. завдяки наполегливості гетьмана та при активному сприянні єрусалимського 
патріарха Теофана ІІІ на українських землях відновлено православну ієрархію, скасовану 
після Брестської церковної унії. Тоді ж він посилає до Москви посольство з пропозицією 
прийняти козаків на царську службу. 

На початку Хотинської війни 1620-1621 рр. на прохання короля Сигізмунда III 
Вази та його уряду про допомогу у війні з турками Сагайдачний поїхав до Варшави, 
де подав королю вимогу про надання прав і привілеїв православному населенню та 
козацькому війську, виконання яких означало б надання Україні статусу автономії у 
складі Речі Посполитої. 

Хотинська битва виявилась для Сагайдачного останньою в його полководницькій 
кар’єрі. Внаслідок тяжкого поранення він серйозно захворів. У середині листопада 
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1621 року козаки привезли гетьмана до Києва. Кілька місяців він провів у своєму 
домі, прикутий до ліжка й не маючи надії на одужання. Відчуваючи наближення своєї 
кончини, П. Сагайдачний в останніх числах березня 1622 року відпустив від себе 
королівського придворного лікаря із прощальним листом до короля. Наведемо уривки 
із нього: «Найясніший королю Польский і найласкавіший мій пане! Повертаючись із 
Хотина додому, принц Владислав, наймиліший Вашої королівської величності син, а 
мій найласкавіший добродій, для вилікування смертельних ран і хвороб моїх доручив 
мені лікаря свого, однак знесилюються там усі того лікаря лікарські медикаменти, – 
ядовиті стріли бусурманські, в тіло моє потрапивши, всі ліки випередили. А смертоносна 
отрута своїми внутрішніми діями в усі суглоби і жили мої розлилася, і вже не до 
життя, а до домовини влаштовують мені дорогу, і чим далі, тим дужче занемагаю і 
до кончини наближаюся. Задля цього, не сміючи більше і доктора Вашої найяснішої 
королівської величності при собі утримувати, з великою вдячністю відпускаю його 
до двору Вашої найяснішої королівської величності... 

З Києва, останні числа березня, року 1622. 
Вашої найяснішої королівської величності слуга 

Петро Конашевич-Сагайдачний, 
Гетьман Війська Запорізького» 

Останні місяці свого життя гетьман Сагайдачний присвятив переважно турботам 
і печалям про внутрішнє благо України. Особливу опіку він звернув на Богоявленське 
Київське братство, в яке записався він з усім Військом Запорізьким. І пожервував кілька 
тисяч на поновлення Богоявленського монастиря і на утримання братської школи. 
Не забув П. Сагайдачний про свою задністровську батьківщину і переказав півтори 
тисячі золотих на школу братства Львівського. 

 

 
Пам’ятнки гетьману Петру Конашевичу-Сагайдачному, Київ, 2001 рік. 

Сульптор В. Шевцов 
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Значну суму він передав Київському братству, а також заповідав грошові вклади 
ряду церков, монастирів, шкіл. Поховання відбулося в церкві Київського братства. 

Визначивши внески ще й іншим монастирям, церквам, школам, славний гетьман 
Петро Канашевич-Сагайдачний закінчив життя 10 квітня 1622 року. На могильному 
камені його було вирізано такий напис: 

Тут зложив запорізький гетьман свої кості, 
Петро Конашевич, поранений задля вольності 

Вітчизни, коли турки сильно нападали 
І пострілів смертельних кілька йому задавали. 

І вмер, захищаючи батьківський край, 
О Творче, блакить йому неба подай. 
Яко ревнителю віри справдешньої 

В котрій з дитинства ще похрещений 
Року тисяча шістсот двадцять другого 

Похований в монастирі братства Київського, 
На котрий кілька тисяч офірував, 
Щоб там розвивались науки, жадав. 

Ректор Київської братської школи К. Сакович відгукнувся на смерть Конашевича-
Сагайдачного твором «Вірші на жалісний потреб зацного рицера Петра Конашевича-
Сагайдачного» (1622), в якому прославлялися подвиги гетьмана і запорожців, а також 
наголошувалося на громадянському, рицарському служінні християнству, світові й 
Вітчизні. Нині в Національному музеї історії України зберігається срібний позолочений 
хрест, який 1622 року гетьман передав до церкви Богоявлення-Благовіщення. На 
спорудження цього храму він пожертвував великі кошти). 

У Державному зібранні мистецтв на Вавелі (Краків) є меч, що його нібито подарував 
Конашевичу-Сагайдачному королевич Владислав за участь у Хотинській війні 1621. 
У Державному Владимиро-Суздальському історико-архітек-турному та художньому 
музеї-заповіднику (м. Владимир, РФ) зберігається Євангеліє XVI ст. із вкладним 
записом на полях, що його до останнього часу приписували Конашевичу-Сагайдачному 
(насправді автором запису був К. Конашевич-Бут). У різних жанрах художньої літератури 
про гетьмана писали П. Куліш (1885), Д. Мордовець (1909), А. Чайковський (1910), 
З. Тулуб (1930-ті рр.). До його образу не раз зверталися художники та скульптори. 
Пам’ятники Конашевичу-Сагайдачному відкрито в с. Кульчиці, в Хотині, Києві та 
Севастополі. 
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Юрій Васильович Кондратюк (справжні прізвище, ім’я та по батькові – Шаргей 

Олександр Гнатович), народився 21 червня 1897 року в м. Полтава, учений-винахідник, 
один з піонерів космонавтики, обґрунтував і розрахував найекономнішу схему польоту 
на Місяць із поверненням на Землю. Його батько – Гнат Бенедиктович Шаргей – був 
свого часу студентом юридичного факультету Київського університету, мати – Людмила 
Львівна Шліппенбах – працювала вчителькою географії Києво-Подільської жіночої 
гімназії, незабаром після народження Юрія померла,. Із шестирічного віку виховувався в 
бабусі Катерини Кирилівни і нерідного діда Якима Микитовича Даценка. 

В 16 років написав гімназійну роботу, де обґрунтував теорію польотів на місяць. 
В 1916 році закінчив зі срібною медаллю 2-гу Полтавську гімназію. Того ж року 

без іспитів вступив до Петроградського політехнічного інституту. Провчився там усього 
40 днів і в жовтні призваний до армії й направлений у школу прапорщиків при 
Петроградському юнкерському училищі. По закінченні училища отримав призначення 
на Закавказький фронт. У березні 1918 року демобілізований, однак невдовзі по дорозі 
до Полтави знову мобілізований до армії генерала від інфантерії Л. Корнілова. В травні 
цього ж року самовільно залишив військову частину. Будучи ще студентом, а потім на 
службі в армії розробляв ідеї космічних польотів, побудови проміжних міжпланетних 
баз, створення дзеркал-відбивачів для використання енергії сонячного проміння. 

Своє бачення цих проблем і шляхи їх вирішення виклав у праці «Тим, хто буде 
читати, щоб будувати». Від 1919 до 1925 жив в Україні. Спочатку працював у Полтаві 
на різних роботах, згодом у м. Сміла робітником націоналізованої олійниці, з весни 
1921 – у Малій Висці, видавши себе за свого нещодавно померлого в Києві 
знайомого – Юрія Васильовича Кондратюка. 15 серпня 1921 року отримав документи 
на чуже ім’я, допомагала отримувати документи мачуха. 
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Від листопада 1922 до серпня 1925 – на цукровому заді на різних посадах. Від 
жовтня 1925 впродовж одного року працював механіком на будівництві зернового 
елеватора на ст. Криловська Північнокавказької залізниці, з жовтня 1926 до квітня 
1927 – механіком на будівництві елеватора на ст. Ельхотово в Північній Осетії. 
Потім займався експлуатацією, ремонтом, будівництвом зерносховиш і елеваторів у 
Західному Сибіру та Алтаї. Від 1928 року заступник головного інженера Сибірської 
крайконтори «Хлібопродукт», займаючи цю посаду збудував найбільше на той час у 
світі механізоване дерев’яне зерносховище на 10 тис. т зерна, назване ним «Масто-
донтом». 

1929 в Новосибірську під редакцією та з передмовою професора В. Вєтчінкіна 
опублікував працю «Завоевание межпланетных пространств». Це перероблений і 
доповнений варіант його попередньої книги «Тим, хто буде читати, щоб будувати». 
У ній систематизовано, технічно й математично обґрунтовано основні ідеї космонавтики; 
розглянуто можливості створення проміжних баз на штучних або природних супутниках 
малої маси для дозаправки космічних кораблів, проаналізовано питання використання 
рідких компонентів ракетних палив для охолодження двигуна, бороводню і озону для 
підвищення теплового ефекту, запропоновано обґрунтування принципу дії багатосту-
пеневих ракет, дано опис конструкції спускового апарата з аеродинамічним гальмуванням, 
розглянуто можливості використання крилатих ракет. 

В листі професору Н. О. Рикіну в 1929 році, коли була випущена перша єдина його 
праця він писав: «Мною винайдена водяна турбіна типу колеса Нельтона, гусячий 
автомобіль для поїздок по м’яким ґрунтам, безпружинна центробіжна ресора, автомобіль 
для їзди по нерівній місцевості, вакуум-насос особливої конструкції, барометр, часи 
з тривалим заводом, електрична машина змінного струму, паро ртутна турбіна, в 
метафізиці дослідження по геометрричній аксіоматиці». 

31 липня 1930 року заарештований і засуджений на 3 роки ув’язнення. Невдовзі, 
однак, вирок змінено – на заслання до Західного Сибіру, там працював у проектному 
бюро № 14 ПБК ОДПУ СРСР при Кузбасбуді інженером-конструктором залізобетонних 
конструкцій. 

1932 на прохання наркома С. Орджонікідзе його достроково звільнили з заслання, і 
він на виконання розпорядження Головенерго Наркомтехпрому СРСР почав працювати 
над проектом потужної вітроелектростанції (ВЕС) в Криму, який завершив у квітні 
1934. Його тогочасні розробки з питань будівництва залізобетонних веж згодом 
використані також при будівництві телебашти в Останкіно. Москва. 

Від 1934 до 1938 працював у Харківському інституті промислової енергетики над 
розробкою робочого проекту Кримської ВЕС. Після загибелі С. Орджонікідзе будівництво 
Кримської ВЕС зупинено, а Кондратюка переведено на посаду начальника технічного 
відділку вітро-сектору при Теплоелектропроекті Наркомтехпрому СРСР з розробки 
малопотужних ВЕС. Згодом він став начальником проектного відділу Проектно-
експериментальної контори. З початком Великої вітчизняної війни Радянського Союзу 
1941-1945 добровільно вступив 6 липня 1941 до дивізії народного ополчення Київського 
району Москви і зарахований червоноармійцем роти зв’язку стрілкового полку. 

Загинув на Орловській землі 22 лютого 1942 року. Все життя намагався повернути 
прізвище дане при народженні. 

Одним із втілень його ідей у практичній космонавтиці став політ на Місяць 21 липня 
1969 року американських астронавтів Н. Армстронга, М. Коллінза й Е. Олдріна. 

31 березня 1969 року журнал «Лайф» розповів про Ю.Кондратюка, якого не знали в 
США та й на батьківщині про нього мало що відомо. Хоча нині це імя носить кратер 
на зворотній частині місяця та одна з чималих планет, його іменем названі площі і 
вулиці в Москві, Новосибірську, Полтаві, Камні-на-Обі і Юрій Кондратюк визнаний 
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одним з піонерів розробки теоретичних основ космонавтики поряд з Ціоалковським і 
Корольовим. 

 

 
Автори ескіза – М. Кочубей та А. Сніжко, моделі: аверс – Д. Зобек, 

реверс – Ш. Новотни 
 
На космодромі Канаверал (США) йому встановили пам’ятник. 
1997 святкувався 100-літній ювілей Ю. В. Кондратюка у рамках ЮНЕСКО. на 

його честь у Полтаві зведено пам’ятник скульптора І. Білоуса, у станиці Криловська – 
відкрито меморіальний комплекс. 
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Дмитро Петрович Коновалов Народився 22 березня 1856 року в передмісті 
Дніпропетровська. З дитячих років відзначався блискучими здібностями, невтомною 
енергією і любовю до природи. В 10-річному віці вступає до Катеринославської гімназії, 
яку закінчив з золотою медаллю в 1873 році. 

Восени 1873 року Д. П. Коновалов вступив на заводське відділення Петербурзького 
гірничого інституту – найкращої в ті часи вищої технічної школи Росії. Два роки 
Коновалов займався вивченням аналітичної хімії, металургії, мінералогії, працюючи 
влітку на практиці на заводах і копальнях Уралу. 

Серед закінчивших в 1878 році інститут ім’я Дмитра Коновалова стало першим з 
числа занесених на дошку пошани. Після закінчення гірничого інституту відразу 
вступає на фізико-математичний факультет Петербурзького університету. 

Прекрасна підготовка, отримана Д. Коноваловим в лабораторіях гірничого інституту 
по неорганічній і аналітичній хімії допомогла йому скоротити строк університетського 
курсу до двох років. 

В 1880 році Д. П. Коновалов закінчив Петербурзький університет, представивши 
свою першу наукову роботу «Про пряме нітрування жирних вуглеводів» і поїхав за 
кордон. 

Д. П. Коновалова зацікавило дослідження так званих розчинів – однорідної суміші 
різних речовин. Розчини займали велике значення в природі і техніці. 

Д. І. Менделєєв – учитель Д. П. Коновалова – автор хімічної теорії розчинів і під 
його впливом Д. П. Коновалов розглядав різні суміші як нетривкі хімічні з’єднання. 

Результатом його багаторічних досліджень склали предмет його дисертації «Про 
міцність пари розчинів» на отримання ступення магістра хімії. Захищена ним в 
1884 році дисертація є зразком короткого і ясного викладення, нових знайдених автором 
закономірностей. 



Землі української постаті знані 

371 

В ній Д. П. Коновалов приходить до висновку, що між хімічними сполуками і 
розчинами немає кордонів, що розчини представляють собою лише особливий стан 
хімічних сполук. 

В 1884 році в якості приват-доцента університету вперше почав читання курсу 
нової в той час наукової дисципліни – фізичної хімії і успішно продовжив дослідження 
нової важливої області контактних явищ. 

В віці 29 років захищає докторську дисертацію «Роль контактних дій в явищах 
дисоціацій» і через рік обраний екстраординарним професором по аналітичній хімії. 

З 1890 року завідувач кафедри неорганічної хімії в Петербурзькому університеті, 
пізніше читає також в Інституті інженерів шляхових сполучень і в Гірничому інституті. 

Д. П. Коновалов був енциклопедично освіченим вченим: фізико-хіміком, теоретиком, 
аналітиком, хіміко-технологом, що створив власну наукову школу. 

В 1904 році його призначають директором гірничого інституту, а в 1907 році 
директором гірничого департаменту. 

В 1908 році він стає товаришем міністра торгівлі і промисловості, знаходячись на 
посту до 1915 року. Для ознайомлення стану промисловості за кордоном побував в 
Англії, США, Франції, Німеччині, Австрії, Швейцарії. 

До викладацької діяльності повернувся в 1916 році звільнившись від адміністра-
тивних обов’язків і отримавши кафедру в Петроградському технологічному інституту. 

В 1918 році Д. П. Коновалов обраний професором в університеті і в гірничому 
інституті в Дніпропетровську. В 1922 році повертається в Ленінград, де обраний 
президентом головної палати мір і ваги. 

В 1926 році призначається членом колегії Вищої Ради Народного господарства СРСР. 
Голова Російського фізико-хімічного товариства Д. П. Коновалов в 1921 році 

обраний членом-кореспондентом, а в 1923 році дійсним членом Академії наук СРСР. 
Був почесним членом ряду наукових зарубіжних товариств. 6 січня 1929 року Дмитро 
Петрович Коновалов помер. 
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Олександр Євдокимович Корнійчук народився 25 травня 1905 року на станції 

Христинівка на Черкащинні у багатодітній сім’ї слюсаря. У 1929 р. закінчив Київський 
Інститут народної освіти. У 1938-1941 рр. очолював правління Спілки письменників 
України. 

В 1923 став слухачем робітничого факультету, а через 2 роки – студентом 
Київського інституту народної освіти. Працював сценаристом, редактором, завідуючим 
художнього відділу на Київській, Харківській, та Одеській кіностудіях, у тресті 
«Українфільм». У роки Великої вітчизняної війни Радянського Союзу 1941-1945 його 
життя пов’язане з фронтовою, громадсько-політичною і державною діяльністю. Був 
політпрацівником, кореспондентом центральних газет і партизанських видань. Від 
1943 – заступник наркома закордонних справ СРСР та нарком закордонних справ 
УРСР. Від 1949 – член ЦК КПУ і з 1952 – член ЦК КПРС. 1953-54 – 1-ий заступник 
голови РМ УРСР. Член Всесвітньої ради миру (1956) та її президії. 

Був одружений з В. Василевською, останньою дружиною булл М. Захаренко-
Корнійчук. 

Перші п’єси О. Корнійчука – «На грані» (1928), «Кам’яний острів» (1929), «Штурм» 
(1931) залишилися майже не поміченими літературною критикою. Славу визначного 
радянського драматурга здобув у 1933 р. п’єсою про події громадянської війни 
«Загибель ескадри», далі з’явилися кон’юнктурні твори на модні тоді теми «турботи 
про живу людину» («Платон Кречет», 1934) і чергової річниці більшовицького пере-
вороту («Правда», 1937). О. Корнійчук одним із перших драматургів почав оспівувати 
«братню допомогу» Росії українському народу, зокрема, в написаній у дусі радянського 
монументалізму історичній п’єсі «Богдан Хмельницький» (1939). 
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Широко відомими стали також п’єси О. Корнійчука «В степах України» (1941) на 
колгоспну тему, «Партизани в степах України»! (1941) і «Фронт» (1942), яка за 
особистим розпорядженням Сталіна навіть була надрукована в «Правді», оскільки в 
ній йшлося про болючий конфлікт між старою і новою генераціями командирів 
Червоної армії безпосередньо Й. Сталін цікавився його творчістю, мав з ним особисті 
зустрічі, висловлював побажання щодо його праць. 

Чи не вперше безпосередньо з міжнародною проблематикою О. Корнійчук зіткнувся 
при підготовці статті для «Радянської України» з приводу встановлення повоєнного 
радянсько-польського кордону. Публікація побачила світ 19 лютого 1943 р. і запо-
чаткувала обговорення в офіційній пресі т. зв. польського питання, зокрема державної 
незалежності західноукраїнських і західнобілоруських земель. Наступного дня стаття 
О. Корнійчука передрукована московською «Правдою», а невдовзі драматурга призначено 
заступником наркома закордонних справ СРСР В’ячеслава Молотова у справах 
слов’янських країн. Це мало загалом символічне значення, оскільки Польща, Чехо-
словаччина і Югославія на той час окуповані нацистською Німеччиною та її союз-
никами, а Болгарія навіть належала до останніх. Усе ж протягом річного перебування в 
кабінетах союзного МЗС О. Корнійчук мав змогу тісніше познайомитися із функціями, 
структурою та особливостями діяльності зовнішньополітичного відомства. 

Це стало у нагоді О. Корнійчуку, коли 5 лютого 1944 р. Указом Президії Верховної 
Ради УРСР він призначений наркомом закордонних справ республіки. Цей крок, а 
Україна зробила його першою серед союзних республік, став реалізацією рішень 
січневого пленуму ЦК ВКП(б) і X сесії Верховної Ради СРСР від 1 лютого того ж 
року про перетворення загальносоюзних зовнішньополітичного і оборонного відомств 
на союзно-республіканські наркомати. 

Офіційно потреба здійснення подібного екстраординарного заходу (адже йшлося 
про децентралізацію ключових союзних наркоматів у розпал страшної війни) поясню-
валася «політичним, економічним та культурним зростанням союзних республік», їх 
«зрослою потребою у встановленні безпосередніх стосунків з іноземними державами». 
Урядовці НКЗС СРСР у приватних бесідах із західними дипломатами стверджували, 
що зазначені конституційні перетворення запозичені з практики Британської Спів-
дружності, не пояснюючи, щоправда, з якою метою. 

Але безсумнівними виявилися і позитивні наслідки поновлення діяльності НКЗС 
УРСР після 21-річної вимушеної перерви. Це стосувалося не лише появи поняття 
«держава Україна» у назвах матеріалів тогочасної закордонної преси і формального 
набуття нею статусу суб’єкта міжнародного права, а й зрушень всередині самої 
республіки. Сам факт «виходу республіки на міжнародну арену», безумовно, сприяв 
зростанню національної самосвідомості українців, відчуття ними себе нацією, що варта 
представництва в світовій спільноті. Підвищення значущості українського питання в 
СРСР обернулося новою загрозою для радянської тоталітарної системи, з якою вона 
мусила справлятися протягом кількох повоєнних десятиліть, але так і не змогла подолати. 

Не дивно, що навіть вдалий «пристосуванець» О. Корнійчук усерйоз сприйняв 
призначення і вже за кілька днів передав голові РНК УРСР Микиті Хрущову начерки 
концепції діяльності зовнішньополітичного відомства республіки. «Військова могутність 
і міжнародний авторитет СРСР, а також перетворення УРСР за роки радянської 
влади на велику індустріально-колгоспну державу, – зазначалося в ній, – дають нам 
усі підстави розраховувати на широкі міжнародні зв’язки з іноземними державами». 

Паралельно вихід УРСР на міжнародну арену мало забезпечити встановлення 
дипломатичних відносин з Великою Британією і США. «Якщо ми встановимо 
дипломатичні зв’язки з цими країнами, – пояснював О. Корнійчук, – або тільки з 
однією з них, то багато інших країн антигітлерівської коаліції наслідують їх приклад, 
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оскільки уряди цих країн у своїй політиці переважно орієнтуються на Велику Британію і 
США. Цим актом ми не тільки прискоримо встановлення необхідних нам зв’язків з 
іноземними країнами, але й забезпечимо позитивне вирішення питання про нашу 
участь у мирних переговорах». 

О. Корнійчук наголошував і на необхідності активізувати пропагандистську 
діяльність на зовнішньополітичній арені щодо роз’яснення ролі України як великої 
європейської держави, її внеску в боротьбу з нацистською Німеччиною, політичного, 
економічного та культурного розвитку за роки радянської влади. З цією метою він 
пропонував, зокрема, запросити до Києва групу західних кореспондентів і влаштувати 
для них прес-конференцію за участі наркома закордонних справ УРСР. 

О. Корнійчук 9 лютого 1944 р. подав М. Хрущову також план організації НКЗС, 
за яким наркому належало мати двох заступників – з країн та з кадрів і господарства. 
До компетенції І відділу входили зв’язки з сусідніми державами – Польщею, Чехо-
Словаччиною і Румунією, II – з Великою Британією і США, III – з Болгарією, Угорщиною, 
Туреччиною, Грецією та Югославією Четвертий відділ мав вирішувати питання, 
пов’язані з Німеччинок зокрема, готувати матеріали для мирної конференції. 

У розпал організаційної роботи, 11 липня 1944 р. після повернення до Києва з 
Одеси, де він проводив переговори з представниками союзних держав щодо можливості 
встановлення консульських зв’язків, О. Корнійчук дізнався від М. Хрущова про 
увільнення з посади наркома. Як не дивно, воно мотивувалося тим, що відомий 
драматург і керівник зовнішньополітичного відомства... не володіє іноземними мовами! 
М. Хрущов повідомив О. Корнійчука, що на його місце рекомендується Д. Мануїльський, 
який досконало володіє французькою та іншими іноземними мовами. 

Наступного дня указами Президії Верховної Ради наркомом закордонних справ і 
заступником голови уряду призначено Д. Мануїльського, а О. Корнійчука переведено на 
посаду голови Комітету в справах мистецтв при РНК УРСР. На Заході утвердився 
погляд, що увільнення О. Корнійчука пов’язане, головним чином, з міжнародною 
діяльністю його дружини – голови Спілки польських патріотів Ванди Василевської, 
яка невдовзі, 21 липня, стала заступником голови Польського комітету національного 
визволення, тобто промосковського тимчасового уряду Польщі. Отже чоловік і дружина 
нібито мали зустрічатися за столом переговорів як представники різних держав. 

Але, на нашу думку, причини кадрових змін у НКЗС УРСР зумовлені внутрішніми 
аспектами української політики Кремля. О. Корнійчук виявив зайву активність у 
плануванні розбудови зовнішньополітичного відомства республіки, зокрема, щодо 
встановлення безпосередніх дипломатичних контактів України з іноземними державами. 
Йому явно не вистачало ані «повного розуміння політичного моменту», ані практичного 
досвіду партійного функціонера Д. Мануїльського. Не випадково останній не лише 
крім наркомівської посади став ще й заступником М. Хрущова в уряді, а й того ж 
дня, 12 липня 1944 р. заочно обраний членом політбюро ЦК КП(б)У, в якому очолив 
«ідеологічну роботу». 

О. Корнійчук став «простим» членом ЦК КП(б)У лише на XVI з’їзді в січні 1949 
р. політична кар’єра колишнього наркома мала ще один злет у 1953 р., коли після 
смерті Сталіна він призначений одним із заступників голови Ради Міністрів УРСР, а 
в березні наступного року став членом президії ЦК КПУ. Проте вже з 1955 р. О. 
Корнійчук повністю зосереджується на творчій роботі та участі в міжнародному русі 
борців за мир. З 1949 р. він – член президії, а з 1957 – перший заступник голови 
радянського Комітету захисту миру, водночас із 1950 р. – член Всесвітньої ради 
миру та її бюро. 

У повоєнний час О. Корнійчук написав п’ єси «Приїздіть у Дзвінкове» (1945), 
«Макар Діброва» (1948), «Калиновий гай» (1950), «Крила» (1954), «Чому посміхалися 
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зорі» (1958), «Над Дніпром» (1960), «Сторінка щоденника» (1965), «Розплата» (1967), 
«Мої друзі» (1968), «Пам’ять серця» (1970), позначені поряд із творчою майстерністю 
політичною кон’юнктурністю. Популярності творів драматурга сприяла й начебто 
гостра критика очевидних недоліків радянської системи (особливо в «Крилах»), яка 
насправді ніколи не виходила за офіційно дозволені межі. 

Олександр Євдокимович Корнійчук помер у Києві 14 травня 1972 року. Похований 
на Байковому цвинтарі. 

 

 
Памятник О. Є. Корнійчука на Байковому кладовищі у Києві 

 
Корнійчук О. Є. – Академік АН УРСР (1939), лауреат п’яти державних премій 

СРСР (1941, 1942, 1943, 1949, 1951 рр.), Міжнародної Ленінської премії «За зміцнення 
миру між народами» (1960), премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1971). Йому присвоєно 
звання Героя Соціалістичної Праці (1967), нагороджений 5-ма орденами Леніна, іншими 
орденами і медалями СРСР. До 100 річчя з дня народження О. Є. Корнійчука НБУ 
вмпущена ювілейна монета номіналом 2 гривні тиражем 20. 000 штук. 
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Êîðîëüîâ Ñåðã³é Ïàâëîâè÷ 
 
 

 
 
 
Сергій Павлович Корольов, народився 12 січня 1907 р. в м. Житомир у сім’ї 

вчителя російської мови Павла Яковича Корольова, мати – Марія Миколаївна. Сім’я 
жила не бідно. На початку минулого століття найняти прислугу, повариху, няню, 
сплачувати житло вважалося рівнем середнього достатку для провінційних службовців. 
Коли Сергію було три роки батьки розірвали шлюб – не змогли жити багата купецька 
дочка і вчитель-інтелігент. 

Від двох років проживав у Ніжині в купецькій родині батьків матері. Від 1917 році 
жив у м. Одеса з матір’ю та вітчимом Григорієм Михайловичем Баланіним. З допомогою 
вітчима Сергій робив креслення планера, які в Харківському університеті доктори 
наук готові визнати за дисертацію. 

Небом «захворів» в 17 років і як виявилося на все своє недовге життя. Були в його 
житті і сталінські табори, праця на оборону, в «шарашкиних канторах». Конструкторські 
бюро в тюрмах. Потім виправдання, визнання заслуг і дві зірки Героя Соціалістичної 
Праці. 

В 1922-1924 навчався в будівельній професійній школі. Стає членом Товариства 
авіації і повітроплавання України та Криму (ТАЛУК), закінчує спочатку курси 
пропагандистів, а згодом – теорії і практики проектування літальних апаратів. Як 
конструктор почав діяльність із розробки конструкцій планерів. 

В 1924 році його без іспитів зараховують на аеромеханічне відділення Київського 
політехнічного інституту. Збереглась власноруч заповнена студентом Сергієм 
Корольовим анкета від 27 жовтня 1925 року, в якій у графі «рідна мова» написано: 
«українська». І лише призначення його вітчима Григорія Баланіна на роботу до 
союзного наркомату шляхів сполучення стане головною причиною того, що Сергій 
Корольов попрощається із рідним йому краєм і переїде де Москви. 
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1924-1926 рр. – студент аеромеханічного факультету Київського політехнічного 
інституту. 1926-1930 рр. навчався на аеромеханічному факультеті Московського вищого 
технічного училища. 

В Москві організовує перше товариство ракетників – «Групу вивчення реактивного 
руху». 

Свій дипломний проект – розробку легкомоторного літака СК-4. Сергій Павлович 
виконав під керівництвом Андрія Миколайовича Туполєва, знаменитого згодом 
авіаконструктора, академіка. Цей літак побудований і в 1930 році проходив льотні 
випробування, але потерпів аварію при взльоті із-за відмови мотора. 

Водночас закінчив Московську школу льотчиків. Дипломний проект: розробку 
легкомоторного літака «СК-4» – виконав під керівництвом А. Туполєва, літак побудований 
і пройшов льотне випробування. Після знайомства з працями К. Ціолковського 
зацікавився ідеєю створення літальних апаратів ракетного типу. Від 1931 працював у 
групі вивчення реактивного руху. Цього ж року одружився з однокласницею по 
одеській школі Ксенією Максиміліанівною Вінцентіні. 

В 1933 році побудована за його кресленнями ракета піднімається на небачену в 
той час висоту – 400 метрів. 

Від 1933 року у новоутвореному Реактивному НДІ, де 1934 очолив відділ ракетних 
літальних апаратів. Цього ж року вийшла його праця «Ракетний полет в стратосфере». 
Він і розробив кілька проектів крилатих ракет з автоматичним управлінням та проект 
ракетоплана «РП-318-1». Створений за цим проектом ракетоплан 1940 року здійснив 
політ під управлінням льотчика. У 1938 році заарештований, звинувачений у 
«контрреволюцінній троцькістській діяльності» і засуджений до 10 років ув’язнення. 
За проханням легендарних радянських льотчиків Валентини Гризодубової і Михайла 
Громова вирок зменшено до 8 років. 

Покарання відбував на Колимі. Після перегляду справи 1940 року направлений 
до Конструкторського бюро особливого режиму при НКВС і СРСР, яким керував 
А. Туполєв. Брав участь у створенні та виробництві фронтового бомбардувальника 
«Ту-2» й одночасно з власної ініціативи розробляв проекти керованої аероторпеди й 
ракетного перехоплювача нового типу. Це стало приводом для переведення його в 
1942 році в Особливе конструкторське бюро НКВС СРСР при Казанському авіазаводі 
№ 16, де велися роботи зі створення ракетних двигунів для авіації. Звільнений 1944 року 
реабілітований, однак, лише в 1957 р. 1945 року направлений до Німеччини для 
ознайомлення з трофейною ракетною технікою (ФАУ-2). Від 1946 – головний конструктор 
балістичних ракет далекої дії і керівник Ради головних конструкторів. 

Розробив ідею міжконтинентальної багатоступінчатої балістичної ракети і втілив 
її в життя. 

В 1956 році за створення ракети носія для водородної бомби отримує звання 
Героя Соціалістичної праці. 

У серпні 1957 здійснено перший успішний політ такої ракети. Під його керівництвом 
відбулися запуски перших у світі штучних супутників Землі та Сонпя, польоти 
автоматичних міжпланетних станцій до Місяця, Марса й Венери, м’яка посадка 
автоматичної станції на поверхню Місяця. Очолював розробку і запуски супутників 
серій «Электрон», «Молния», «Космос», першої автоматичної міжпланетної станції 
«Зонд». Керував створенням ракет-носіїв «Спутник», «Молния», «Восток», створенням і 
запуском пілотованих космічних кораблів «Восток», «Восход», на яких уперше в 
історії здійснені польоти людини в космос і вихід у відкритий космічний простір. 

В день, коли Москва зустрічала першого космонавта – Юрія Гагаріна, С. П. Ко-
рольов навіть не зміг потрапити на Червону площу. Указом від 17 червня 1961 року 
Корольов С. П. нагороджений другою Золотою медаллю «Серп і молот». В листі до 
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Героя Соціалістичної Праці голова президії Верховної Ради СРСР Брежнєв Л. І. та 
секретар президії М. Георгадзе писали: «За особливі заслуги в розвитку ракетної 
техніки, в створенні і успішному запуску першого в світі космічного корабля «Восток» з 
людиною на борту Президія Верховної Ради СРСР нагородила Вас другою Золотою 
медаллю «Серп і молот»«. 

Одного разу в день космонавтики він прийшов на урочисте засідання і хотів 
пройти в перші ряди, які охоронялися. Охоронник перегородив дорогу сказавши: «ви 
знаєте, товаришу, ці ряди лише для тих, хто має безпосереднє відношення до цієї 
події». В лице його мало хто знав. 

Ім’я С. П. Корольова розсекретили лише в день його смерті. При житті він він 
залишався безіменним головним конструктором, або професором К. Сергеєвим, статті 
якого з’являлися в «Правді». 

Нобелівську премію Корольов міг отримати двічі – за запуск першого штучного 
супутника Землі і за політ першого космонавта. Але коли нобелівський комітет 
запропонував назвати прізвище головного конструктора, Микита Хрущов відповів, 
як відрубав: «Одну людину назвати не можна, творцем нової техніки в нас є весь народ». 

За свідченням льотчика-космонавта СРСР двічі Героя Радянського Союзу Олексія 
Леонова, якому разом з Юрієм Гагаріним судилося із уст самого Сергія Корольова 
почути відверту розповідь про його поневіряння в сталінських застінках, перший 
допит заарештованого конструктора проходив таким чином: «Сидить навпроти мене 
комсомолець у гімнастерці і запитує: «Ученый, воды хочешь?». Я простягую руку за 
склянкою, а слідчий з усієї сили б’є мене по голові важким графином... Перше, що 
почув, коли отямився: «Вроде учений, а голова такая хлипкая»... 

Втім, не знущання і побої стали причиною того, що арештований в ніч на 27 червня 
1938 року С. Корольов вже до ранку визнав свою шкідницьку діяльність і активну 
участь в троцькістській організації. «Спрацювала» погроза слідчого – сержанта 
держбезпеки Бикова – заарештувати дружину вченого, а трирічну доньку «ворогів 
народу» віддати на «воспітаніє Родіни» – у сирітський притулок. Що ж стосується 
перебитої під час допиту нижньої щелепи, то вона зростеться, хоча ще відіграє в 
житті Генерального конструктора фатальну роль, бо після «гостин» у Бутирці рот у 
Корольова стане погано відкриватися. 

...Суд, на якому майбутній академік і двічі Герой Соціалістичної праці 27 вересня 
1938 року отримав 10 років таборів, тривав рівно... 20 секунд, впродовж яких підсудному 
зачитали заздалегідь надрукований вирок. І вже справжньою пародією навіть на 
видимість правосуддя стало те, що конфіскацію майна Корольова С. П., засудженого 
за антирадянську діяльність, провели... за день до судового засідання. 

...А ось самого Генерального конструктора «довга рука» каральних органів дістала 
навіть через роки. Під час фатальної для С. Корольова операції, коли неправильний 
діагноз став причиною того, що просте оперативне втручання перетворилось у 
восьмигодинну боротьбу за життя, трьом терміново викликаним найдосвідченішим 
лікарям-анестезіологам так і не вдалося підімкнути хворого до системи штучної 
вентиляції легень. Рот пацієнта погано відкривався, і ввести трубку в трахею не 
змогли, результатом чого стало, як сказано у медичному висновку, тривале кисневе 
голодування. Втім, акцентувати увагу на цій причині трагічної смерті 59-річного 
Піонера космосу влада не стала, натомість перетворивши відповідним чином препаровану 
біографію вченого в ще один міф радянської доби, за яким досі приховується від нас 
живий образ Ученого, Конструктора, Людини – Сергія Павловича Корольова. 

Пам’ятник Корольову Сергію Павловичу встановлено на Музейній площі (за 
головним корпусом КПІ). Відкрито 18 січня 2007 року. Скульптор М. О. Олійник. На 
постаменті пам’ятника накреслено: «Сергій Павлович Корольов», «Космонавтика має 
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безмежне майбутнє і її перспективи неосяжні, як сам Всесвіт» (фронтальна сторона). 
«Основоположнику практичної космонавтики, конструктору перших штучних супутників 
Землі та космічних кораблів, студенту КПІ 1924-26 років від Київських політехніків. 
2006 р. Скульптор Олійник М. О.» (бокова сторона) 

 

 
 
14 січня 1966 року Сергія Павловича Корольова не стало. Зі смертю С. П. Корольова 

розвиток радянської космонавтики фактично заморозився, та як в основі до цього часу 
використовувані Росією «Союзи» лежать ідеї Корольова. Так і не почав серйозно 
літати радянський космоліт «Буран», який послідовники Корольова скопіювали з 
американських «Шатлів». 

1970 у Житомирі відкрито меморіальний будинок-музей С. П. Корольова. Чимало 
матеріалів, документів, особистих речей Корольова передали в дарунок музею його 
мати – М. Баланіна, донька – Н. Корольова, дружина – К. Корольова, його друзі, колеги. 
Від 1987 це – Житомирський музей космонавтики імені С. Корольова. 

Сергій Павлович був перш за все великим інженером. Як видатний інженер і 
вчений обраний в 1953 році членом-кореспондентом Академії наук СРСР. А в 1958 році 
її дійсним членом і незабаром членом Президії, чим дуже пишався У 2007 році НБУ 
випущена ювілейна монета номіналом 2 гривні присвячена С. П. Корольову. тираж 
монети – 35 тисяч штук. 

 
Використана література: 
1. Академик С. П. Королев – ученый, инженер, человек. – М. : Наука, 1987. 
2. Алексей Иванов. Первые ступени // Правда. – 20–24 января. – 1968. 
3. Апенченко О. Сергей Королев. – М. : Политиздат, 1969. 
4. Астаменко П. Г. Главный конструктор. Военное издательство Министерства 

обороны СССР. – М., 1975. 



Землі української постаті знані 

381 

5. Асташенков П. Т. Академик С. П. Королев. – М. : «Машиностроение», 1969. 
6. Б. В. и М. К. Памяти Сергея Павловича Королева // Из истории авиации и 

космонавтики. – 1966. – Вып. 4. – С. 3–6. 
7. Бирюков Ю. С. П. Королев – автор книги о ракетной технике // Авиация и 

космонавтика. – 1966. – № 5. – С. 36–37. 
8. Бюллетень станций оптического наблюдения искусствепных спутников Земли. – 

1965. – № 45; 1966. – № 47; 1968. – № 52. 
9. Викрислені сторінки біографії // Урядовий кур’єр. – 12 січня. – 2007. 
10. Владимиров В. На рассвете космической яри // Авиация и космонавтика. – 

1967. – № 10. – С. 46–50. 
11. Галла М. Взять на себя... // Литературная газета. – 10 апреля. – 1974. 
12. Голованов Я. К. Королев: факты и мифы. – М., 1994. 
13. Дважды секретный герой // Сегодня. – 12 января. – 2007. 
14. Иванов Алексей. Как сделали звезду // Комсомольская правда. – 4 октября. – 

1967. 
15. Копил О. А. Родина С. П. Корольова [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://who-is-who.com.ua/bookmaket /ukrfamily2006/1/5/2.html. 
16. Космонавтика. Маленькая анциклопедия. – М. : изд-во «Советская энцикло-

педия», 1968. 
17. Пионеры ракетной техники. Ветчинкин, Глушко, Королев. Тихонравов. – 

М. : «Наука», 1972. 
18. Потапов В. Глазами кинооператора. «Авиация и космонавтика». – 1966. – 

№ 4. – С. 82–87. 
19. Раушєнбах Б. В., Бирюков Ю. В. С. П. Королев – основоположник практической 

космонавтики // Из истории авиации и космонавтики. – 1972. 
20. Романов А. Конструктор космических кораблей. – М. : Политиздат, 1969. 
21. Романов А. Космодром, космонавти, космос. – М. : Изд-во ДОСААФ, 1966. 
22. Сайт Житомирського музею космонавтики імені С. П. Корольова [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http:// cjsmosmuseum.info. 
23. Сайт о Главном конструкторе Сергее Павловиче Королеве [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http:// korolev-s-p.ru. 
24. Самый секретный ученый // Работница. – апрель. – 2007. 
25. Случайный город не случайного человека // Бизнес. – № 5. – 2007. 
26. Трунов К. И. Первый ракетоплан в СССР // Из истории авиации и космо-

навтики. – 1966. – Вып. 4. – С. 22–29. 
27. Успехи СССР в исследовании космического пространства. – М. : Изд-во 

«Наука», 1968. 
28. Шаги к звездам : сборник / под ред. проф. М. Васильєва. – М. : «Молодая 

гвардия», 1972. 
29. Штурмовавший космос // Правда. – 14 января. – 1967. 
30. Юрий Гагарин. Дорога в космос. – М. : Воениздат, 1969. 
 



382 

Êîñòåíêî Ë³íà Âàñèë³âíà 
 
 

 
 
 

Ліна Василівна Костенко народилася 19 березня 1930 р. в містечку Ржищеві на 
Київщині в родині вчителів. У 1936 р. родина перебралася до Києва, де майбутня 
поетеса закінчила середню школу. 

Після закінчення середньої шкоди молода поетеса навчається в Київському 
педінституті. Навчання в Київському педагогічному інституті не принесе задоволення 
юній Ліні Костенко. Задушлива атмосфера повоєнного життя в столиці України кінця 
40-х років виявилася нестерпною, тому дівчина обирає Москву, де «свіжіші подуви, 
вільніше дихання і вже зовсім як потрясіння–1953 рік», а Ліна Костенко – студентка 
літературного інституту. То була щаслива пора, густо писалися вірші, молода вразлива 
душа вбирала в себе світ в його красі й печалі, визначившись на все життя в 
непідробній щирості голосу. 

Можна вважати цілком закономірною появу першої поетичної збірки 1957 року, 
так само і двох наступних – «Вітрила» (1958), «Мандрівки серця» (1961). Далі –
довга перерва, півтора десятиліття мовчання. Доба кінця 60-х – початку 70-х років 
позначена новою хвилею репресій серед митців найбільше – серед письменників. 
Заборонялось розумне, мисляче й самостійне слово, панувала слухняна, але агресивна 
сірість. Безкомпромісна Ліна Костенко не дозволила потоптати гідність людини й 
митця. Пристосовництву й кар’єризму поетеса протиставляла творчу незалежність і 
принципову непоступливість, не дозволяючи «ідеологічно» спотворювати написане 
нею. Тому її книжки не пускали до читача. Але талант поетеси мужнів у цьому стоїчному 
протистоянні, вибухнувши високомистецьким і гарячим словом у книгах «Над берегами 
вічної ріки». 

Згодом навчається у Московському літературному інституті ім. О. М. Горького, 
який закінчила 1956 р. Роки навчання в Москві – час становлення таланту, формування 
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життєвих принципів. Ліна Костенко одна з перших і найпримітніших у плеяді молодих 
українських поетів, що виступили на рубежі 50-60-х років. Збірки її віршів «Проміння 
землі» (1957) та «Вітрила» (1958) викликали інтерес читача й критики, а книга 
«Мандрівки серця», шо вийшла в 1961 р., не тільки закріпила успіх, а й засвідчила 
справжню творчу зрілість поетеси, поставила її ім’я серед визначних майстрів 
української поезії. 

Тематика перших збірок Ліни Костенко досить широка, а проте в її книгах зовсім 
немає описовості, споглядальності, «номенклатурності» тем і мотивів. Натомість у 
них виявлена гостра, часто зболена причетність до тривог і катаклізмів XX ст., до 
гострих суспільних і людських дисонансів, що часто виникають у складному сучасному 
світі. 

Заявивши про себе вже в перших книгах як про лірика великої щирості, Ліна 
Костенко відразу ж виявила важливі риси характеру ліризму своєї поезії. Ліризм її 
ранніх творів має переважно рефлексійно-аналітичний характер. Навіть у найбільш 
безпосередніх віршах картина природи чи момент душевного стану не викликають 
емоційний спалах, а ведуть до осягнення важливої для себе істини, до просвітленого 
самозаглиблення. 

Поезія Ліни Костенко відзначається багатством віршованих форм, жанровою 
різноманітністю. Поетеса – майстер розгортання ліричного сюжету, який рухає розвиток 
образу-ідеї, майстер вірша-алегорії, філософського роздуму. Водночас Ліна Костенко 
завжди тяжіла до сюжетного, оповідного вірша. Епічне начало особливо виразно 
виявилося у циклі «Ікси історії» (збірка «Неповторність»), в поемі «.Мандрівки серця», 
що дала назву збірці поезій, й особливо в віршованому романі «Маруся Чурай». 
Звичайно, епічність творів поетеси своєрідна, не «чиста», вона включає елемент 
художньої умовності, символіки, концептуальності образу-ідеї. 

Так, сюжет поеми «Мандрівки серця» побудовано не на основі життєподібного 
факту, а за принципом казки чи легенди. 

Роман у віршах «Маруся Чурай» належить уже іншому періоду в розвитку поезії, 
написаний за іншими стильовими засадами. Ним Ліна Костенко довела, що традиційна 
форма послідовного розгортання подій таїть у собі невичерпні можливості художньої 
типізації і філософської глибини. Перед читачем–широка панорама життя України 
середини XVII ст. і водночас проблема митця й суспільства, яка переростає рамки 
зображеного історичного періоду. Авторка відштовхується від легенди, щоб крізь неї, 
немов крізь магічну призму, побачити її збагнути, чому народна свідомість пронесла 
крізь віки пам’ять про Марусю Чурай – дівчину-піснетворку, з ім’ям якої пов’язана 
романтично-трагічна історія про отруєння невірного нареченого. Поетеса легенду 
проектує в русло соціальних і людських взаємин, перевіряє реальністю історії. 

Про Марусю Чурай не залишилося жодних документальних свідчень. Сюжетна 
канва твору в основному будується на тій версії, яка склалася на підставі найширших 
переказів та припущень,– своєрідної історичної реконструкції. 

За цей твір у 1987 році відзначена державною премією ім. Т. Г. Шевченко. 
У ті часи засідання секретаріату Спілки письменників ставали судилищами для 

молодих шістдесятників (так часто створювалися передумови для арешту через 
виключення зі Спілки). Власне, на одній із таких розправ Ліна Костенко пояснила 
вибір свій і своїх друзів словами Камю: «Світ ділиться на чуму і її жертв. І людина 
мусить зробити єдино чесний вибір: не стати на бік чуми. А якого кольору чума, 
коричнева чи червона, це вже питання другорядне». 

Можна згадати лише драматичну історію виходу, а точніше, невиходу її книжки 
«Княжа гора», яка припала на лиховісні 1970-1972 застійні роки. 
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Не забувається її гостра доповідь на Другому Міжнародному конгресі україністів 
у Львові, де говорила вона про необхідність «виробляти якісь механізми гуманітарного 
протистояння» усім майбутнім можливим нуклеарним катастрофам, при цьому особливу 
увагу звертаючі на цілий комплекс проблем, що постали разом з «ерою саркофага». 
Тільки ж чи дійшли вони до чиновницької свідомості тим болем, що його вклала 
поетеса в кожне своє виважене слово? 

Останніми роками Муза Ліни Костенко, здається, стала ще трагічнішою. Тільки 
трагос той – без колишнього надриву, без оголеного нерва: він ховається усередину 
власного зболеного «я», як у мушлю, нерідко послаблюючи емоційну безпосередність та 
ліричну забарвленість. Він більше притрушений якоюсь сумуватою мудрістю. 

Ніколи не полишала поетеса свою улюблену історичну тематику. Так, протягом 
багатьох років дописувала й переписувала створений ще у 1966-1967 рр. історичний 
роман «Берестечко», який недавно прийшов до читача окремою книгою, явивши нам 
згусток болю й глибоких роздумів про трагічні віхи української історії, а саме – про 
поразку під Берестечком. 

Тверезо, об’єктивно й безжально висловила своє бачення Ліна Костенко в лекції, 
прочитаній перед молоддю в Національному університеті «Києво-Могилянська академія» 
1 вересня 1999 р. (коли їй було вручено диплом та мантію Почесного професора 
НаУКМА), і яка з’явилася окремою книжечкою «Гуманітарна аура нації, або Дефект 
головного дзеркала». 

 

 
 
Слово Ліни Костенко, націлене в майбутнє, заперечує мазохізм як національну 

рису, застерігає проти пошуку деструктивного негативу в ментальності української 
нації. Її тривожить рецепція України в світі: яким чином «суспільство може мати 
об’єктивну картину самого себе і давати на світ не викривлену інформацію про себе, 
сфокусовану в головному дзеркалі», бо маємо «бути відкриттям для світу, а не 
морально ущербним народом в абераціях чужих віддзеркалень». Але насамперед треба 
налаштувати себе самих на сприйняття власного неспотвореного відображення, 
вільного як від комплексу меншовартості, що неминуче схиляє до національного 
самобичування, так і від манії величі, що, власне, також породжена комплексом 
другосортності. 
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Без її поетичних книжок – від першої «Проміння землі» (1957) і далі «Вітрила» 
(1958), «Мандрівки серця» (1961), «Над берегами вічної ріки» (1977), «Маруся Чурай» 
(1979), «Неповторність» (1980), «Сад нетанучих скульптур» (1987), «Вибране» (1989) й 
аж до «Берестечка» (1999) – гуманітарна аура української нації уже неможлива, бо її 
енергетика живить духовний всесвіт України, несе нам усвідомлення власної гідності – 
того, без чого неможливе усвідомлення себе нацією, без чого не може постати держава 
такою, якою ми її собі вимріяли. 
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Микола Іванович Костомаров народився 16 травня 1817 р. в селі Юрасовці 
Острозького повіту Воронезької губернії. Мати його, Тетяна Петрівна Мельник, була 
кріпачкою, з якою її господар – поміщик Іван Петрович Костомаров – взяв шлюб уже 
після народження Миколи. Коли батька вбили кріпаки, син так і залишився кріпаком, 
доки його не викупила мати у спадкоємців чоловіка. 

Перші десять років життя маленького Миколи, що юридично знаходився в кріпосній 
залежності, пройшли в Юрасовці в оточенні мальовничої природи. Його світогляд 
формувався в період поглиблення соціально-економічних протиріч в Росії, пробудження 
національної самосвідомості пригноблених народів, зокрема українського, у важкі 
роки реакції і монархічної сваволі. 

«Старий Костомаров», як називали свого пана селяни, представляв собою тип 
«вольтеріанця» за переконаннями і якусь суміш крайнього ліберала і демократа 
катерининських часів зі свавільником – типовим представником прадідівського панства. 
Він отримав недостатню освіту і тому намагався відшкодувати цю недостатність, 
постійно виписуючи книги, особливо Вольтера, Далямбера, Дідро та інших енцикло-
педистів XVIII ст. Людина вкрай подразна, Костомаров-батько мав славу заможного 
і великого поміщика. У нього було невелике число кріпаків, близько 300 чоловік, але 
в володіннях його знаходилося 14000 десятин прекрасної землі з багатими сіножатями і 
лісами. Примхливий, він не вмів стримувати пориви запальності. «Лютий часом пан 
був: точно потрапляло від нього», – згадували селяни. 

Отже, внаслідок життя в слободі, населеної українцями, малолітній Микола міг 
рано познайомитися з українською мовою, і, таким чином, любов до України виявилася 
для нього чимось рідним, спадковим. Любов виходила не з одних тільки випадкових 
обставин, що біля нього жили малороси, а тому, що ця народність у нього в самій 
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його крові, що він виростав в її середовищі, під її впливом. Для нього це було рідне, 
спадкове. Дитина, обдарована неабиякою пам’яттю і блискучими здібностями, в 
тому числі і до музики, перебувала під впливом батька, який душі в ньому не чув, 
підкреслюючи щоразу перед усіма, і особливо – перед своїми племінниками, що це 
його син і спадкоємець; вчив сина читати, і обдарований хлопчик швидко навчився 
розуміти зміст букв і освоїв читання, що викликало захоплення Івана Петровича. 

Початок навчання в 1827 р. не віщував майбутньому вченому нічого доброго. 
Подібно до багатьох багатих паничів свого часу, в 10-річному віці батько відвіз його 
до Москви і визначив у приватний пансіон пана Ге, викладача французької мови в 
університеті. 

Вчитися довелося недовго, всього кілька місяців, через хворобу батько забрав 
нащадка з Москви в слободу з наміром привезти знову після канікул. Але «привезти» не 
довелося. Сталося непоправне – Іван Петрович був убитий, і це відвернуло сина від 
Москви, направивши його життя в іншому напрямку, і невтішним чином вплинуло 
на психіку вразливої дитини. 

Після смерті батька малолітній Микола опинився в стані кріпака, чим і скористалися 
законні спадкоємці покійного –його племінники Ровнєві. Вони шантажували вбиту 
горем Тетяну Петрівну, запропонувавши їй у вигляді вдовиної частини всього 50000 руб. 
асигнаціями, і при такому виділі – свободу синові. Вибору не було... і вона погодилася, 
купивши потім невелику земельну власність. 

Для хворої вдови, що отримала настільки скромну спадщину, навчання сина в 
Москві стало дорогим задоволенням, і туди для продовження навчання він не повернувся. 
У 1828 р. мати направила сина в приватний воронезький пансіон. 

Не краще становище справ було і в воронезькій гімназії, куди визначила матінка 
сина в 1831 році, незважаючи на відсутність у нього серйозної підготовки по деяким 
предметам. 

Закінчивши гімназичний курс, Костомаров перебрався до Харкова і в серпні 1833 р., 
витримавши вступні іспити, вступив на словесне відділення університету, де студіював 
до серпня 1836 року. 

Закінчивши університет з оцінкою «добре» з богослов’я, М. Костомаров позбувся 
ступені кандидата й змушений повторно здавати екзамени. У січні 1837 р. він успішно 
витримав іспити по всіх предметах і 8 грудня того ж року Радою університету 
затверджений у ступені кандидата, про що одержав посвідчення 28 листопада 1838 року. 
У цей період життя М. Костомаров вивчав німецьку філософію. 

Микола Костомаров після закінчення університету кілька місяців служив юнкером в 
Кінбурнському драгунському полку в Острогозьку. 

Восени 1837 р., розчарувавшись у військовій службі, М. Костомаров прямує до 
Харкова слухати лекції професорів Луніна і Валіцького для поповнення освіти. 

Восени 1840 М. Костомаров склав магістерський екзамен і одержав дозвіл писати 
дисертацію на обрану тему. У 1841 р. він подав на факультет дослідження «Про 
причини і характер унії в Західній Росії», що через рік його прийнято до захисту. Але 
церковна влада, царська цензура й уряд дійшли висновку, що поданий матеріал не 
гідний дисертації як за характером теми, так і за змістом матеріалу, де широко 
висвітлювалися не тільки питання негативних рис побутового життя православного 
духовенства, але й соціальні аспекти – визиск народних мас, і як наслідок, селянсько-
козацькі повстання. За розпорядженням міністра освіти С. Уварова всі надруковані 
екземпляри цієї роботи слід знищити. М. Костомарову дозволили писати дисертацію 
на іншу тему. 

У другій дисертації М. Костомаров провів, як він висловився, задушевну думку 
«про вивчення історії на підставах народних пам’ятників і знайомства з народом», 
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звернення до життя народу в його різноманітті, тим самим поставивши одним з 
перших в тогочасній російській історіографії нову актуальну проблему і зайняв у 
науці своєрідне місце на загальному тлі військово-адміністративної історії. 

13 січня 1844 року йому присвоєно ступінь магістра історичних наук. Це перша в 
Україні дисертація історико-етнографічного характеру. 

У Харкові в основному визначилися наукові інтереси М. Костомарова, і почалася 
його викладацька діяльність. У травні 1843 р. він приступив до роботи над історією 
часів Б. Хмельницького вже в третій книзі І. Бецкого «Молодик» опублікував перші 
історичні досліди: «Російсько-польські вельможі та князі Острозькі» «Перші війни 
малоросійських козаків з поляками». У цьому ж збірнику він виступив з критичною 
статтею «Огляд творів, писаних на малоросійській мові», в якій висловив важливу для 
свого часу думку про участь різних народів Росії в загальноросійському літературному 
процесі. З серпня 1842 по квітень 1843 р., М. Костомаров став викладати історію в 
чоловічому пансіоні Зимницьких. Потім він вживає заходів для отримання місця викла 
дача в Київському навчальному окрузі. Наприкінці вересня 1844 року Микола Костомаров 
погоджується спочатку зайняти посаду вчителя історі Рівненської гімназії. 

Побувавши влітку 1845 р. в Воронезької губернії у матері, М. Костомаров у серпні 
прибув до Києва і заступив на посаду старшого вчителя Першої київської гімназії. 

Знайомство з Тарасом Шевченком і його революційними творами, вплинули на 
подальший розвиток суспільно-політичних поглядів і формування наукових інтересів 
Миколи Костомарова. Це значною мірою визначило зміст і мету всього його подальшого 
життя і діяльності. 

Ще до виникнення і початку діяльності Кирило-Мефодіївського товариства М. Косто-
маров вбачав головну мету перш за все в поширенні ідеї єднання слов’янських 
народів. У тогочасному суспільстві Миколаївської Росії пропаганда ідеї визволення і 
об’єднання слов’ян була прогресивною і мала велике суспільно-політичне значення. 

Влітку 1846 року Микола Іванович розпочинає викладацьку діяльність на кафедрі 
російської історії Київського університету (його лекції «Слов’янська міфологія» встигли 
вийти в світ в 1847 р.). У березні 1847 р. ад’юнкт-професору Костомарову видано 
дозвіл на шлюб з А. Крагельською. Але напередодні вінчання він заарештований і 
відправлений до Петербурга за доносом в справі Кирило-Мефодіївського товариства. 

Костомаров провів рік у Петропавловській фортеці, його твори у цей час заборонені 
до друку, поліцейський нагляд встановлювався пожиттєво. Місцем заслання Миколи 
Івановича став Саратовськ. 

Знову успішно розпочата викладацька діяльність Миколи Костомарова невдовзі 
закінчилася. За виступ 5 березня 1862 року на літературному вечорі зі статтею 
«Тисячоліття Росії» прогресивного професора П. Павлова вислано до Костроми. 
Студентський комітет ухвалив у знак протесту вимогу від М. Костомарова припинити 
читання лекцій. Історик помилково розцінив це як поступку адміністрації і наполягав 
на продовженні читання лекцій. На черговій з лекцій, 8 березня, між студентами і 
М. Костомаровим виник конфлікт, що переріс у студентський мітинг, після чого 
науковець оголосив керівництву про небажання більше бути професором Петербурзького 
університету. У пресі ж М. Костомаров пояснював свій вчинок тим, що не бажав стати 
приводом до арештів «передових людей молодого покоління». 

З того часу Микола Іванович залишився лише членом Археографічної комісії, до 
якої вступив 1860 р. Тоді ж він обраний членом діючого Імператорського Російського 
географічного товариства. 

М. Костомаров розшукав і опрацював численні історичні документи, які, як і 
випущені під його редакцією «Акти, що стосуються історії Південно – Західної 
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Росії, зібрані та видані археологічною комісією», являють собою наукову цінність 
для дослідників історії України феодального суспільства. 

У 1862 р. М. Костомаров взявся за видання науково-популярних книжок для 
народу. Історик наполегливо об-ґрунтовував і в пресі корисність видання такого 
характеру літератури. 

Маючи бажання «вивчати історію народного життя», після поїздки влітку 1862 р. 
в Вільно, Псков і Новгород М. Костомаров взявся за підготовку роботи «Смутное 
время Московского государства в начале XVII века». У той же час історик виступав 
у пресі з науково-публіцистичними статтями, спростовуючи польські шляхетські 
«теорії» про те, що Україна – невід’ємна і законна частка Польщі. 

У 1864 р. вчений відвідав Дрезден, Прагу, Мюнхен, Відень, Брюссель і Белград. 
Наступного року побував у Варшаві, вирішив зайнятися вивченням «епохи падіння 

Речі Посполитої». Весь 1867 рік історик посилено працював над монографією 
«Останні роки Речі Посполитої», яка з’явилася в 1869 році. За цю працю вчений 
удостоєний премії Російської Академії наук. 

 

 
 

Уряд позбавив М. Костомарова можливості викладати, прагнучи ізолювати його 
від громадської діяльності, він наполегливо підтримував контакти шляхом особистих 
зустрічей і листування з широким колом відомих представників науки, літератури, 
мистецтва і культури. У їх числі корифеї українського театру І. Тобілевич і М. Кропив-
ницький, прозаїк І. Нечуй-Левицький, історик і письменник Я. Головацький та ін. 

На початку 1875 року Микола Костомаров важко захворів. У цей час померла його 
мати Тетяна Петрівна. Після смерті матері історика підтримувала А. Костомарова, 
його наречена, яка все-таки змогла поєднати з ним свою долю 9 травня 1875 року. 

В останнє десятиліття свого життя Костомаров, як і раніше, з величезною енергією 
продовжував дослідження історії України, підготував до видання твір «Руїна», працював 
в архівах, особливо московських, добираючи матеріали для задуманої монографії 
«Мазепа». У ці роки вчений не тільки створював нові твори і брав участь у роботі 
наукових організацій, а й знаходив час для надання допомоги молодим ученим, з 
якими ділився знаннями і досвідом, прагнув допомогти кожному, хто до нього 
звертався за порадою або потребував його сприяння. 

У 1881 р. М. Костомаров брав участь у роботі археологічного з’їзду в Тбілісі, де 
зустрівся з колишнім учасником Кирило-Мефодіївського товариства М. Гулаком. 
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М. І. Костомарову належить серія блискучих нарисів про історичних діячів України: 
«Іван Скоропадський, український козацький гетьман», «Київський митрополит Петро 
Могила», «Малоросійський гетьман Зіновій-Богдан Хмельницький», «Павло Полуботок», 
«Гетьманство Виговського», «Гетьманство Юрія Хмельницького», «Мазепа», «Історія 
гетьманства Брюховецького, Многогрішного і Самойловича» та багато інших. Ці праці 
виходили далеко за межі звичайних життєписів. У них, по суті, відображена історія 
цілого краю – героїчна і, трагічна, розглянуто проблеми політичного, економічного і 
культурного його розвитку. 

Праці М. Костомарова з історії України, як й інші його дослідження, вражають не 
лише науковою повнотою, а й незвичайною яскравістю портретних характеристик, 
доступністю форми викладу. 

Без перебільшення можна сказати, що праці М. І. Костомарова найбільш повні і 
об’єктивні у висвітленні пізньосередньовічної історії України. Вони користувались 
величезною популярністю не лише в Росії й Україні, а й поза їх межами. 

Сказане однаково стосується і праць М. І. Костомарова, присвячених історії Росії. 
Нариси про Бориса Годунова, Степана Разіна, Куликовську битву, Івана Грозного, 
Максима Грека, царя Олексія Михайловича, патріарха Никона, Олександра Меншикова, 
Феофана Прокоповича, смутні часи Московської держави початку XVII ст. та багато 
інших характеризуються повнотою матеріалу і дослідницькою сумлінністю. 

Літо 1883 року М. Костомаров провів в Україні. Стан його здоров’я різко 
погіршився, але, незважаючи на це, зиму він працював в архіві. Навесм 1884 року 
історик знову покинув Петербург і виїхав в Україну, до рідного Києва. По поверненню в 
Петербург восени М. Костомарова вже майже не залишала хвороба, але він працював, 
підготував до друку «Сімейний побут у творах південно-російської народної пісенної 
творчості», а також всі необхідні матеріали для монографії про М. Ломоносова, 
почав писати історичний нарис з часів «Біронівщини», якому судилося залишитися 
незакінченим. 

У березні 1885 року М. Костомаров побажає ще раз побачити картину Іллі Рєпіна 
«Іван Грозний і син його Іван», в якій, на його думку, художньо правдиво відтворено 
характер цієї історичної постаті. У виставочний зал історика внесли на руках і 
посадили в крісло. За спогадом А. Костомарової, на питання І. Рєпіна, що знаходився в 
той час в залі: «Якої думки ви про цю картину, Микола Іванович?» – історик відповів: 
«Так ось такого, шо не хотів померти, не поглянувши ще раз! А я вже був тут недавно!». 

7 (19) квітня 1885 року Микола Іванович Костомаров помер у Петербурзі в своїй 
квартирі, що довгий час була інтелектуальним центром для багатьох передових 
діячів науки, культури і мистецтва. 

Поховали його на Волковому цвинтарі поблизу знаменитих «Літературних містків», 
неподалік від могили М. Полевого. В похороні взяли участь маси петербуржців, 
депутації з Києва, Харкова, Одеси, Полтави, Казані, були вінки від молоді й селян 
України, від курсисток-українок тошо. 

В опублікованих некрологах одностайно відзначали, що помер талановитий 
історик. І це цілком зрозуміло твори М. Костомарова ще за його життя отримав ли 
визнання не тільки в Росії, але і за кордоном! Окремі його твори, перекладені на 
німецьку та шведську мови, видані в Лейпцігу і Стокгольмі. 

За бажанням М. І.Костомарова, право на видання його творів віддано «Літературному 
фонду», багата особиста бібліотека передана до Київського університету, а грошові 
заощадження витрачено на будівництво школи в його рідній слободі Юрасовці. 
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Êîòëÿðåâñüêèé ²âàí Ïåòðîâè÷ 
 
 

 
 
 
Іван Петрович Котляревський народився 9 вересня 1769 року в Полтаві в сім’ї 

канцеляриста міського магістрату. Мати родом із сім’ї козака Решетилівської сотні 
Полтавського полку. Дитинство майбутнього письменника пройшло серед чарівної 
природи полтавської околиці. Напівзруйновані вали й насипи навівали поетичні 
уявлення про минуле – оживали почуті від дорослих легенди та перекази про татарські 
набіги, козацьку звитягу, про трагічну Полтавську битву 1709 року. Барвисті народні 
обряди і звичаї, стихія усної поезії, багатство й краса рідної мови – ось найперші й 
найсильніші чинники в формуванні естетичних почуттів підлітка, джерела розуміння 
прекрасного. 

В одинадцять років Іван вступив до Полтавської духовної семінарії, де проявився 
інтерес хлопця до гуманітарних дисциплін. Молодий семінарист виявляв інтерес до 
творчості російських письменників XVIII ст. – М. В. Ломоносова, А. Д. Кантемира, 
О. П. Сумарокова. Захоплювався віршуванням. Він легко опанував французьку, німецьку, 
грецьку і латинську мови, прочитав багато творів Вергілія, Горація, Овідія, охоче 
перекладав їх українською мовою. яка була на той час єдиним середнім навчальним 
закладом у Полтаві. Хоч тут панували схоластика і зубрячка, проте і сюди вже починали 
проникати нові віяння. 

З молодих літ Іван зацікавився українською етнографією – збирав народні пісні, 
приповідки, казки. Слухаючи фольклорні твори, він опанував рідну мову. У 1789 році, 
після смерті батька, 20-річним юнаком І. Котляревський на останньому році навчання 
залишив семінарію і почав служити: спочатку – чиновником у полтавських канцеляріях, 
потім – домашнім учителем у поміщицьких родинах. 

Після смерті батька І. Котляревський у 1789 р. залишив семінарію і вступив на 
службу до канцелярії. Згодом він вчителював у поміщицьких маєтках На власні очі 
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бачив Котляревський свавілля й жорстокість поміщиків, які нещадно визискували 
кріпаків. Тут, у сільських умовах, Котляревський мав можливість глибше познайомитися 
з життям трудящих мас, з побутом і звичаями народу. Все це, безумовно, дало йому 
матеріал для майбутньої творчості. Саме в роки вчителювання (1794-1796) він написав 
перші частини «Енеїди», в якій Іван Котляревський використав традиції українського 
бурлеску. 

Сюжет був узятий з однойменної поеми Вергілія, але зміст виявився абсолютно 
іншим. Латинський оригінал являв собою героїчний епос, а з-під пера Івана Котля-
ревського вийшла весела, бешкетна поема на українському етнографічному матеріалі. 
Герої нової «Енеїди» мали римські імена, проте суспільство, зображене в поемі, 
списане з сучасної письменникові України. 

У поемі автор відтворив різні сторони життя українського суспільства в другій 
половині XVIII століття. Національне забарвлення і співчуття до долі простого народу 
зумовили великий успіх «Енеїди» серед сучасників. В образах троянців, карфагенян, 
латинян зображені українці з їхнім побутом, звичаями, мовою. Еней і його ватага 
нагадували запорожців, які після ліквідації царизмом Запорізької Січі блукали по світу, 
поки основна частина їх не оселилася на Кубані, утворивши козацьке чорноморське 
військо. Своїх героїв письменник наділив рисами запорізьких козаків – сміливістю, 
відвагою, відчайдушністю, прагненням до волі, відданістю Батьківщині. 

 

 
Обкладинка книги «Енеїда» 

 
Три частини її під назвою «Энеида, на малороссийский язык перелицованная И. 

Котляревским» видані в 1798 р. без відома автора в Петербурзі заходом колезького 
асесора М. Й. Парпури за участю Й. К. Каменецького. У 1808 р. з’явилося друге 
видання перших трьох частин, а в 1809 р. поема вийшла у чотирьох частинах, 
підготовлених до друку автором. Повністю «Енеїда» видана в Харкові в 1842 р. Хоч 
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фабульною основою поеми Котляревського є «Енеїда» Вергілія, український автор 
іде своїм шляхом. У третій, п’ятій і шостій частинах «Енеїди» він дає зрозуміти, що 
його поема не являє собою суто художнього вимислу, створеного за давніми правилами 
поетики, а базується на реальній дійсності і відтворює національні уявлення про неї. 
Вихідним матеріалом для нього є вітчизняна історія, народні звичаї і побут, власна 
точка зору при зображенні подій. «Енеїда» Котляревського являє собою складну ідейно-
художню систему, в якій народне світобачення переплітається з просвітительськими 
ідеями, комічне – з серйозним, знижене – з високим, героїчним. Це перший твір, 
написаний народною мовою. 

У 1796 році Іван Котляревський вступив на військову службу в Сіверський 
карабінерний полк, брав участь у російсько-турецькій війні й відзначився під Бендерами 
та Ізмаїлом. За відвагу та хоробрість удостоєний кількох нагород, зокрема ордена 
Святої Анни IV ступеня. 

1808 року в чині капітана письменник залишив військо і влаштувався на цивільну 
службу в Петербурзі, проте через два роки назавжди повернувся в Україну, та коли 
почалася Вітчизняна війна 1812 року йому, як офіцерові, доручено сформувати 
5-й козачий полк, якому, правда, не довелося брати безпосередньої участі в боях. І 
після розгрому наполеонівської армії І. Котляревському не раз давали відповідальні 
доручення військового характеру. Він виїжджав з депешами в ставку російської 
армії, у Дрезден, двічі їздив у Петербург (1813) та Кременчук (1818). Повернувшись 
знову до Полтави, Іван Петрович із запалом віддався театральній діяльності. 

Ще з дитинства Іван гостро переживав трагедію розгрому в 1775 р. за наказом 
Катерини ІІ Запорозької Січі – вольниці українського козацтва, першої демократичної 
республіки. Його дід Василь та ще троє Котляревських змушені повернутися після 
знищення Січі в рідні краї, зайнятися господарством та посісти чиновницькі посади 
У 1787 р. до Полтави докотився заклик колишніх козацьких ватажків Сидора Білого, 
Антона Головатого. Захарія Чепіги та Федора Легкоступа збиратися в нові загони. 
Котляревські одразу ж подалися до м. Слободзею, що стало центром запорозького 
коша. «З цього починався родовід чорноморського козацтва», – зазначав професор 
І. Лузь. 

У 1796 р Іван Петрович залишає вчителювання в поміщицьких маєтках і поступає на 
військову службу, в чині кадета Сіверського карабінерного (потім драгунського) полку, 
який організований Рум’янцевим на основі, козацьких полків у 1783 р. і перебував 
на Миргородщині. 

Йшов 1798 рік. Прапорщик Котляревський прико-мадирований як інспекторський 
ад’ютант до генерала від кавалерії Дотішампа, інспектора Дністровської та Кримської 
інспекції. Кар’єра військового складалася успішно: 8 січня 1799 р. йому надано чин 
підпоручиика, а вже 5 лютого цього ж року – поручника. 

У 1806 р. почалася російсько-турецька війна. Котляревський у зв’язку з новим 
призначенням Дотішампа повернувся в Сіверський полк, який квартирував в Умані. 
Йому присвоєно чин штабскапітана та призначено ад’ютантом 2-го корпусу генерала від 
кавалерії барона Мейєндорфа. Починаючи з 15 листопада 1806.р., Котляревський 
веде «Журнал воєнных действий 2-го корпуса». 

За наказом російського військового генерала Міхельсона необхідно навести міст 
через Дністер і переправитися на правий берег, але виникли певні труднощі. Штабс-
капітан Іван Котляревський запропонував керівництву полку запросити для переговорів 
турецьких еджі, і коли ті прибули, гостинно прийняли їх, а під вечір організували 
марширування чотирьох полків перед вікнами резиденції російського командуючого. 
При цьому солдати постійно перевдягалися та з барабанним боєм і криками проходили 
перед турками, які перелякалися такої кількості росіян, і на ранок Бендери здалися 
без жодного пострілу. 
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Лист від 20 серпня до генерал-губернатора І. П. Котляревський підписав уже як 
начальник полку. В ньому йшлося про 760 козаків, прийнятих на службу, провини 
земських комісарів Миргородського та Кременчуцького повітів. Він шкодує, то відсутні 
офіцери та унтер-офіцери, і це утруднює формування ескадронів. 

У жовтні 1817 р. Котляревському присвоєно звання майора, хоч спочатку хотіли 
дати чин колезького асесора, проте письменник не хотів розлучатися з військовим 
званням. Крім того, майор Котляревський нагороджений діамантовим перснем і 
«пенсіоном» у 500 карбованців асигнаціями на рік. Гак закічив свою військову кар’єру 
славний полтавчанин. 

Протягом 1812-1821 рр. Котляревський працював директором Полтавського театру. 
В цей час він познайомився з видатним російським актором М. С. Шепкіним, який в 
складі трупи І. Ф. Штейна гастролював у Полтаві. Письменник сприяв викупові 
Щепкіна з кріпацтва. 

У 1817 р. Котляревський переклав російською мовою «Оду Сафо». Цей поетичний 
твір надруковано 1844 р. в альманасі «Молодик». 

Велике новаторське художньо-естетичне і загально-культурне значення мали п’єси 
Котляревського «Наталка Полтавка» і «Москаль-чарівник», які написані ним у 1819 р. 
для Полтавського театру. В обох п’єсах грав М. С. Щепкін. Вони поставлені в 
Чернігові (1819), Харкові, Києві (1821), ввійшли в репертуар багатьох театральних труп. 
П’єса «Наталка Полтавка» заклала основи нової української драматургії, яка правдиво 
відображала життя та сподівання українського селянства. Конфлікт твору має соціальний 
характер. У центрі її Котляревський поставив просту, трудящу селянську дівчину, 
показавши її духовну красу, розум, чесність, усвідомлення своєї людської гідності. 
Автор вивів невмирущі образи представників народу. Образ Наталки є першим 
позитивним, реалістично змальованим образом жінки-селянки в новій українській 
літературі. 

Одночасно з «Наталкою Полтавкою» написано другу п’єсу «Москаль-чарівник». 
В основу її сюжету взято побутовий конфлікт, який відбився в ряді народних оповідань, 
казок і пісень. Роль головного героя – Чупруна одна з найулюбленіших ролей М. С. Щеп-
кіна. Великий актор зберіг її в своєму репертуарі до кінця своєї сценічної діяльності. 

У 1818 р. Котляревський вступив до полтавської масонської ложі «Любов до 
істини». Нею керував один із організаторів декабристського «Союзу благоденства» 
Михайло Новиков. Завдяки йому письменник був близький до декабристських кіл, 
його ім’я згадується в «Алфавіті декабристів». Цього ж року Котляревського було 
обрано членом Харківського товариства аматорів красної словесності, а в 1821 р. – 
почесним членом Петербурзького вільного товариства аматорів російської словесності, 
що стало осередком декабристського літературного руху. 

У 1827-1835 рр. він займав посаду попечителя «богоугодних» закладів, виявляючи 
гуманне ставлення до людей, прагнення полегшити їхню долю. 1835 року письменник 
через хворобу виходить у відставку, продовжуючи невтомно працювати на літературніій 
і науковій ниві. 

Помер Іван Петрович Котляревський 10 листопада 1838 року. За власним бажанням 
його поховано під кроною розлогої тополі край шляху, що веде з Полтави до Кобеляків. 
Смерть основоположника нової української літератури стала великою втратою для 
всієї України. «Все сумує,» – сказав молодий Тарас Шевченко у вірші «На вічну пам’ять 
Котляревському». 

Увесь творчий доробок І. Котляревського вміщується в одній невеликій за обсягом 
книзі, проте він справив величезний вплив на сучасників, зокрема М. Гоголя. Драматург 
та актор І. Карпенко-Карий назвав п’єсу «Наталка Полтавка» «праматір’ю українського 
народного театру». 
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Творчість Івана Котляревського стала взірцем для багатьох українських поетів і 
письменників. Образи його творів живуть у графіці, живопису, музиці, мультиплікації. 
На сцені Національної опери (м. Київ) вже багато років з незмінним успіхом йде опера 
«Енеїда». 

Вшановуючи внесок І, Котляревського в українську культуру, 1898 року широко 
відзначалося 100-річчя з часу першого видання «Енеїди». Цій даті присвячені поезії 
Лесі Українки, М. Старицького, статті І. Карпенко-Карого, І. Франка. У 1903 року в 
Полтаві відкрито пам’ятник І. Котляревському (скульптор Л. Позен); 1973 – у Києві 
(скульптор Г, Кальченко); у 1952 році в Полтаві відкрито літературно-меморіальний 
музей письменника. 1969 року за рішенням Всесвітньої Ради Миру та ЮНЕСКО 
відзначалося 200-річчя з дня народження 1. Котляревського; 1990 року встановлено 
премію в галузі драматургії і театрального мистецтва ім. 1. Котляревського. Пророчими 
виявились слова Т. Шевченка, написані більше 170 років тому: 

Будеш, батьку, панувати. 
Поки живуть люди; 
Поки сонце з неба сяє. 
Тебе не забудуть! 
(«На вічну пам ‘ять Котляревському») 
Твори Котляревського були новаторським явищем в українській літературі – як у 

прагненні широко і правдиво змалювати сучасну йому українську дійсність, так і в 
створенні нових форм. Письменник подолав ті естетичні концепції, на яких базувалась 
література XVIII ст. Як просвітитель, він досить глибоко проникнув у суть своєї епохи і 
відобразив її в таких картинах та образах, які стали значним досягненням реалізму 
того часу. 

Високо оцінили літературний внесок Котляревського Т. Шевченко, І. Франко, 
Леся Українка, М. Коцюбинський та інші визначні діячі вітчизняної культури. 

Невмируща поезія Івана Петровича Котляревського, його горде і ніжне слово 
весняним сонячним промінням зігріває людей, духовно збагачує нові покоління. У 
наш час це слово ввійшло дорогоцінним вкладом в українську літературу, стало 
могутнім джерелом художнього розвитку народу, чинником творчого єднання і 
дружби братніх народів. 

Твори Котляревського перекладено російською мовою та іншими мовами народів 
СРСР та зарубіжних країн. 

У 2009 році НБУ випущена срібна пам’ятна монета номіналом 5 гривень, присвячена 
Івану Котляревському тиражем 5000 штук. 
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Соломія Амвросіївна Крушельницька народилася 23 вересня 1872 року в селі 

Білявинцях (тепер Бучацького району –Тернопільської області) в родині священика. 
Вона зрозуміла свій жагучий потяг до пісні, коли їй виповнилось десять років. 
Здавалося, життя вона любить тільки тому, що в ньому можна співати. Бере участь у 
хорах і виставах аматорських театрів у рідному селі, і перший в одинадцять років 
«прилюдний виступ у хорі «Руської бесіди» в Тернополі. 

«У шістнадцять років Соломія була високою, стрункою дівчиною з довгими 
русявими косами. Її величезні сіро-зелені очі мрійливо дивилися на світ, а характер 
виробився твердий і спокійний. Завжди зі смаком одягнена, з м’якими неквапливими 
рухами, лагідна у поводженні, вона справляла враження «добре вихованої, інтелігентної 
панночки», – такою постає перед нами юна Крушельницька у книзі Валерії Врублевської 
«Соломія Крушельницька». 

У 1893 році Соломія закінчила Львівську консерваторію, їй вручено диплом з 
відзнакою і медаль. В дипломі зазначалося: «...Має всі дані, щоб стати окрасою 
навіть першорядної сцени. Обширної скалі дзвінкий і дуже симпатичний звук голосу 
її меццо-сопрано, освіта музична, високе почуття краси, принадна поверхність, 
сценічна постава, словом, усі прикмети, якими обдарувала її природа, заповідають їй 
в артистичному світі найкращу будучність». 

Львівський оперний театр відразу запрошує молоду співачку на сцену. Цього ж 
року успішно дебютувала в Львові в опері «Фаворитка» Г. Доніцетті, а потім у 
«Сільській честі» Масканьї. 
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Восени 1893 року Соломія поїздом Львів – Відень – Мілан вирушила до Італії. 
Їхала тільки вчитися, а насправді зв’язувала довічний вузол між своєю долею і цією 
країною. Вона вдосконалює своє мистецтво співу в професора Фаусти Креспі в Мілані. 
Контракт з Львівською оперою продовжується. В наступному році співає там в операх 
«Фауст», «Аїда», «Трубодур», «Бал-маскарад», «Африканка», «Галька», «Страшний 
двір». Крушельницька настільки завоювала симпатії львівської публіки, що дирекція 
повторно запрошує її на гастролі. Успіх швидко приходить до неї і в Італії. 

Життя переповнене нервовим напруженням і працею. Працею наполегливою, 
запеклою. Вправи і репетиції, репетиції і вправи, заучування і переучування текстів, 
вивчення мов. Вона була вольовою людиною, мусила бути нею, оскільки воля для 
неї – джерело і умова творчості. Відмовляла собі багато в чому заради високої мети – 
нести людям найвитоншене духовне світло. 

С. Крушельницька знову в Львові. Потім тримісячні студії у Відні в професора 
Генсбахера. Ангажемент у Кракові: співає в операх «Дочка кардинала», «Трубодур», 
«Бал-маскарад», «Лоенгрін». 

Гастролі в Кремоні, Зарі, Кракові, Трієсті. В Одесі виконувала головні партії в 
операх «Трубодур», «Отелло», «Джоконда», «Донька кардинала», «Тангейзер», співала 
разом із тенором Ван-Дейком. 

П’ять місяців триває в 1897 році тріумф української співачки в Південній Америці. 
Гастролі закінчилися великим бенефісом. За чілійським звичаєм на знак найвищої 
пошани і почестей в театрі випустили білих голубів. Критики писали про той період 
її творчості: «...Її незрівняної краси лірико-драматичне сопрано діапазоном майже в 
три октави унікальне явище в світовому оперному мистецтві». 

В історії світового оперного мистецтва С. Крушельницька посідає особливе місце 
ще й тому, що вона не тільки всебічно обдарована й освічена, сповнена артистичного 
чуття і шляхетності, а розмовляла і співала українською, російською, польською, 
німецькою, англійською, італійською, іспанською мовами. 

У 1898 році співачка запрошена до Варшавського Великого театру. Преса детально 
інформує глядача про її успіхи, часом дивуючись швидкому здобуттю Соломією 
такої слави. Увесь її шлях, ту виснажену щоденну працю, якою заповнені цілі роки, 
бачили тільки найдосвідченіші, визнання і перемоги в усіх на очах. Газети захоплено 
сповіщають: «На очах тисяч глядачів творилося мистецьке чудо. До рідкісних явищ 
історії опери належить швидке здобуття тріумфів п. Соломією Крушельницькою. 
Молода артистка, маючи заледве п’ять років праці в театрі, здобула варшавський 
терен так, що важко знайти подібний приклад в історії. Здобути ці успіхи допомогли 
їй численні помічники, ім’я яким – талант, висока музикальність, сильний сопрановий 
голос, сценічний темперамент, жіночий чар...» 

За період праці на сцені Варшавського театру Крушельницька не тільки ствердилася 
як самобутня артистична сила, але й зробила певний вплив на культурне життя 
варшав’ян. Її поява на польській сцені викликала пожвавлення у всіх його духовних 
сферах. Видатний польський письменник Болеслав Прус писав: «Крушельницька, 
відкрила нам усе суспільне життя, нашу темноту, нужду та бездіяльність. Будь-що-
будь, електроліт не наробив у Варшаві стільки галасу, як панна Крушельницька в 
ролі Графині» (опера Монюшка). 

Між тим, слава Соломії поширилася і на Східну Україну. Микола Лисенко 
надзвичайно зацікавився особою артистки. Соломія у свою чергу цінувала Лисенка 
над усіх композиторів. Ще навчаючись в Мілані, вона просить, щоб їй переслали 
його нові композиції, бо хоче їх співати на концертах, присвячених Т. Шевченкові. 
Цілком природно, що композитор і співачка почали листуватися. Згодом Микола 
Віталійович вишле до Варшави в дар Соломії три своїх твори – «Хіба тільки рожам 
цвісти», «Не забудь юних днів», «Я вірю в красу». 
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В цей найкращий період своєї діяльності Соломія щороку виїжджала до Петер-
бурга. Знайомство з російською оперою вона почала з «Євгенія Онегіна» Чайковського. 
Образ Татьяни був їй зрозумілим і близьким. Росіяни визнали інтерпретацію образу 
Соломією. Редакції газет отримували листи, в котрих глядачі розповідали про ту 
насолоду, яку вони мали, слідкуючи за «майстерною грою пані Крушельницької в 
«Євгенії Онєгіні». Вона успішно виступала в операх «Пікова дама», «Галька», «Аїда», 
«Бал-маскарад», «Кармен» та інш. Співає разом з Карузо і Баттістіні. 

У 1898 році з нагоди 25-річної літературної діяльності Івана Франка Соломія 
Крушельницька передає йому через відомого фольклориста й етнографа Володимира 
Гнатюка ріг достатку. Велика дружба єднає її з революціонером, ученим і письменником. 
Франко, який почав розчаровуватися в рухові радикалів, часом жалівся їй, що по 
смерті Маркса і Енгельса соціальній демократії бракує відповідних могутніх мислителів. 
Соломія обережно закидала, що Каутський інакше тлумачить марксизм. 

Соломія Крушельницька всією душею бажала культурного розвитку своєму 
народові, мріяла про створення української опери. Заробляла гроші на будівлю 
українського університету і театру у Львові. В сольних концертах завжди виконувала 
українські народні пісні і твори українських композиторів. Була неперевершеною 
інтерпретаторкою пісень і романсів М. Лисенка. Майже щороку брала участь у 
вшануванні пам’яті Т. Шевченка, приїздила для цього до Львова з-за кордону. 
Українським журналам і газетам надавала матеріальну поміч. 

З кожним роком голос Крушельницької приносив їй гучні перемоги на оперних 
сценах світу. І не лише голос, а й зворушливе авторське мистецтво, з допомогою 
якого вона створила низку образів в операх Ріхарда Вагнера – від Валькірії до інших 
його героїнь, Альфредо Каталані, Джакомо Пуччіні та багато інших. 

З образом Баттерфляй пов’язана широко відома подія. Уперше оперу поставлено 
в Мілані, і головну роль виконувала блискуче сопрано Розіна Сторкіо, але вона з 
тріском провалилася. Це страшний удар, тим більш жорстокий, що композитор, 
поглинутий любов’ю до образу ніжної японки, абсолютно впевнений у перемозі. 
Пуччіні страждав, тому що для митця нема більших мук, ніж вирок несправедливого 
суду. А він вірив у свою оперу, він вважав «Мадам Баттерфляй» своїм кращим твором. 

Композитор відправився до Соломії Крушельницької і сказав: «Тільки ти можеш 
виконати роль Баттерфляй. Прохаю тебе погодитися». Соломія була приголомшена. 
У багатьох глядачів звучить у вухах незабутній бойовий клич Валькірії, що з 
дивовижною силою зривався з її уст; в інших вона стояла перед очима в подобі 
Ельзи Брабантської в пишному вбранні. Чи вдасться їй стати – мініатюрною лялькою? 
Та як сказати «ні» самому Пуччіні, її великому другові, що звернувся до неї. 

Соломія «відкрила» Баттерфляй. В її інтерпретації страждання маленької жінки 
виражали біль усіх покривджених жертв. У мелодійному, плинному речитативі 
відлунням всесвітньої драми відгукнулась скорбота істоти, якій свавілля інших 
надало сили й величі. Зал бурхливо вітав співачку... 

Сто разів Соломія виконувала роль Баттерфляй, а після сотої вистави прийшла до 
Пуччіні і повідомила, що припиняє її. Вона мала право зробити це з спокійною 
совістю, адже в той час увесь світ остаточно визнав шедевр Пуччіні. 

Героїчні і трагічні ролі, які грала Соломія, мали багато від неї самої. Американський 
критик Дюваль, згадуючи образи Саломеї і Електри, створені артисткою, і називаючи її 
найвидатнішим сопрано, писав, що Крушельницька наділила обох цих сумних героїнь 
своїм невичерпним темпераментом, позначила їх точними рисами власної особи в 
такій мірі, що обидві вони лишилися до цього часу недосяжними зразками... 

Найбільші театри світу сперечаються за право приймати в себе видатну артистку. 
Дебют і гастролі в Буенос-Айресі, дебют у «Ла Скала», гастролі в Єгипті разом із 
Пуччіні, знову Мілан... 
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Різким контрастом у порівнянні з музичними образами, створеними композиторами 
«італійської школи» – Понкьєллі, Бойто, Каталані, Масканьї та Пуччіні, було виконання 
Крушельницькою партій в операх Штрауса, і саме після цих останніх ролей вона 
залишила сцену й оселилася у Віареджо. Після великих, тріумфальних успіхів на обох 
берегах океану, оповиту легендами і славою, її радісно зустріло це італійське місто. 
Вона одружилася з мером міста Чезаре Річчіоні. 

Але світ не міг примиритися з тим, щоб не бачити і не чути своєї улюбленої 
співачки. Будуть концертні турне, пам’ятний концерт на запрошення королеви Італії, 
знову концертне турне: Нью-Йорк, Детройт, Чікаго, Філадельфія, Петербург, Клівленд, 
Монреаль, Вінніпег; прощальний концерт в Академії Санта Цецілія в Римі в 1929 році. 

Соломія Крушельницька була першою пропагандисткою в Європі, Африці й Америці 
українських народних пісень, творів вітчизняних композиторів. Ні слава, ні тріумф 
ніколи не заважали їй підтримувати тісні зв’язки зі своєю Батьківщиною, рідним 
народом, з передовими діячами української культури – Іваном Франком, Михайлом 
Павликом, Лесею Українкою. Миколою Лисенком, Ольгою Кобилянською та іншими. 
Щороку вона приїжджає до Галичини, де обов’язково виступає з концертами у великих і 
малих містах та селах. 

З тріумфом проходили і її сольні концерти. Всі знають і люблять Соломію 
Крушельницьку як оперну актрису і концертну камерну співачку з багатющим репер-
туаром, що переконливо свідчить про багатогранну натуру митця-художника та всебічну 
культуру. І скрізь, де вона виступала, критика завжди називала її найвидатнішпм 
драматичним сопрано, неперевершеною співачкою, найбільшою артисткою, яка силою 
свого незрівнянного мистецтва хвилювала душі й серця мільйонів людей. 

Тим часом коричневий туман фашизму проникає в усі суспільні пори Італії, і 
найперше погано позначається на долі Соломіїних друзів. Їх уже й так залишалося 
все менше й менше. Помер на той час у Львові Павлик, роком пізніше – Франко. 
Соломія присутня на церемонії захоронення труни з тілом Пуччіні в стіні його вілли. 
В Америці помирає Елеонора Дузе, а через три роки не стане Айседори Дункан. 

В 1931 році Соломія приїде спеціально на шістдесятиріччя свого найближчого 
товариша Василя Стефаника. Вона хотіла співати для нього. Зустрілися як рідні. 
Змучений хворобою письменник всміхнувся до Соломії. 

Вони бачилися востаннє. 
Невдовзі після смерті чоловіка Крушельницька в 1939 році повернеться до Львова. 

Після війни Львівська державна консерваторія імені М. В. Лисенка запросить її на посаду 
професора, а у 1950 вона удостоєна звання заслуженого діяча мистецтва УРСР. 

Холодного вересневого місяця 1952 року Соломію Крушельницьку поховали на 
львівському цвинтарі, величному і старому Личакові,–поруч із могилою Івана Франка й 
недалеко від могили Михайла Павлика. На могилі в 1978 році встановлено пам’ятник 
(скульптор Т. Бриж). 

Відомий італійський музикознавець і музичний критик Гвідо Маротті писатиме: 
«Звістка про смерть Соломії Крушельницької дійшла до нас із Львова через Буенос-
Айрес, загостривши у нас біль спогадів. Востаннє бачили ми її в похмурі дні 1939 року 
коли вона виїхала від нас і більше не повернулася. Тоді «мила, спокійна й усміхнена» 
Соломія пішла від наших смертних очей щоб поглинула її далека зима на землі 
України, де вона народилася і куди, як вірна дочка, приїжджала кожного літа. Тепер 
вона поїхала і прирекла нас і себе на те, щоб ми вже більше ніколи не побачились. 
Вже ніколи!» 

16 вересня 1952 р. перестало битися серце великої співачки, педагога, громадянина, 
та пам’ять про неї житиме вічно. Велич Соломії Крушельницької – в таланті, окриленому 
благородними ідеями добра і служіння народові. 
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1904 р. Соломії Крушельницькій було надано ласкаву можливість виявити себе у 
Брешії. Як пише Рінальдо Кортопассі, йшлося про перемогу в битві, про відвоювання 
втраченого прапора, про поновлення лаврового вінка, з якого пообскубували листя. 
Дітище Пуччіні «Мадам Баттерфляй», тендітний і барвистий метелик, по невдалому 
хрещенні в Мілані просив тепер апеляційного суду в Брешії, суду, який би вирішив 
його подальшу долю. І Соломія Крушельницька відтворила роль метелика, придушеного 
публікою «Ла Скала». І якщо опера Пуччіні – чарівна спокусниця наївних і ніжних 
сердець – злетіла., і полетіла у неослабному ритмі по сценах усіх оперних театрів 
світу, то сталося це завдяки перемозі у Брешії. 

З безмежною вдячністю щасливий і радісний композитор, переповнений почуттями, 
підписує свій портрет: «Найбільшій і найчарівнішій Баттерфляй. Джакомо Пуччіні. 
Торре дель Лаго. 1904 рік». 

А потім – тріумф у римському театрі «Костанці», міланському «Ла Скала» разом 
з великим Артуро Тосканіні в операх «Аїда», «Адріана Лекуврер», «Дон Карлос», 
«Валькірія», «Лорелея», «Федра», «Саломея», «Електра», виступи з великими співаками 
Енріко Карузо, Маттіа Батті-стіні, Тітта Руффо. 

Голос співачки, за визначенням італійських критиків, – абсолютне сопрано широкого 
діапазону. 

 

 
Могила С. Крушельницької на Личанівському цвинтарі 

 
У селі Біта Тернопільського р-ну Тернопільської області в будинку, де пройшло 

дитинство Крушельницької 1963 році відкрито Білецький меморіальний музей. Її ім’я 
присвоєно Тернопільському музичному училишу, Львівському оперному театру та 
Львівській середній спеціалізованій, музичній школі, вулицям у цих містах. 1989 у 
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власному будинку Крушельницької у Львові, де вона жила останні роки, відкрито 
меморіальний музей, а також встановлено меморіальну дошку (скульп. Е. Мисько, 
1977). 

Прижиттєвий портрет Крушельницької роботи Я. Музики зберігається в Музично-
меморіальному музеї Крушельницької у Львові. Існують також скульптурні портрети 
Крушельницької (В. Власов, Л. Бичанич, Я. Мотика, В. Одрехівський. Е. Міїсько), медаль 
скульптора Фарнезі із зображенням співачки в ролі Саломеї. Про Крушельницьку 
знято 2 кінофільми: «Пісня подолянки» (реж. Р. Фошенко, 1966. студія документальних 
фільмів). «Повернення Батерфляй» (реж. О. Фіалко, 1983, Київ, кіностудія ім. О. Дов-
женка); написані: роман-біографія В. Врублевської (1979). драма-легенда Б. Мельничука 
й І. Ляховського (Тернопіль. 1994) та балет М. Скорика «Повернення Баттерфляй» 
(Львів. 2006) за мотивами опери Дж. Пуччіні «Чіо-Чіо-сан». Видано збірку «Українські 
народні пісні з репертуару С. Крушельницької» (упорядник І. Майчик. К. 1971). 1997 на 
відзначення 125-річчя від дня народження Крушельницької Національним Баанком 
України було випущено ювілейну монету з її зображенням номіналом у 2 гривні. 
1988 року на честь Крушельницької засновано фестиваль оперного мистецтва у 
Львові. 1991 в Україні засновано Міжнародний конкурс оперних співаків ім. С. Кру-
шельницької (уперше відбувся у Львові. 20 листо-пада – 1 груд. 1991). 
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Вячеслав Казимирович Липинський народився 5 квітня 1882 р. в с. Затурцях на 
Волині в польській шляхетській сім’ї, мати Клара, батько Казимир. Гімназичну освіту 
здобув, навчаючись у Житомирі, Луцьку та Києві. Учнем київської гімназії ввійшов 
до складу української середньої шкільної громади, став на шлях «хлопоманства». 

У 1902 р. закінчив Київську класичну гімназію, де зблизився з українофільським 
середовищем і долучився до так званих хлопоманів. За висловом самого В. Липин-
ського, ще в ранній молодості величчю своєю «притягнуло до себе українство» і він 
присвятив боротьбі за українську державність все своє життя. 

Після закінчення гімназії відбував військову службу у Ризькому драгунському 
полку, що стояв у Кременці на Волині. 

Після закінчення навчання в Краківському (історія) та уеневському (агрономія) 
університетах поселився під Уманню в своєму родовому маєтку, працюючи над 
поверненням до українства спольщеної шляхти. Прихильник незалежності Української 
держави, В. Липинський один із організаторів таємних підготовчих фондів для організації 
за кордоном Російської імперії українського політичного центру, з якого в серпні 
1914 р. в Львові витворився Союз Визволення України і Головна Українська Рада. 

З липня 1913 р. оселився на власному хуторі Русалівські Чагари (біля Умані), де 
написав перші праці, що стосувалися козацької доби. Уже тоді В. Липинський усві-
домлював необхідність повернення українському народові, який «живе, хоче жити й 
буде жити як народ незалежний», його еліти. Перш за все, вважав В. Липинський, 
ополяченій і польській шляхті в Україні треба визначитися: буде вона з народом, 
зійде з позиції колонізаторів чи опиратиметься ходові історії. Цю альтернативу 
В. Липинський сформулював у брошурі «Шляхта на Україні: Її участь в житті 
українського народу на тлі його історії». 
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Напередодні Першої світової війни в 1914 р. брав участь в організації за межами 
Російської імперії українського політичного центру, трансформованого пізніше в 
Спілку визволення України, того ж 1914 р. став дійсним членом Наукового товариства 
імені Тараса Шевченка. 

Під час війни мобілізований до російської армії. У Східній Пруссії дістав важке 
поранення, через що повертається до наукової діяльності. 

На початку визвольних змагань інкримінував українським соціал-демократам брак 
державницької волі і взяв участь в організації Української Демократичної Хліборобської 
партії, для якої у 1917 р. підготував програму. Після Лютневої революції 1917 р. 
організував у Полтаві українську військову частину, але ця діяльність не була 
підтримана Генеральним Секретаріатом Військових Справ. За часів гетьманату В’ячеслав 
Липинський – до лтпня 1919 року уповноважний міністр і посол Української держави 
в Австро-Угорщині. Після розриву стосунків із П. Скоропадським, виїхав на постійне 
проживання до Відня. 

З 1920 р., перебуваючи в еміграції, В. Липинський фактично очолив Український 
союз хліборобів-державників (УСХД) – консервативно-монархічну організацію 
прибічників П. Скоропадського, але внаслідок ідеологічних роз-біжностей із ним, у 
1930 р. оголосив УСХД розпущеним. Згодом із групою однодумців створив нову 
організацію – «Братство українських класократів-монархістів. У цей період активно 
продовжував наукову діяльність, був одним із засновників Українського Вільного 
університету в Празі, де з 1926 р. очолив кафедру історії української державності. 

Розглядаючи наукову спадщину В. Липинського, слід насамперед підкреслити, 
що він започаткував новий напрямок у вітчизняній історіографії – державницький, 
відмінний від народницької школи М. Грушевського. У його розвідках, а також таких 
фундаментальних працях як «Z dziejow Ukrainy» (1912), «Україна на переломі. 1656-
1659» (1920) у ретроспективі висвітлюються українсько-польські стосунки. Вчений 
вважав першочерговим завданням повернути до українства нащадків спольщепих 
шляхетських родів. 

Політологічні та соціологічні концепції В. Липинського найбільш чітко окреслені 
у трактаті «Листи до братів-хліборобів». 

Після падіння УНР до 1926 р. жив в Австрії, де очолив створену ним політичну 
організацію орденського типу Український Союз Хліборобів-Державників, її політичний 
орган «Хліборобська Україна.» 

Представник консервативного напряму в українській соціально-політичній думці, 
В. Липинський є одним з найоригінальніших українських політичних письменників 
XX ст., теоретичні положення якого, обґрунтовані ще в 20-ті роки, й явилися 
співзвучними духові нашого часу. Противник усяких революцій і насильства, класових 
протистоянь, він послідовні обстоював ідею єдності, гармонізації суспільства, збереження 
досягнутого над безупинним прогресом, який іде невідомо куди. 

Україну В. Липинський вважав недержавною нацією, розглядав це як хворобу 
українського народу, яка розвивається до смертності всякими екстериторіальними 
віросповіданнями, інтернаціоналізмом чи націоналізмом. 

Майбутня Українська держава, за В. Липинським, – це незалежна монархія 
спадкового характеру з обов’язковим переданням спадкової гетьманської влади. За 
переконанням вченого, гетьман мав уособлювати державу і бути своєрідним «націо-
нальним прапором» та найвищим символом держави. Навколо гетьмана об’єднується 
вся Україна і його управління дає можливість співпрацювати в ім’я добробуту держави 
різним політичним угрупованням. «При монархії, – зазначав він, – найвище місце 
репрезентації держави зайняте раз і назавжди гетьманом. Ніхто з монархістів на це 
найвище місце претендувати не може». Лише гетьманат, за В. Липинським, здатний 
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примирити конфліктуючі політичні угруповання в Україні, кожне з яких вважає, що 
його позиція є єдино правильною і які «будуть боротися за владу, паплюжити один 
одного, як це завжди бувало». Важливим пунктом українського державного будівництва 
В. Липинський вважав проблему легітимації держави. В. Липинський вказував, що 
причини цієї хвороби треба шукати не зовні, а у внутрішніх органічних чинниках. 
Звертаючись до історії України, він показував, що такими причинами є абсолютний 
брак любові до своїх громад, натомість тільки любов до себе, зарозумілість «глупої 
пихи», «нічим не обмеженого хамства»; відступніть консервативних сил, здатних 
подолати руйнівні сили; Відмова від старих традицій. Відсутність єдності, державо-
творчих сил в Україні й змушувало різні її частини звертатися за допомогою до 
Варшави чи до Москви в вирішенні своїх внутрішніх справ, натравлювати низи на 
верхи або ж навпаки, що ставало згубним для України. Головними винуватцями таких 
дій Липинський вважав українське панство та інтелігенцію. 

Державу В. Липинський розглядав джерелом єдності нації, а її складовими 
вважав владу, територію, громадянство, без яких жодна держава існувати не може, 
бо для цього потрібна організована сила, яка підтримує владу в ім’я добра цілої землі-
території й цілого громадянства. Влада в державі мусить бути законною, маєстатною 
і загальною, а її право правити державою спирається на дещо вище, старше й святіше, 
ніж вона сама; влада не може випливати лише з того, що хтось хоче правити, має 
«гін» до влади. 

Держава, з точки зору В. Липинського, народжується тоді, коли всі жителі даної 
території стають на її оборону під проводом «посідаючої» до цього законне право 
влади проти мешканців чужої території, чужої держави. 

Важливим чинником організації, громадянства є авторитет. Коли є загальноприйняті 
громадські авторитети, на які може спиратися влада, на території данного громадянства 
народжується його власна держава. Без організації й громадянства немає держави, як 
і без держави та організації – громадянства, а існує розпорошена юрба рабів, яка 
вимагає управління з чужої території, чужої метрополії, щоб ця юрба сама себе весь 
час не різала. Тільки тоді, коли виникає своя держава, влада, авторитет, коли місцевий 
росіянин, поляк, українець відчувають себе рідними синами своєї рідної землі, 
народжується справжня, а не літературна нація. Прикладом для цього має бути не 
націоналістичний фашист і не соціалістичний комуніст, а давнього, з часів могутності, 
старого типу англійський слуга державний, для якого головним є добро держави. Ідеал 
української держави В. Липинський вбачав у династичному правлінні гетьманського 
типу – Гетьманщину, принципом організації якої є «клясократія», тобто розуміння 
кожним класом свого місця й призначення за наявності провідного класу (еліти), що 
міцно спирається на авторитет своєї землі (клас хліборобів), об’єднання всіх класів 
почуттям спільності, а не злобного вишукування в оці ближньої пилинки, тобто 
шляхетність і благородство. 

Виступаючи за розбудову української незалежної держави, обґрунтовуючи основні 
принципи державотворення, В. Липинський був націоналістом у кращому розумінні 
цього слова. Критично ставлячись до вкрай радикальних форм націоналізму, він 
вважав, що націоналізм буває державотворчим і державоруйнуючим. Першу форму 
називав патріотизмом. 

В 1926-1927 рр. завідував кафедрою історії української державності Українського 
наукового інституту в Берліні. Повернувшись 1927 р. до Австрії, продовжував науково-
публіцистичну діяльність. 

У подальшому, перебуваючи в еміграції (1919-1931 рр.), В. Липинський сповідував 
критичне ставлення до демократії і розвивав монархічні ідеї. Розвій такого світогляду 
відбувався під впливом поглядів В. Липинського як історика і теоретика державотворення 
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і досвіду країнських визвольних змагань 1917-1920 рр. Як історик В. Липинський 
усвідомлював, що чотириразові намагання впровадити спадковий гетьманат в Україні за 
часів Б. Хмельницького, І. Мазепи, К. Розумовського і його власної спроби у теоретичній 
площині – П. Скоропадського, не завершилися успіхом, однак вважав, що найкращою 
формою для тогочасної України була б конституційна монархія. Бо лише вона, на 
його думку, могла легітимізувати і стабілізувати владу. 

 

 
 
Передчасна смерть від туберкульозу легенів не дозволила В. Липинському розгорнути 

активну діяльність у новоствореній організації – Братстві Українських Класократів-
Монархістів. Помер Вячеслав Казмирович Липинський 14 червня 1931 року у санаторії 
«Вінервальд» поблизу селища Бадеч (Австрія), похований 2 липня 1931 року у родинному 
склепі в с. Затурцях. 

Автор праць: «Україна на переломі 1657-59» (1920), «Листи до братів-хліборобів» 
(1919-1926), «Релігія і церква в історії України» (1925) та ін. 

В обґрунтуванні основних теоретичних положень Липинський постійно звертався до 
історичних прикладів з життя України, Росії, країн Західної Європи від феодалізму 
до свого часу. Такий історичний підхід надавав його поглядам міцного онтологізму, 
динамізму, що чітко проявляється і до розуміння традиції. В загальному контексті 
роздумів Липинського традиція постає як рух і творчість, власна доля, яка накладає 
на людину обов’язок творчості й праці, боротьби і руху, де кожний має чинити так, 
як наказує йому совість, тобто боротися і творити нове спираючись на традицію і 
виходячи з неї. 

Характерно й те, що обстоюючи своєрідний елітаризм, Липинський не заперечує 
ролі й значення народних мас в історичному процесі. Головним для нього залишається 
повага до тих загальнолюдських цінностей, які реалізуються історичним прогресом. 

Заслуга В. Липинського як історика полягає в тому, що він поглянув на українську 
історію з нового, неординарного кута зору – кута політичної верстви. Це спричинило 
революцію в українській історіографії – постала «державницька» школа. 

В. Липинський був першим українським політичним теоретиком, який усвідомлював 
першорядне значення держави в історичному розвитку народів і світової цивілізації. 
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Василь Костянтинович Липківський народився 19 липня 1864 року в с. Полудня 
Липовецького повіту Київської губернії (нині село Монастирищенського району 
Черкаської області в родині священика. Від 1873 року вчився в духовному училищі в 
м. Умань, з 1879 року – у духовній семінарії в м. Київ, з 1884 року – у Київській 
духовній академії. 1889 року отримав ступінь кандидата богослов’я, захистивши 
дисертацію на тему: «Борьба Маккавеев с сирийскими царями, ее причины и значение в 
истории иудеев». 18 листопада 1889 року призначений законовчителем 1-класного та 
2-класного міського училища в м. Шпола. Від 27 травня 1890 працював у м. Черкаси 
законовчителем спочатку 2-класного міського училища, а потім (з 27 жовтня цього ж 
року) – чоловічої прогімназії. 20 жовтня 1891 року висвячений на священика. Від 
28 жовтня цього ж року – член Черкаського повітового відання єпархіальної училищної 
ради. Був понадштатним священиком Черкаського собору. 

16 лютого 1892 року переведений на посаду настоятеля собору в м. Липовець 
(нині місто Вінницької обл.). Цього ж року 8 березня став головою Липовецького 
відділення єпархіальної училищної ради, а з 5 травня призначений благочинним церков 
Липовця та довколишніх сіл. Від 26 серпня 1896 року виконував також обов’язки 
повітового інспектора церковно-парафіяльних шкіл. За його сприяння в повіті відкрито 
кілька нових шкіл, у тому числі школу для дівчаток, а також второкласну школу в с. 
Трощі (нині село Липовецького р-ну Вінницької обл.), у ній готували вчителів для 
церковно-парафіяльних шкіл. 

У своїй педагогічній праці В. Липківський спирався на підтримку сільських громад, 
вбачаючи саме в такій підтримці головну засаду успіху шкільної справи. Написав 
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кілька розвідок з історії краю, присвячених давнім звичаям народного життя, 
минулому церковних братств, обставинам запровадження унії церковної у XVIII ст. 
та повернення місцевих громад на православ’я після приєднання Правобережної 
України до Російської імперії. 

Від 7 серпня 1903 року, згідно з ухвалою Училищного комітету при Найсвятішому 
Синоді, В. К. Липківський став директором церковно-вчительської школи в м. Київ. 
31 серпня того ж року призначений постійним членом Київської єпархіальної училищної 
ради. 16 вересня 1905 за поданням митрополита Київського Флавіана (Городецького) 
звільнений з посади директора церковно-вчительської школи за прихильність до укра-
їнської справи й призначений настоятелем Солом’янської церкви в Києві. 10-18 жовтня 
1905 року головував на з’їзді духовенства Київської єпархії З’їзд набув назви 
«революційного», оскільки на ньому були поставлені питання про запровадження 
виборних засад у церковному житті, про пожвавлення життя парафій, про відродження 
давніх народних церковних звичаїв. Невдовзі потому потрапив під начальницьку 
«опалу», проте продовжував займатися педагогічною працею, публікував статті на 
церковно-громадську тематику. 

Після Лютневої революції 1917 В. К. Липківський головував на Київському єпар-
хіальному з’їзді духовенства і мирян (12 квітня 1917), на ньому були поставлені 
питання про відродження українських церковних традицій, про демократизацію 
церковного життя, виборність духовенства, а також прийнято ухвалу, що «в автономній 
Україні має бути незалежна від Синоду Українська церква». У травні цього ж року 
за його участю в Києві було організоване «Братство Воскресіння Христа». У колі 
діячів братства утвердилася ідея про необхідність скликання Всеукраїнського церковного 
собору, який мав вирішити питання про устрій православної церкви в Україні, 
насамперед про її автокефальний статус. Для втілення цієї ідеї в життя було створено 
Всеукраїнську православну церковну раду (ВПЦР), В. Липківський увійшов до її 
складу, йому доручили видання «Вістей Українського православного церковного 
собору». Всеукраїнський церковний собор розпочав засідання за Української Народної 
Республіки в січні 1918 року, однак через воєнні події припинив свою роботу. Під час 
денікінської навали 1919 року В. Липківський перебував у Кам’янець-Подільському, 
де співпрацював з І. Огієнком, В. Чехівським. 

Засідання відновилися лише через 6 місяців, вже за нової влади – Української 
Держави. Проте на цей раз справу організації роботи з’їзду взяли в свої руки ті 
єпископи, які були проти автокефального статусу православної церкви в Україні, й 
зуміли провалити відповідну ухвалу, також не підтримана пропозиція про запровадження 
української мови в богослужіння. 

Після встановлення на українських землях радянської влади, яка оголосила 
відокремлення церкви від держави. ВПЦР (на той час В. Липківський був заступником її 
голови) ухвалила рішення про заснування українських парафій. За безпосередньою 
участю В. Липківського перші українські православні громади в Києві були створені 
при: Свято-Микільському соборі на Печерську, Андріївській церкві, Софійському соборі 
та Іллінській церкві. 22 травня 1919 року в Свято-Микільському соборі українська 
мова вперше прозвучала в службі Божій, а 29 червня 1919, у день святих апостолів 
Петра і Павла, у Софійському соборі відбулася перша служба Божа, повністю 
відправлена українською мовою. Цьому передувала величезна праця самого В. Лип-
ківського над перекладами богослужбових текстів українською мовою. 

У січні 1920 р. протоієрей знову приїхав до Києва. Він активно працював у ВПЦР, 
брав участь у відкритті українських парафій, складав відозви до населення України 
на підтримку українського церковного руху. Така активність Василя Липківського 
викликала занепокоєння ворогів цього руху. Російський єпископат заборонив йому й 
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ще кільком священнослужителям займатися церковною діяльністю. У зв’язку з цим 
ВПЦР на своєму пленумі 5 травня проголосила автокефалію Української православної 
церкви. Проте до справжньої автокефалії ще належало пройти довгий шлях, оскільки 
не було власної ієрархії. Виникла потреба в скликанні Всеукраїнського церковного 
собору. Велику організаторську і теоретичну роботу щодо його підготовки провів 
протоієрей В. Липківський. На Всеукраїнському церковному соборі, який проходив 
14-30 жовтня 1921 року в Києві в Софійському соборі, його обрано почесним головою. 
В.Липківський виступив з основними доповідями, з довідками, брав активну участь 
у дискусіях, підготував більшість прийнятих Собором документів. На засіданні 
21 жовтня Василя Липківського одноголосно обрали митрополитом УАПЦ, 22 жовтня 
відбувся чин наречення й обрання, а 23 – соборна висвята на митрополита. 

Собор 1921 р. запроваджував у церкві живу українську мову, народнособорноправний 
устрій та автокефалію. Була сформована ієрархія УАПЦ, що мала повні підстави й за 
способом її висвяти, й за характером служіння називатися народною. Обрання 
українським митрополитом Василя Липківського стало визнанням його ролі як 
будівничого, організатора й ідеолога Української церкви. 

Роосійський єпископат в Україні позбавив В. Липківського сану й заборонив 
відправляти службу Божу. Проте ВПЦР не визнала цих рішень. Натомість рада 
пришвидшила підготовчу роботу зі скликання нового Всеукраїнського православного 
церковного собору. Собор почав свої засідання на Покрову Пресвятої Богородиці 
14 (1) жовтня 1921 в храмі Святої Софії. Найважливішими його питаннями стали: 
формування українського єпископату, обрання всеукраїнського митрополита, запро-
вадження української мови в богослужінні, організація церковного життя на засадах 
давніх українських традицій. 20 жовтня 1921 делегати собору після всенічної служби та 
причастя, вдавшись до старовинного способу висвяти, прийнятого в Александрійській 
церкві, через покладання рук священиків-делегатів собору благословили протоієрея 
В. Липківського на служіння митрополитом УАПЦ. 

Не раз більшовицькі власті всіляко перешкоджали діяльності Липківського як 
митрополита. Вони брали з нього підписку про не виїзд з Києва, заарештовували, 
забороняли виступати з проповідями. Незважаючи на те, він зумів побувати в 
500 парафіях різних міст і сіл. 

Його проповіді стали зразком проповідницького мистецтва. Деякі з них публікуватися 
в журналі «Церква і життя», який він сам редагував. Значну їх частину він переправив до 
Канади (за кордоном вони побачили світ окремою книгою). 

Протягом 1921-1927 рр. митрополит вів активну роботу з подальшої інституалізації 
церкви. У цей період його можна побачити в різних областях України, де він виступав 
перед парафіянами з проповідями. 

Процес становлення Української церкви супроводжувався драматичною боротьбою 
зі старими шовіністичними силами в Російській православній церкві, яка спиралася 
на неосвіченість значної частини віруючих, нерозуміння ними власних національних 
інтересів. Звернення В. Липківського до національної свідомості народу стали об’єктом 
для створення різного роду наклепів на нього. Тому митрополит зазнав переслідувань з 
боку органів ДПУ. У 1923 р. його заарештували і кинули до в’язниці на три тижні. У 
1924 р. з Василя Липківського взято підписку про не виїзд із Києва. У подальшому 
ще двічі заарештовували й кидали до харківської в’язниці. 

Утім, це не зламало волі Василя Липківського, і тому керівництво ДПУ вирішило 
взагалі усунути його від церковної діяльності. Для цього видано дозвіл на проведення 
II Всеукраїнського православного собору УАПЦ. На соборі УАПЦ 1927 р. терор 
досягнув апогею: священики не наважувались вимовити й слова, оточені з усіх боків 
сексотами та перевдягненими енкаведистами. Мовчав і В. Липківський. Коли ж постала 
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реальна загроза розправи з усією церквою, він підвівся й голосно запитав: «Чого 
злякались?.. Хто могутніший за Бога? Кого, крім нього, маємо боятись». 

20 жовтня 1927 року після тривалого й важкого обговорення собор прийняв 
рішення щодо «звільнення від тягаря митрополичого служіння» Василя Липківського. 
В. Липківський гідно витримав добре зрежисовані ДПУ перевибори. 

Після звільнення, він ще деякий час жив у кімнатці при Софійському соборі, а 
потім на Солом’янці, біля своїх сестер. Незважаючи на напівголодне існування, 
Василь Липківський продовжував активно працювати, зокрема писав роботу «Історія 
Української православної церкви», листувався з різними особами в Україні та за 
кордоном. 

Невдовзі потому, в січні 1930, більшовицькі власті організували проведення 
надзвичайного «собору» УАПЦ, який ліквідував УАПЦ. 

Почалася нещадна ліквідація Української Церкви, арешти, розстріли і заслання 
на каторжні роботи духовенства та вірних, церковно-громадських діячів. 

Сам митрополит живе в цей час у страшних злиднях у Києві на Солом’янському 
передмісті, а в 1934 р. його виселено в Олександрівську слободу. Проте навіть у тих 
обставинах знаходить сили напружено працювати. Серед написаного ним – підручники 
для підготовки священиків, статті, проповіді, багатотомна історія Української Пра-
вославної Церкви. 

У вересні 1937 року В. Липківський одержав листа з Канади із запрошенням 
стати там на чолі Української церкви. 

У вересні 1937 р. митрополит В. Липківський одержав від Маєвського запрошення 
поїхати до Канади і стати на чолі Української Церкви. Тоді ж Маєвський вислав 
йому 49 доларів на закордонний паспорт. Однак митрополит, відчуваючи тягар своїх 
73-х років, їхати відмовився. Імовірніше всього, що саме це і стало приводом для 
арешту В. Липківського: в плани режиму не входило випускати такого свідка злочинів 
системи. 27 жовтня видано санкцію на арешт. Митрополита Василя Липківського 
заарештовано 29 жовтня 1937 р. за адресою: Київ, Олександрійська Слобода, 
вул. Дачна, кв. 8. 

Перший допит вів оперуповноважений 4-го відділу Управління державної безпеки 
НКВД УРСР лейтенант держбезпеки Гольдфарб. Митрополитові ставилося в вину 
керівництво «антирадянською фашистською організацією українських церковників», 
участь у Спілці Визволення України, зв’язок із закордонними антирадянськими 
організаціями, від яких Липківському начебто пересилалися «значні суми грошей 
для потреб антирадянської фашистської організації українських церковників». Однак і 
на цьому допиті, і на допиті 13 листопада 1937 р. митрополит категорично відкидав 
усі звинувачення енкаведистів. 

Кривавий 1937 рік не обминув і 73-літнього В. Липківського. Наприкінці жовтня 
йому, вчетверте заарештованому, висунули стандартне на той час звинувачення: 
керівник антирадянської фашистської організації українських церков ників, яка ставила 
за мету відторгнення України від СРСР. 20 листопада 1937 року особлива трійка при 
Київському управлінні НКВС засудила Василя Липківського до розстрілу. Незабаром, 
27 листопада 1937 року, вирок був виконаний. Проте засніженого лютого 1938 року 
Київ сколихнула страшна звістка: по дорозі на заслання енкаведисти забили 
митрополита-мученика. 

Так закінчив свій життєвий шлях першоієрарх нової української церкви. Він жив 
у складний і суперечливий, але по-своєму доленосний час. Такою ж суперечливою і 
трагічною виявилась і доля митрополита Василя Липківського – непересічної особистості 
українського розстріляного відродження 20-х років. Його творча спадщина: проповіді, 
історичні розвідки, листування, переклади, підручники неодмінно має стати органічною 
частиною української культури. 
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Місце поховання не відоме. На Лук’янівському некрополі є його символічна могила, 
на ній встановлено пам’ятний хрест. 

 

 
Лукянівське кладовище м. Київ. Хрест на символічній могилі 

 
1982 у м. Бавнд-Брук (США, шт. Нью-Джерсі) на українському православному 

цвинтарі святого Андрія Первозваного йому зведено пам’ятник. 
 

 
Пам’ятник митрополиту Василеві Липківському у м. Бавнд-Брук 

(США, шт. Нью-Джерсі). Скульптор П. Капшучекнко. 1983. 
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1989 року В. К. Липківський реабілітований «за відсутністю складу злочину». 
1997 року на Свято-Покровській церкві в Києві на Солом’янці, де 1905-1919 року 

був настоятелем, йому встановлено меморіальну дошку. 
2000 йому встановлено пам’ятник у м. Тернопіль біля церкви Різдва Христового. 
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Микола Віталійович Лисенко народився 22 жовтня 1842 року в с. Гриньки (нині 

село Глобинського району Полтавської області) у сім’ї полковника, старшого офіцера 
Орденського кірасирського полку, дворянина зі старовинного козацько-старшинського 
роду Віталія Романовича Лисенка та Ольги Єреміївни з полтавського поміщицького 
роду Луценків. Зусиллями матері виховувався в дусі ідеалів аристократичної честі й 
чутливості, мати розмовляла з ним виключно французькою мовою, вона ж заохочувала 
його природні музичні здібності. 

Ще дитиною Микола знайомиться з українськими піснями та обрядами. Саме 
серед народних співів зароджувалася в хлопця і любов до мистецтва та мови рідного 
народу. Мати майбутнього композитора добре грала на фортепіано і уважно стежила 
за розвитком свого сина, одразу помітивши його чудовий слух і музичні здібності. 
Вона стала його першою наставницею з гри на своєму улюбленому інструменті, і вже 
з п’ятирічного віку Микола починає опановувати техніку гри на фортепіано, вражаючи 
слухачів прекрасним художнім смаком і музичною пам’яттю. 

Любов до української пісні й української мови перейняв від двоюрідних діда та 
баби по материнській лінії – Миколи й Марії Булюбашів. Від 1852 році жив у Києві, 
спочатку – кілька місяців у приватному пансіоні Вейля, а потім – у приватному пансіоні 
Гедуена, його вчителями гри на фортепіано були чеські музиканти Нейнквич та 
Паночіні. Від 1855 учився в 2-ій Харківській гімназії (водночас брав приватні уроки 
музики; як піаніст виступав на вечорах). 1859 році закінчив гімназію й поступив до 
Харківського університету на природничий факультет. В 1860 році разом зі своїм 
родичем М. Старицьким перевівся до університету в м. Київ, де в той час жили його 
батьки. Товаришував з П. Чубинським, їздив з ним на Полтавщину, там записав багато 
народних пісень. 1865 захистив дисертацію про розмноження нитчастих водоростей 
й отримав науковий, ступінь кандидата природничих наук. 
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По закінченні університету, у 1865 р. М. В. Лисенко виїздить до Таращанського 
повіту, що на Київщині, де займає посаду мирового посередника. Він продовжує 
збирати різноманітний етнографічний та музичний матеріал. Вже тоді Лисенко розуміє, 
що головне в його житті – музика. 

У вересні 1867 році він залишає службу і вступає до Лейпцизької консерваторії, 
де крім класних занять, слухає також приватні лекції, деякі музично-теоретичні 
дисципліни вивчає самостійно. 

Поступово ім’я М. В. Лисенка стає популярним, його запрошують до участі у 
концертах. 1868 р. виходить з друку перший випуск його «Збірника українських пісень». 
Це видання мало не лише науково-етнографічну цінність, воно поклало початок художній 
обробці народної пісні, що схвально оцінили за кордоном. 

У 1868 р. громадські діячі Галичини, готуючись відзначити роковини від дня 
смерті Т. Шевченка, замовили М. Лисенкові музику до «Заповіту». Композитор створює 
твір для соліста, хору та фортепіано. Саме цим твором М. Лисенко розпочав велику 
музичну серію до «Кобзаря» (понад 80 творів різних жанрів). 

1868 році одружився зі своєю родичкою Ольгою О’Коннор, яка приїхала з ним до 
Лейпцига (через відсутність дітей вони згодом розійшлися, проте офіційно розлучення 
не оформлювали). Цього ж року побачили світ його обробки українських народних 
пісень для голосу з фортепіано. Наступного року закінчив навчання в Лейпцигу й 
повернувся до Києва. Займався викладацькою діяльністю. В 1872 році отримавши 
дозвіл на публічні вистави українських п’єс, написав оперету «Чорноморці» (лібрето 
М. Старицького за п’єсою Я. Кухаренка), а наступного року – оперу «Різдвяна ніч» 
(лібрето М. Старицького за повістю М. Гоголя). 1873 році завершив першу музикознавчу 
працю «Характеристика музичних особливостей українських дум і пісень, виконуваних 
кобзарем Вересаєм». 1874 року поступив до Петербурзької консерваторії, де в класі 
М. Римського-Корсакова удосконалював майстерність у галузі симфонічної інстру-
ментовки. Мешкаючи в Санкт-Петербурзі, виступав у концертах Російського геогра-
фічного товариства, організував кілька концертів, в яких звучала українська музика. 
1876 року завершив навчання й повернувся до Києва, працював як педагог гри на 
фортепіано в приватних музичних школах. Виступав у концертах як піаніст і хоровий 
диригент. 1878 року громадянською дружиною Лисенка стала його учениця, піаністка 
Ольга Лепська (мав з нею 5 дітей; після її смерті 1900 року діти записані на офіційну 
дружину Лисенка, зі згоди останньої. 1880 року розпочав роботу над оперою «Тарас 
Бульба». Наприкінці 1880-х рр. почав писати дитячі опери («Коза-дереза», (1888); «Пан 
Коцький», (1891); «Зима і Весна, або Снігова краля», (1992). У різні роки створив 
кілька хорових колективів, давав з ними концерти української музики по містах 
України. 1904 року відкрив Музично-драматичну школу перший український навчальний 
заклад, в якому можна отримати вишу музичну освіту за програмою консерваторії, 
викладав там фортепіанну гру. 1905 разом з О. Кошицем заснував хорове товариство 
«Бонн», диригував на його концертах. 

Був активним діячем громадських інституцій, зокрема; київської Старої громади, 
Південно-Західного відділу Російського географічного товариства. Київського літе-
ратурно-артистичного товариства; був засновником і головою ради правління київського 
Українського клубу (1908-1911), членом Загальної української безпартійної демо-
кратичної організації, брав участь у проведенні ювілейних заходів, присвячених 
І. Котляревському, Т. Шевченкові та ін. За його участю 1906 року була заснована 
всеукраїнська організація «Об’єднаний комітет по спорудженню пам’ятника Т. Г. Шев-
ченка в Києві». Мав тісні творчі контакти з багатьма тогочасними діячами української 
культури; М. Драгомановим, Лесею Українкою, І. Нечуєм-Левицьким, І. Франком, 
М. Садовським, М. Кропивницьким, О. Русовим та ін. У лютому 1907 заарештований, 
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проте вже наступного дня після затримання його звільнили. В останні роки життя 
почав писати духовну музику. 

На думку критиків його творчості, для музики М. Лисенка характерними є 
загальноєвропейський романтичний стиль, національна своєрідність і опора на 
фольклор. Він утілив у музиці різноманітні народні образи (героїчні, епічні, ліричні, 
жартівливо-гумористичні), синтезував у її мові різні українські фольклорні жанри. 
Значна частина музичних творів Лисенка присвячена козацькій тематиці, у них 
домінують ідеї патріотизму та народної волі. Разом з тим він захоплювався й 
універсальною романтичною тематикою (багатогранна лірика). 

У цілому його музична спадщина складається з 10 опер, серед них: «Андріашіада» 
(лібрето М. Старицького і М. Драгоманова, (1866-1877), «Утоплена», «Наталка Полтавка», 
«Енеїда», «Ноктюрн», 4-х музично-театральних творів («Чарівний сон», «Сафо», 
«Відьма», «Літньої ночі»), оперет, музики до театральних вистав («Простак», «Гамлет», 
«Остання ніч», «Гетьман Дорошенко»), 120 камерно-вокальних творів (більшість на 
тексти Т. Шевченка – понад 80, а також на вірші А. Міцкевича, Г. Гейне. І. Франка, 
Лесі Українки, О. Олеся, М. Вороного та ін.), 40 хорових творів, серед них 4 кантати 
для солістів, хору та симфонічного оркестру, симфонічних творів (симфонія, фантазія, 
увертюра), камерно-інструментальних творів, з них близько 60 фортепіанних; понад 
500 опрацювань українських народних пісень для голосу з фортепіано або для хору. 
Він започаткував також наукову українську музичну фольклористику. Записав близько 
1500 українських народних пісень, опублікував кілька фольклор-ристичних праць, 
зокрема, «Про торбані музику пісень Відорта» («Киевская старина», 1892, кн. 2, 
«Народні музичні інструменти на Україні», 1894, № 1, 4–10); уперше оприлюднив 
нотні тексти дум і наукову розвідку про них. 

Критики вважають, що значення Лисенка в українській музиці зіставне з роллю 
Т. Шевченка в українській літературі. Його послідовниками були М. Леонтович, 
К. Стеценко, Я. Степовий, С. Людкевич, Я. Ревуцький та ін. 

Помер Микола Віталійович Лисенко від інфаркту 6 листопада 1912 р. у м. Києві. 
Похований на Байковому цвинтарі (на могилі встановлено погруддя). 

1913 року його ім’я присвоєно київській Музично-драматичному школі. В 1927 році 
його ім’ям названо одну з вулиць у центрі Києва. 

1939 році вищі навчальні музичні заклади в м. Львів об’єднані в єдину Львівську 
державну консерваторію ім. М. Лисенка. 

У грудні 1944 його ім’я присвоєно Харківському театру опери та балету, там 
свого часу вперше поставлена опера «Тарас Бульба». 

1957 року в с. Гриньки встановлено пам’ятник М. В. Лисенку (погруддя роботи 
місцевого майстра В. Полівара), відкрито кімнату-музей (за участю його сина – професора 
Київської консерваторії Остапа Лисенка). 

1962 року в зв’язку зі 120-річчям від дня народження митця його ім’я присвоєно 
струнному квартету Київ, філармонії, а концертний зал цієї установи названо Колонним 
залом імені М. Лисенка, цього ж року засновано музичний конкурс його імені, що з 
1992 має статус міжнародного. 

Його імя присвоєно також Криворізькому музичному училищу, Львіському вищому 
музичному інституту, Полтавському музичному училищу, Київській музичній школі-
інтернату, іншим музичним установам. 

29 грудня 1965 на Театральній площі поряд з Національною оперою України 
М. В. Лисенко відкрито пам’ятник (скульп. О. Ковальов, архіт. В. Гнєздилов). 

У Києві по вул. П. Саксаганського, 95, у квартирі, де свого часу мешкав М. Лисенко, 
створено меморіальний музей композитора. У 2002 році на Монетному дворі НБУ 
викарбована монета номіналом 2 гривні присвячена М. В. Лисенко, тиражем 30000 штук. 
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Ëèñÿíñüêèé Þð³é Ôåäîðîâè÷ 
 
 

 
 
 
Юрій Федорович Лисянський народився 2 серпня 1773 року в м. Ніжин. З родини 

місцевого священника Федора Герасимовича, предки якого були козаками, батько 
був затверджений у дворянстві. Від 1783 року навчався в Морському шляхетському 
корпусі в Кронштадті. 1786 став гардемарином. Служив на Балтійському морі. Брав 
участь у російсько-шведській війні 1788-1790 рр. Від 1789 року – офіцер. 

Перше боцове хрещення отримав в морському бою біля острова Гогланд, 
знаходився на борту фрегата «Подрежислав», що закінчився перемогою російського 
флоту над шведами. 

1793 року був відряджений практикуватися в охочі на британський флот, набув 
досвід у океанських походах. 1795-96 роках стажистом перебував у США, зустрічався з 
президентом Дж. Вашингтоном. Чудово володів англійською мовою. У бойових діях 
проти французів 1796 р. зазнав контузії. 1797 році повернувся до Російської імперії, 
отримав звання капітан-лейтенанта. Мандрівні спостереження виклав у щоденнику 
«Журнал лейтенанта Лисянского, веденный им во время службы его волонтером на 
судах английского флота с 1793 по 1800 гг.» (нині зберігається у Центральному 
військово-морському музеї в м. Санкт-Петербург). 

Від 1800 року командир фрегата «Автроил». 1803 року опублікував свій переклад 
книги шотландського теоретика військово-морського тактика Дж. Клерка (Движение 
флотов. – Т. 1–2. – СПб.). 

Протягом деякого часу він командував одним із військових кораблів Російського 
морського флоту на Балтійському морі. Тоді ж Ю. Лисянський перекладає з англійської і 
видає книжку Дж. Клерка «Досвід морської тактики», що значно підвищило його 
авторитет серед військових моряків. 
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Призначений капітаном шлюпа «Нева» (водомісткістю 370 т), укомплектував 
його екіпаж і 26 липня 1803 року за старим стилем (разом з подібним 450-тоннажним 
кораблем «Надежда», яким керував його однокашник І. Крузенштерн вирушив у 
навколосвітнє плавання. 3 серпня 1806 року «Нева» самостійно, подолавши визначений 
шлях, повернулась до Кронштадта. 

Слід зазначити, що навколосвітня експедиція задумувалась не тільки як комерційна. 
Обидва капітани мали інструкції проводити наукові дослідження. Окрім цього, начальник 
експедиції І. Крузенштерн отримав завдання доставити до Японії посла Росії, камергера 
двору його величності М. Резанова. 

Вийшовши з Кронштадта 26 липня 1803 р. кораблі зробили зупинку у Копенгагені, 
де взяли на борт вантаж для Російської Америки. Наступна зупинка – англійський 
порт Фальмут, куди судна прибули розрізнено оскільки в протоці Скагеррак їх роз’єднав 
шторм. Тут Ю. Лисянський разом з астрономом Горнером та натуралістом Тілезіусом 
(які приєдналися до експедиції в Копенгагені) здійснив мандрівку до мідних копалень 
Долкут (поблизу сусіднього містечка Редруф) і; зробив їх короткий опис. 

8 жовтня 1803 р. кораблі дісталися найбільшого з Канарських островів – Тенерифе і 
увійшли до гавані міста Санта-Крус. 

На острові обидва капітани прийняті іспанським губернатором, поповнили запаси 
продовольства і води. Ю. Лисянський зробив стислий опис місцевості, додав до 
своєї колекції кілька мушель, привезених з Ямайки, а також зібрав зразки застиглої 
лави та вулканічної сірки. 

Від Канарських островів кораблі взяли курс на південний захід і згодом увійшли 
в екваторіальні води. Ю. Лисянський заборонив екіпажу перебувати під відкритим 
сонцем, а також наказав видавати лимонний сік. 14 листопада 1803 р., експедиція 
вперше за всю історію російського флоту перетнула екватор. 

Згодом Ю. Лисянський зробив своє перше «закриття» – кілька днів на початку 
грудня 1803 р. він шукав острів Асенцао, позначений на окремих картах, але так і не 
знайшов його. Цей острів, який нібито бачив португальський капітан Мартін Ваза, 
упродовж 300 років привертав увагу мореплавців. Шукав його, наприклад, і 
французький мореплавець капітан Лаперуз у 1785 р. Таким чином, Лисянський остаточно 
«закрив» цей об’єкт. 

Зустрівшись, обидва кораблі взяли курс на о. Санта-Катаріна поблизу берегів 
Бразилії. 

Перебування на цьому острові затягнулось – необхідно було полагодити одну із 
щогл «Неви». Використовуючи непередбачену затримку, Ю. Лисянський вивчає острів 
та узбережжя материка, складає детальний опис природи, побуту, звичаїв населення, 
подає цікаві відомості про торгівлю, місцеве виробництво, а також про небезпечних 
отруйних тварин. 

25 січня (5 лютого) 1804 р. кораблі увійшли до Тихого океану, обігнувши мис Горн. З 
цього приводу, підсумовуючи особисті враження, а також аналізуючи досвід інших 
капітанів, яким не пощастило у цих водах, Ю. Лисянський висловив свою точку 
зору: біля цього мису на вас можуть чекати як несприятливі, так і нормальні умови 
плавання – це залежить від погоди, а також від уміння мореплавця. 

Опинившись у Тихому океані, Ю. Лисянський зробив ще два «закриття»: «На 
багатьох англійських картах позначено великий острів під 56° 05 пн. ш. і 62° 
довготи, однак у, мене є великий сумнів щодо його існування в цьому місці, оскільки 
26 лютого, перебуваючи за 15 миль від нього, міг добре бачити землю, якби вона тут 
була. Та ні я, ні інші люди, що знаходилися на моєму кораблі, жодних ознак острова 
не помітили. Те саме можна сказати про острів Пініс Дюдозе, який позначений під 
46° 37 пд. ш. і 58° 15/з. 
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Почався жорстокий шторм, і 25 березня 1804 р. Ю. Лисянський не побачив 
«Надєжду», а відтак вирішив продовжувати шлях самостійно. У середині квітня корабель 
досяг о. Пасхи. Ю. Лисянський власноруч перевірив його координати (вони не збігалися 
з тими, що давав славнозвісний Дж. Кук). Після короткої зупинки «Нева» продовжила 
рух до місця зустрічі – Маркізьких островів. 25 квітня на горизонті з’явився о. Футугіва, 
який «Нева» обійшла зі сходу. 27 квітня (9 травня) «Нева» підійшла до острова 
Нукагіва, у бухту Тай-о-Гайя, куди згодом прибула «Надєжда». Експедиція мирно 
зустрінута тубільцями і перебувала тут 9 днів. Протягом цього часу Ю. Лисянський і 
І. Крузенштерн спілкувалися з вождями, поповнювали запаси води, оглядали острів. 
Юрій зробив комплексний опис острова – найбільш повний і детальний порівняно з 
іншими мореплавцями. 

Детально описав побачене в подорожі від Полінезії до Аляски й зробив карто-
графічний звіт про виконані завдання (матеріали з докладним атласом опублікував 
власним коштом спочатку 1812 російською мовою в Санкт-Петербурзі, а 1814 – 
англійською в Лондоні; Велика Британія). 1806 підвищений до капітана 2-го рангу. 
1807-1808 командував на Балтиці суднами «Зачатие Святой Анны», «Эмгейтен». 

Результати експедиції І. Крузенштерна і Ю. Лисянського перевершили усі сподівання 
як у комерційному, так і в науковому відношенні. У результаті плавання було описано 
невідомі раніше землі, відкрито нові географічні об’єкти, проведено спостереження 
за течіями, солоністю і температурою води, шо сприяло розвиткові океанографії, 
зібрано геологічні та етнографічні колекції. 

Усі учасники експедиції отримали чергові військові звання та довічні пенсії, а 
обох капітанів нагороджено орденами. 

 

 
Пам’ятник Ю. Лисянському в Ніжині. Скульптор К. Годулян 
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Ю. Ф. Лисянський після відпустки призначений начальником загону яхт його Велич-
ності і невдовзі (1809 р.) подав у відставку, мотивуючи своє рішення станом здоров’я. 

У 1812 р. славетний капітан видав двотомник опису навколосвітньої подорожі, а 
також альбом з 13 карт та малюнків. У 1814 р. його праця була видана в Англії, де 
його високо цінували як моряка. 

Зібрані Ю. Лисянським етнографічні колекції зберігаються нині в Кунсткамері в 
Санкт-Петербурзі, а його твір перевидавався уже тричі. Описами та картами, 
складеними ним, користувалося не одне покоління мореплавців. Ці матеріали увійшли 
до американської лоції Аляски, яка застосовується ше й досі. 

1809 за станом здоров’я Ю. Лисянський пішов у відставку з чином капітана 1-го 
рангу. Займався здаванням в оренду квартир, збанкрутів. Особисті унікальні збірки 
природничих та етнографічних матеріалів заповів Румянцевському музею. 

Нагороджений орденами св. Георгія 4-го ст. (1802), св. рівноапостольного кн. Во-
лодимира 3-го ступеня (1806). 

Помер Юрій Едорович Лисянський у м. Санкт-Петербург 6 березня 1837 року, 
похований на цвинтарі Олександро-Невської лаври. 

Його іменем названо 12 географічних об’єктів, у тому числі тихоокеанську затоку 
біля Північної Америки, один із Гавайських островів, півострів на березі Охотського 
моря, гору на Сахаліні. 1975 року у Ніжині йому встановлено пам’ятник. 

 
Використана література. 
1. А. Л. [Лисянский П. Ю.] Юрий Федорович Лисянский // Морской сборник. – 

1894. – № 1. 
2. Акимов А. Лисянский Юрий Федорович // В кн.: Русский биографический 

словарь. – Т. 10. – СПб., 1914. 
3. Алексеев А. И. Юрий Федорович Лисянский // В кн.: Лисянский Ю. Ф. Путе-

шествие вокрут света в 1803, 4, 5 и 1806 годах на корабле «Нева». – Владивосток, 
1977. 

4. Аммон Г. А. Морские памятные даты. – М., 1987. 
5. Берг Л. С. Открытия русских в Тихом океане. Тихий океан. – Л., 1926. 
6. Берг Л. С. Очерки истории русской географической науки, Труды Комиссии 

по истории знаний. – Л., 1929. 
7. Берг Л. С, Очерки по истории русских географиических открытий. – М. ; А., 

1949. 
8. Берг Л. С. История русских географических открытий. – М., 1962. 
9. Боднарский М. С. Очерки по истории русского землеведения. – М., 1947. 
10. Борсукова Н. П., Шустов А. Н. Лисянский // В кн.: Русские писатели: 1800-

1917. – Т. 3. – М., 1994. 
11. Доценко В. Д. Словарь биографический морской. – СПб., 2001. 
12. Думитрашко Н. В. Ю. Ф. Лисянский и русские кругосветные плавання. – М., 

1947. 
13. Зубов Н. Н. Отечественные мореплаватели – исследователи морей и океанов. – 

М., 1954. 
14. Ивашинцов Н. Русские кругосветные путешествия // Записки Гидрографического 

департамента. – Ч. VII и VIII. – СПб., 1849-1850. 
15. История естествознания в России. – Т. І. – Ч. 2. – 1957. 
16. Крузенштерн И. Ф. Путешествие вокруг света в 1803, 1804, 1805 и 1806 годах 

на кораблях «Надежде» и «Неве». – М., 1950. 
17. Лупач В. С. И. Ф. Крузенштерн и Ю. Ф. Лисянский. – М., 1953. 
18. Люди русской науки. – М., 1962. – С. 394–401. 



Землі української постаті знані 

425 

19. Масленников Б. Г. Морская карта рассказывает. – М., 1986. 
20. Невский В. В. Первое путешествие россиян вокрут света. – М., 1951. 
21. Невский В. В. Вокрут света под русским флагом: Первое кругосветное 

путешествие русских на кораблях Надежда и Нева под начальством флота капитан-
лейтенантов Йвана Крузенштерна и Юрия Лисянского в 1803-1806 годах. – М. ; Л., 
1953. 

22. Нозиков Н. Русские кругосветные мореплаватели. – М. ; Л., 1941. 
23. Окунь С. Б. Российско-Американская компания. – М. ; Л., 1939. 
24. Рабинович Я. Б. Юрий Федорович Лисянский – славний русский море-

плаватель // В кн.: Сборник докладов на 1-й научно-технической конферениии слушателей 
Академии: Военно-морская академия кораблестроения и вооружения им. А. Н. Крылова. – 
Л., 1949. 

25. Русские мореплаватели. – М., 1953. 
26. Сергеев М. А. Первые русские кругосветные плавания // в кн. Нозиков Н. 

Русские кругосветные мореплаватели. – М. ; Л., 1941. 
27. Чернігівшина : енциклопедичний довідник. – К., 1990. 
28. Шевченко В. Видатні мореплавці і географи // Географія та основи економіки 

в школі. – 2003. – № 3. – С. 50–55. 
29. Штеинберг Е. Л. И. Ф. Крузенштерн. Ю. Ф. Лисянский. – М., 1950. 
30. Шевченко В.О. Тричі перший (видатний мореплавець та географ Юрій 

Лисянський). – К., 2003. 
31. Шустов А. Петербуржец Лисянский // Ленинградская панорама. – 1989. – № 11. 
32. Штейнберг Е. Л. Жизнеописание русского мореплавателя Юрия Лисянского. – 

М., 1948. 
 



426 

Ëîáàíîâñüêèé Âàëåð³é Âàñèëüîâè÷ 
 
 

 
 
 
Валерій Васильович Лобановський народився 6 листопада 1939 року в м. Києві в 

сім’ї робітника. Футболом захоплювався з дитинства, а почав системно займатися з 
1951 року в дитячій футбольній школі № 1. 1955 року зарахований до київської 
футбольної школи майстрів. 1956 року закінчив із срібною медаллю загальноосвітню 
школу й поступив до Київського політехнічного інституту. Від 1957 року гравець 
дублю команди «Динамо» (Київ). 

Валерій Лобановський дебютував у чемпіонаті СРСР 29 травня 1959 в Москві в 
матчі проти команди ЦСК МО (Центральний спортивний клуб Міністерства оборони 
СРСР). В 1960 році разом з командою став срібним призером чемпіонату СРСР, а 
1961 році – чемпіоном СРСР, 1964 році– володарем Кубка СРСР. Був неперевершеним 
виконавцем кутових, вдосконаливши особливий тип удару – так званий сухий лист 
(м’яч влітав у ворота безпосередньо з кутового). Виступав на позиції центр, та лівого 
нападника. 1960-1961 грав у складі збірної СРСР (провів 2 матчі), 1961 – в олімпійській 
збірній СРСР (у 2-х матчах був капітаном команди). Усього в складі «Динамо» 
В. В. Лобановський зіграв 144 матчі, в яких забив 42 м’ячі. Від 1965 році – гравець 
«Чорноморця» (Одеса). Цього ж року перейшов на навчання до Одеського полі-
технічного інституту й отримав диплом про вищу освіту. В складі «Чорноморця» зіграв 
59 матчів, у яких забив 15 м’ячів. Від 1967 року гравець «Шахтаря» (Донецьк), 1968 став 
капітаном команди і цього ж року закінчив кар’єру гравця. Усього в складі «Шахтаря» 
зіграв 50 матчів, у яких забив 14 м’ячів. Всього в чемпіонатах СРСР В. В. Лоба-
новський зіграв 253 матчі, забив 253 голи. 

Свою тренерську кар’єру В. Лобановський розпочав у дніпропетровському «Дніпрі» 
(1969-1973 рр.). Потім тренував київське «Динамо» (1974-1982 рр., 1984-1990 рр., з 
1996 року до смерті). Під його керівництвом ФК «Динамо» вісім разів вигравав 
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чемпіонат СРСР (1974, 1976, 1977, 1980, 1981, 1985, 1986, 1990 рр.), шість разів Кубок 
Радянського Союзу (1974, 1978, 1982, 1985, 1987, 1990 рр.), двічі ставав володарем 
Кубка Кубків УЄФА (1975, 1986 рр.) і вигравав Супкркубок Європи (1975 р.), п’ять 
разів перемагав у чемпіонаті України (1997, 1998, 1999, 2000, 2001 рр.) і тричі в 
Кубку України (1998, 1999, 2000 рр.). 

В. В. Лобановський був двічі в списках 33 кращих футболістів Радянського 
Союзу в сезонах 1960 і 1962 років у складі київського «Динамо». 

В якості головного тренера Валерій Лобановський очолював збірні СРСР (1975-1976, 
1982-1983, 1986-1990), Обєднаних Арабських Еміратів (1990-1993 рр.), Кувейту (1994-
1996 рр.) і України (2000-2001 рр.).Зі збірною СРСР – віце-чемпіон Європи (1988 р.), 
бронзовий призер Олімпійських ігор (1976 р.), учасник фінальних турнірів чемпіонатів 
світу (1986 і 1990 рр.). Зі збірною Кувейту – бронзовий призер Азіатських ігор (1994 р.), 
володар Кубка Перської затоки (1996 р.). 

Від липня 1968 року – на тренерській роботі. Очолив клуб «Дніпро» (Дніпро-
петровськ). 1971 виграв турнір у 1-ій лізі чемпіонату СРСР. 

Партійно-футбольне керівництво приймає «нестандартне» рішення: довірити головну 
команду республіки ії колишньому вихованцеві, молодому українському тренерові. 
Ось як про це згадує сам В. Лобановський: «У жовтні мене викликали до Києва, 
Напевне, на чергову нараду, подумав я тоді, на день-два, не більше. Прогуляюсь по 
рідному осінньому місту, де бував рідко, наїздами і за яким нудьгував, де б не 
знаходився. Прогулятися не довелося. «Ми давно стежимо за вашою роботою в 
Дніпропетровську і пропонуємо вам очолити київське «Динамо», – ошелешили мене. – 
Подумайте. З «Дніпром» ми всі питання узгодимо», Я зателефонував Базилевичу і 
сказав: Петрович, схоже, є можливість попрацювати разом. – «Розумію, – з притаманним 
йому гумором відповів він, – тебе виганяють з «Дніпра», і ти просишся в «Шахтар», 
який у турнірній таблиці вище;. – «Якби так, – мені було б не до сміху. – Йдеться 
про київське «Динамо». – ??? – «Саме так, мені щойно повідомили про це», – сказав я. 
«Відмовлятися немає сенсу», – відповів Базилевич. 

Ось так через десять років відбулося повернення В. Лобановського в рідне 
київське «Динамо» 

Від жовтня 1973 почав тренувати «Динамо» (Київ), й цього ж року команда стала 
срібним призером чемпіонату СРСР. Створив новий напрям розвитку тактики та стратегії 
футболу, збагатив світ, досвід поняттям «виїзної моделі». Запровадив у тренувальний 
процес математичне моделювання фізичних навантажень на гравців. 1974 «Динамо» 
стало чемпіоном СРСР і володарем Кубка СРСР, а наступного року – чемпіоном СРСР і 
виграло Кубок кубків і Суперкубок УЄФА (UEFA – Союз європейських футбольних 
асоціацій). Будучи тренером «Динамо», водночас 1975-76 роках тренував національну 
збірну СРСР (1976 збірна стала бронзовим призером Олімпійських ігор). 1976 року 
разом з «Динамо» срібний призер чемпіонату СРСР, 1977 року чемпіоном СРСР, 
цього ж року команда грала у півфіналі Кубка європейських чемпіонів. 1978 році – 
срібний призер чемпіонату СРСР і володар Кубка СРСР; 1979 – бронзовий призер 
Чемпіонату СРСР; 1980 і 1981 роках – чемпіон СРСР; 1982 року – срібний призер 
чемпіонату СРСР і володар Кубка СРСР. 

1982-83 роках тренував національну збірну СРСР. 
1984 році повернувся до «Динамо» (Київ). 1985 році разом з командою став 

чемпіоном СРСР і володарем Кубка СРСР; а наступного року – чемпіоном СРСР і 
переможцем турніру Кубка кубків УЄФА, згідно з офіційним опитуванням англійського 
журналу «World Soccer» названий найкращим тренером світу. У травні цього ж року 
був призначений головним тренером національної збірної СРСР. 1987 році разом з 
«Динамо» став володарем Кубка СРСР і дійшов до півфіналу Кубка європейських 
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чемпіонів; 1988 – срібний призер чемпіонату СРСР. Цього ж року збірна СРСР під 
його керівництвом стала срібним призером чемпіонату Європи. 1989 році разом з 
«Динамо» став бронзовим призером чемпіонату СРСР, а наступного року – чемпіоном 
СРСР і володарем Кубка СРСР. 

У січні 1997 повернувся до клубу «Динамо» (Київ). 1997 році – чемпіон України і 
володар Кубка співдружності країн СНД; 1998 – чемпіон України, володар Кубка 
України і володар Кубка співдружності країн СНД, в іграх Ліги чемпіонів європейських 
країн 1998-99 роках команда дійшла до півфіналу; 1999 році – чемпіон України і 
володар Кубка України; 2000 – чемпіон України і володар Кубка України; 2001 – 
чемпіон України; 2002 – володар Кубка співдружності країн СНД. 

2000-2001 роках головний тренер національної збірної України. 
Підступна хвороба і зухвала смерть, – йдеться в заяві Федерації футболу України, – 

передчасно вирвала з наших рядів прославленого, видатного майстра і діяча українського 
футболу, легендарного тренера у розквіті його життя та діяльності, сповненого нових 
планів і задумів. Вона застала його, як справжнього воїна, на бойовому посту на 
футбольному полі під час матчу. Впродовж декількох днів лікарі боролися за його 
життя. Ми сподівалися і вірили, що він, як завжди, переможе, бо звик боротися і 
перемагати. Однак не судилося. Врятувати нашого Майстра, Метра, Полковника не 
вдалося. Український футбол зазнав тяжкої втрати – з нами вже ніколи не буде 
улюбленого всіма Валерія Васильовича. Гірко і несправедливою… 

Помер у лікарні м. Запоріжжя, куди госпіталізований після втрати свідомості через 
інсульт під час матчу «Динамо» з місцевим «Металургом». 13 травня 2002 року 
стало останнім днем його життя. Похований у Києві на Байковому цвинтарі. 2003 на 
могилі споруджено меморіальний комплекс і встановлено пам’ятник. 

Одразу після смерті В. В. Лобановського на його честь київському стадіону 
«Динамо» присвоєно його ім’я. 11 травня 2003 біля входу до стадіону встановлено 
пам’ятник Лобановському (головний скульптор В. Філатов, архітектор В. Клімік). 
Футбольний клуб «Динамо» (Київ) започаткував Міжнародний турнір – меморіал 
пам’яті В. Лобановського. 

 

 
Пам’ятник В. Лобановському на стадіоні «Динамо» 
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Його ім’ям названо вулицю в Запоріжжі, на якій розташовується головний стадіон 
міста. 

В 2007 році газета «Тimes» назвала В. В. Лобановського серед 50 найвизначніших 
тренерів світу за останні 60 років. 

2009 його ім’я присвоєно загальноосвітній школі № 319 Голосіївського району м. 
Києва, в якій він навчався. 

В. В. Лобановський нагороджений орденами «Знак Пошани» (1971), Трудового 
Червоного Прапора (1987), «За заслуги» 2-го ст. (1998). Кавалер Рубінового ордена 
УЄФА «За заслуги» (2002). Указом Президента України В. В. Лобановському в 
2002 році присвоєно звання Героя України (посмертно). Нагороджений спеціальною 
премією соціально-громадського фонду «Дзвони майбутнього» «За видатні заслуги 
перед Україною» (2002, посмертно). 
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Архип Михайлович Люлька народився у с. Саварка Богуславського району Київської 
області 26 березня 1908 року. 

Дитинство його було важким, у родині семеро дітей, батька-військовослужбовця 
вони бачили досить рідко, а мати померла зовсім молодою, під час навчання в 
Білоцерківській профтехшколі. Потім революція, громадянська війна, злидні, напів-
голодне існування, трагічна загибель батька. 

Познайомився з викладачами столичних університетів, що втекли від післявоєнного 
голоду й розрухи в рідне село Архипа. Їх звали Михайло Кравчук і Дмитро Загул. Це 
вони допомогли підліткові закінчити школу, а головне підтримали його морально, 
порадили ніколи не втрачати надії і вказали подальший шлях. 

Після закінчення середньої школи Архип Люльк навчайся у Білоцерківській 
профтехшколі, де отримав спеціальність слюсаря 5-го розряду. 

Перша невдача з вступом до Київського політехнічного інституту не відбила бажання 
вступати знову. Наступного року з 150 бажаючих склали екзамени і зараховані 
20 чоловік і серед них він. 

У 1926 р. Архип Михайлович успішно склав вступні іспити і зарахований на 
механічний факультет Київського політехнічного інституту. Відмітимо, що знання 
молодої людини дійсно вражаючі, бо конкурс у КПІ того року складав 25 чоловік на 
одне місце. 

Навчаючись у КПІ, А. М. Люлька отримав не тільки ґрунтовну теоретичну підготовку, 
а й практичний досвід роботи з двигунами на Харківському паровозобудівному 
заводі та з паровими турбінами на Ленінградському металевому заводі. 

Після закінчення КПІ А. Люлька – молодий інженер-механік за спеціальністю «парові 
турбіни» для продовження навчання був направлений до аспірантури Харківського 
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НДІ промислової енергетики, а потім, для удосконалення теоретичних знань і набуття 
практичного досвіду – на Харківський турбінний завод. 

Науково-дослідного інституту промислової енергетики у Харкові, не закінчив: 
через турбіни літаків і неспокійну молодість. Спочатку він працює інженером-
дослідником на Харківському турбінному заводі, а потім, несподіване призначення в 
одну з колисок авіації – Харківський авіаційний інститут, та ще й на кафедру двигунів? 
Саме тут у молодого вченого вперше почали з’являтися дійсно революційні думки 
та ідеї. 

30-ті роки XX століття стали справжньою ерою літакобудування в СРСР. У цей 
час у Харківському авіаційному інституті почали виконувати науково-дослідні роботи 
з розробки паротурбінних авіаційних двигунів, до яких як фахівець з парових турбін 
залучений А. М. Люлька. 

Одного разу у молодого ученого Архипа Люльки з’явилася геніальна думка 
використати для поступального руху реактивну тягу від стиснутого і нагрітого газу, 
що виривається назовні із шаленою швидкістю. Ідею спочатку сприйняли як божевільну. 
Сам конструктор назвав свій проект ракетним турбореактивним двигуном. 

Так і почалися дослідження із проекту турбореактивного двигуна, що міг би 
конкурувати з авіаційною поршневою установкою. Зрозуміло, що в такого революційно 
настроєного дослідника згодом з’явилися однодумці, швидко сформувалася конструк-
торська група, якій доручено створення турбіни для великих літаків А. Туполєва, 
Спочатку А. Люлька мріяв створити паротурбінний двигун, але незабаром усвідомив 
нереальність ідеї. Звичайно, можливість використання пари як робочого тіла і її 
дешевина, на перший погляд, обіцяли економічність, простоту і легкість, от тільки з 
конденсатором турбіни стосунки ніяк не складалися. Вся справа в тому, що великий 
лобовий опір радіатора цієї установки зводив нанівець економічні переваги такого 
двигуна перед авіаційними дизельними установками. Крім того, обсяг конденсатора 
виходив надмірно великим. 

Важко сказати, коли молоді прогресивні викладачі знаходили час для своїх 
наукових пошуків – вони були тотально зайняті. Тому навіть незважаючи на весь їхній 
ентузіазм робота велася досить повільно. Але одного разу у А. Люльки все-таки 
виник геніальний задум використати для поступального руху тільки реактивну тягу 
від стиснутого І нагрітого газу, що виривається назовні з шаленою швидкістю. Ідею 
спочатку сприйняли як божевільну. Сам конструктор назвав свій проект ракетним 
турбореактивним двигуном. Як визнавав автор, ця назва звучить технічно не зовсім 
грамотно. Незважаючи на те, що тоді ще не існувало ні газотурбінних двигунів, ні 
тим більше термінології з них, це зовсім не страшно І не має особливого значення. 
Страшніше те, що проект не підтриманий членами вченої ради інституту. Та Архип 
Михайлович ще пам’ятав, що йому говорили його янголи, з якими він підтримував 
дружні стосунки. 

Ішов 1937 рік. У цей час бути вченим, та ще й прогресивних поглядів, досить 
небезпечно. Багато колег А. Люльки зазнали репресій, їх «науковими лабораторіями» 
стали табори І в’язниці. Трагічна і доля його янголів: вони склали свої крила на 
колимських морозах. 

Але Архип Михайлович не відчував страху: коли так хочеться злетіти, його 
просто не може бути. А шляху небо лежав через Москву. 

Ініціативний, обдарований інженер швидко зрозумів безперспективність гвинтового 
паротурбінного двигуна і натомість запропонував розробляти реактивний газотур-
бінний. 

З цього моменту в вітчизняному авіамоторобудуванні почалося створення для 
авіації газотурбінних турбореактивних двигунів (ТРД). 



Шитюк М. М., Горбуров Є. Г., Горбуров К. Є. 

432 

А потім почалася війна. Вона розкидала колектив створювачів першого вітчизняного 
реактивного двигуна по різних містах Уралу. Сам А. Люлька працював над удоско-
наленням моделей танків. А тим часом у Німеччині почали створювати літаки з 
реактивними двигунами, то ж Москві залишалося тільки видати наказ про поновлення 
всіх розробок дослідних тем у авіації. Архип Михайлович і його колеги повернулися 
в Ленінград і продовжили роботу. У березні 1944 року двигун ТР-1 починають готувати 
до виробництва. Найголовніше, що в нього і його створювача нарешті повірили. 

У 1941 р. А. М. Люлька запатентував двоконтурну схему турбореактивного 
двигуна – ТРДД, але на той момент не було можливостей для її практичної реалізації 
(це стане можливим тільки у 60-ті роки XX ст). Розуміючи це, Архип Михайлович 
запропонував двигун, заснований на більш простій одноконтурній схемі. Але і цей 
проект випередив свій час, не маючи аналогів. 

Слід зазначити, що і на сьогоднішній день двоконтурна схема турбореактивного 
двигуна є головною схемою сучасних двигунів як військової, так і цивільної авіації. 

Реалізація проекту А. М. Люльки повинна відбуватися в СКБ-1 при Кіровському 
заводі в Ленінграді. 

Творець першого вітчизняного турбореактивного двигуна дуже схожий на німецький 
двигун ЮМО. Подібну схему використав і англієць Франкл Уїтл. Вони десь водночас, 
паралельно працювали над ідеєю. До речі, капітан Франкл Уїтл завдяки своєму винаходу 
став пером Англії і нагороджений славновідомим орденом Бані... Але створити проект 
і втілити його в метал – завжди не просто... Важливо розробити теорію і методику 
висотних і швидкісних характеристик повітряно-реактивного двигуна, обґрунтувати 
доцільність використання його на літаку. Але мені набридло тоді вислуховувати 
нісенітниці харківських тугодумів і я подався в Ленінград. Там, в конструкторському 
бюро при Кіровському заводі, саме розроблялися парогазотурбінні установки для 
великих літаків... 

У Ленінграді й розпочалося робоче проектування першого вітчизняного турбо-
реактивного двигуна під керівництвом Архипа Люльки. Восени 1940 року його 
завершено, а в червні 1941-го двигун РД-1 практично окреслився в металі. На стенді 
повним ходом випробовувалися камера згорання і турбіна. Стояв неймовірний гул 
вихлопного струменя розжарених газів. 

Та вже гули й гармати на фронтах Великої Вітчизняної. Замкнулася ворожа облога 
міста на Неві. Архип Люлька одержав наказ: проект двигуна, усю технічну документацію 
надійно сховати, а самому над Ладогою вилетіти на Урал. 

Там, на Челябінському тракторному заводі Архип Михайлович проектував і 
доводив повітропроводи в танкових моторах. 

Узимку 1942 року Архип Люлька зважиться на ризикований політ в Ленінград, 
аби вивезти проект двигуна РД-1. І це йому вдалося. Проте час згаяно. На фронтах 
з’явилися німецькі винищувачі «Мессершміт-262», які мали швидкість 860 кілометрів за 
годину. А він же, Люлька, ще в 1937-му пропонував довести її до дев’ятисот! 

До своєї безпосередньої роботи А. Люлька повернувся тільки в 1944 р. в якості 
керівника одного з відділів, створеного за рішенням Державного комітету оборони 
спеціалізованого авіамоторного НДІ. Завданням відділу стало розроблення ТРД з осьовим 
компресором, але значно досконалішого ніж довоєнний РД-1. Роботу завершено в 
1945 р. створенням стендового варіанта двигуна С-18, а в 1947 р. – двигуна ТР-1 тягою 
1360 клс, що пройшов льотні випробування. 

У 1946 р. за успішні випробування першого вітчизняного турбореактивного двигуна 
ТР-1 працівників колективу КБ нагороджено урядовими нагородами, а А. М. Люльку – 
орденом Трудового Червоного Прапора. Цей двигун використовували у таких вітчизняних 
реактивних літаках, як: двохмоториий Су-11 (конструкція ПО. Сухого), двохмоториий 
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И-222 (конструкція С. М. Алексєєва), чотирьохмоторний Ил-22 (конструкція С. В. Ілю-
шина). За участь у їх створенні А. М. Люльку нагороджено орденом Леніна. 

На початку 1947 року готовий до польоту літак конструкції П. Сухого з першим 
турбореактивним двигуном, і 28 травня цей політ відбувся. «Знайомий для мого 
слуху свистячий звук. Після короткого розбігу літак у повітрі. А я так хвилююся, що 
просто тремчу від страху, – згадував Архип Михайлович. – Коли, зробивши кілька 
кіл, літак заходить на посадку і плавно торкається доріжки, мене охоплює хвиля 
щастя і радості. Збулося. Десять років ми йшли до цього моменту». 

І знову новаторство: уперше двигуни почали називати ім’ям їхнього створювача. 
В 1950-ті роки сконструйовані АЛ-7Ф, АЛ-7Ф-1 і АЛ-7Ф-2, які встановлювалися на 
літаки Іл-54, Ту-110, Ла-250, Ру-7Б, Су-9, Су-11, Ту-128 і гідролітак М-10. В 1965-
1970 роках створений турбореактивний АЛ-21Ф, модифікація якого АЛ-21Ф-3 пішла 
в великосерійне виробництво. 

21 травня 1947 року здійснений перший політ літака СУ-11 з двигунами ТР-1, що 
досягнув швидкості 900 км. За годину. 

У 1948 р. в процесі доводочних робіт на базі ТР-3 (тягою 4000 кг) створено більш 
потужний двигун тягою 5000 кг, що отримав позначення АП-5 і став двигуном для 
відомих реактивних літаків: Як-1000, Ла-190, Ил-30, Ил-46. За створення цього двигуна 
велику групу співробітників КБ на чолі з А. М. Люлькою нагороджено Державною 
премією. 

Після АП-5 всі наступні двигуни КБ А. М. Люльки позначалися ініціалами їх 
розробника. У 1952 р. випущено двигун АЛ-7 для Ил-54 і гідролітака конструкторського 
бюро Г. М. Берієва. 

Модифікований форсажною камерою згорання АЛ-7 став ТРДФ, АЛ-7Ф і 
впроваджувався на надзвукових літаках Су-7Б, Су-9, Ту-280. 

Літаки П.С. Сухого і Г.М. Берієва з двигунами А.М. Люльки встановили понад 
двадцять світових рекордів. 

Більш форсований варіант ТРДФ АЛ-21ФЗ (тягою 11200 гагс) став двигуном шести 
модифікацій літака з крилами змінної стріловидності Су-17 і такої ж кількості військового 
бомбардувальника (з крилами змінної геометррії) Су-24. В 1957 р. А. М. Люльці було 
присвоєно звання Героя Соціалістичної Праці. 
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У 70-ті роки в ОКБ А. М. Люльки на базі двоконтурного реактивного двигуна створено 
нові ТРДФ (АЛ-31 та інші), які не поступалися найкращим світовим аналогам. 

Великого значення надавав Архип Михайлович дирижаблям з двигунами на 
водневому паливі. Адже дирижаблі самі мають великі об’єми і розмістити в них 
громіздкі баки набагато простіше, ніж на літаках. 

Конструкторську і наукову роботу А. М. Люлька успішно поєднував із громадською 
діяльністю. Його неодноразово обирали депутатом Верховної Ради СРСР. 

У 1968 р. Архип Михайлович обраний дійсним членом Академії наук СРСР, де він 
очолював комісію газових турбін Академії. 

Помер Архип Михайлович Люлька після тяжкої хвороби 1 червня 1984 р. Нові 
ТРДФ впроваджувалися в авіацію уже без нього. 

Ім’я Архипа Михайловича Люльки носять площа в м. Москві та вулиця в м. Києві, 
навчальний клас у 5 корпусі КПІ, науково-виробниче об’єднання ВАТ «А. Люлька – 
Сатурн» (Москва). 

На будинку, де конструктор мешкав останнім часом, встановлено меморіальну дошку. 
На території підприємства, яким керував Архип Михайлович, встановлено його 

бюст. 
Засновані премія і стипендія імені А. М. Люльки. 
Слава і пам’ять видатного конструктора в його двигунах типу «АЛ», що їх і нині 

створює КБ, яке носить його ім’я. 
Герой Соціалістичної Праці, лауреат Ленінської та Державних премій СРСР, 

генеральний конструктор авіаційної техніки, кавалер багатьох орденів та медалей, 
академік АН СРСР Архип Михайлович Люлька був для сучасників і залишиться для 
нащадків «особою, безсумнівно, видатною в історії світової авіації. Надзвичайна 
інженерна інтуїція, конструкторський талант зробили його засновником нашої практичної 
реактивної авіації». 
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Іван Степанович Мазепа народився в Мазепинцях поблизу Білої Церкви в сім’ї 
українського шляхтича 20 березня 1639 року. Мало відомо про родину Мазепи. 
Батько Івана – Степан Адамович, значно більше знаємо про матір Марину із великої 
української рідні Мокевських. Відомо також, що, крім сина, в сім’ї росла дочка 
Олександра. Дата народження Мазепи невідома, це приблизно 1640 рік. 

Природний розум і тяга до знань привели юнака в аудиторії Київського колегіуму, де 
він здобував освіту. Пізніше він переїхав до Варшави, там навчався в єзуїтській 
школі, а через деякий час вирушив до Нідерландів, Італії, Німеччини, Франції. Своє 
навчання продовжував до кінця 50-х років. 

І. Мазепі не чужі людські радощі і насолоди. За ним з юнацьких літ повелася 
слава зваблювача жіночих сердець. 

Однолітки і товариші його, придворні католицької віри, знущалися над ним, 
довівши його до того, що супроти одного з них Мазепа, розпалившись, оголив шпагу, а 
оголення зброї в королівському палаці вважалося злочином, гідним смерті. Однак 
король Ян-Казимир розсудив, що Мазепа вчинив ненавмисне, і не став страчувати 
його, а лише усунув з двору. Мазепа поїхав до маєтку матері, на Волинь. Поряд з 
маєтком його матері мешкав у своєму маєтку якийсь пан Фальбовський; людина 
літня, він мав молоду дружину. Перебуваючи у домі цього пана, Мазепа завів роман 
з його дружиною. Слуги донесли про це старому чоловікові. Одного разу, виїхавши з 
дому, пан Фальбовський, запримітив позаду за собою одного із своїх слуг, зупинив 
його і дізнався, що слуга везе від своєї пані Мазепі листа, в якому Фальбовська 
сповіщала, що чоловіка нема вдома. Запрошувала приїхати до неї. Фальбовський 
велів слузі їхати з тим листом до І. Мазепи віддати лист за призначенням, одержати 
відповідь і з цією відповіддю з’явитися до нього на дорозі. Через деякий час слуга 
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повернувся й віддав панові відповідь, яку відписав І. Мазепа Фальбовській і в якій 
сповіщалося, що він їде до неї негайно. Фальбовський дочекався Мазепи. Коли 
Мазепа порівнявся з Фальбовським, той кинувся до Мазепи, зупинив його верхового 
коня і показав відповідь своїй дружині. Чи багато разів,– запитав Фальбовський у 
свого слуги,– був цей пан без мене?» Слуга відповів: «Скільки в мене волосся на 
голові». Тоді Фальбовський наказів роздягти Мазепу догола і в такому вигляді прив’язати 
на його ж коні обличчям до хвоста, потім звелів дати коневі батогів і кілька разів 
вистрілив йому над вухом. Кінь помчав чимдужче додому через чагарники, і гілля 
добряче відшмагало голого Мазепу. Власна прислуга заледве впізнала свого подряпаного 
і скривавленого пана, коли кінь примчав у двір його матері. Після цієї пригоди Мазепа 
подався до козаків, служив спочатку у гетьмана Тетері, а потім у Дорошенка. Мазепа, 
крім польської та російської мов, знав німецьку й латину, пройшов раніше десь у 
польському училищі курс навчання і, маючи, як на свій час, досить високу освіту, 
тепер міг знайти собі хорошу кар’єру серед козацтва. Тут він одружився. У Дорошенка 
Мазепа дослужився до високого звання генерального писаря, і 1674 року його 
відправили на козацьку раду до Переяславля, де він перед гетьманом лівобережної 
частини України Самойловичем пропонував від імені Дорошенка мирову й оголосив 
про бажання Дорошенка перейти в підданство до московського царя. Через декілька 
місяців по виконанню цього доручення Дорошенко відправив Мазепу у Константинополь 
до султана просити допомоги в Туреччини, але кошовий отаман Іван Сірко спіймав 
І. Мазепу по дорозі, відібрав у нього Дорошенкові грамоти і самого посланця відіслав до 
Москви. Мазепу повели на допит до малоросійського Приказу. І. Мазепа своїми 
показаннями на допиті зумів сподобатися бояринові Матвєєву: заявив про свою 
особисту прихильність до Росії, старався виправдати й вигородити перед московським 
урядом самого Дорошенка, його допустили до царя Олексія Михайловича, потім 
відпустили з Москви із закличними грамотами до Дорошенка і до чигиринських козаків. 
Мазепа не доїхав до Дорошенка, а залишився у гетьмана Самойловича, одержавши 
дозвіл проживати на східному боці Дніпра разом із своєю сім’єю. Невдовзі по тому 
він утратив жінку. 

Самойлович доручив Мазепі виховання своїх дітей і через декілька років надав 
йому чин генерального осавула, найважливіший чин після гетьманського. 

Численні любовні історії супроводжували І. Мазепу упродовж багатьох років 
(згадаймо історію кохання 70-річного гетьмана з юною Мотрею – дочкою Генерального 
судді Василя Кочубея). Із матеріальних оглядів він жениться на багатій вдові, яка 
хутко після цього сходить із світу, залишаючи йому велике майно. 

Маючи трохи менше, ніж 50 років, Мазепа дістає булаву, на яку чекав довго й, 
може, з більшою нетерплячкою, ніж хто інший з гетьманів України. 

Тільки-но утвердився Мазепа на гетьманстві, одразу ж наблизив до себе свою рідню. 
З ним були два його небожі, сини Мазепиних сестер: Обідовський та Войнаровський. 
Мати Мазепи, черниця Магдалина, стала настоятельницею київського Фролівського 
монастиря. Московський уряд не лише не засудив Мазепиних вчинків, але й для 
надійнішої охорони його персони од народу прислав йому полк стрільців. 

Протягом усього двадцятирічного гетьманства Мазепи в Малоросії нуртувала 
ненависть до нього з боку підлеглих, виявляючись то в тих, то в інших спробах 
позбавити його гетьманства. Чим довше тримав Мазепа гетьманську булаву, тим 
більше звикав малоруський народ вважати його людиною польського духу, ворогом 
корінних козацьких прагнень до рівності й до загальної волі, нехіть до Мазепи 
почала передусім виявлятися, за малоросійськими, звичками, в доносах і підступах. 
У кінці 1689 року прибув у Польщу до короля Яна Собеського руський монах 
Соломон з листом від Мазепи, в якому малоросійський гетьман заявляв польському 
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королю про бажання приєднати Малоросію знову до Польщі і спонукав до розпочину 
ворожнечі проти Росії. Слідом за тим із Запоріжжя приїхали до того ж короля посланці з 
пропозицією прийняти Запоріжжя в підданство Польщі. 

Найвища в козацькій державі посада відкрила Мазепі найширші можливості для 
збагачення. Дрібний український шляхтич невдовзі став одним з найбільших феодалів-
землевласників. У маєтностях, розкиданих по різних районах України, йому належало 
близько сотні тисяч селян, а в ряді повітів Росії – двадцять тисяч кріпаків. Про 
казкові гетьманські багатства ширилися легенди, вони захоплювали уяву сучасників. 
Шукачі скарбів і сьогодні не втратили надію знайти їх залишки. 

Ідеалом політично-суспільного устрою держави для Івана Мазепи, безперечно, 
була Річ Посполита, там він виріс, здобув відповідне виховання, засвоїв звичаї 
польської аристократії. Не випадково гетьманський двір у Батурині дуже нагадував 
варшавську резиденцію польських королів. Запроваджено відповідний ритуал, з’явилися 
молоді польські шляхтичі, яких називали «гетьманськими дворянами». У роки 
правління Мазепи утвердились і привілейовані групи з верхівки заможного козацтва, 
так звані «бунчукові товариші», «значкові товариші», «знатні військові товариші». 

У 1697 р. Мазепа взяв участь у морському поході. Наприкінці травня 1697 р. цар 
Петро І перебував на одній із 16 галер, що вийшли в море на чолі з венеціанським 
віце-адміралом Ліме разом із сотнею великих відкритих човнів, за кермом яких 
сиділи козаки. Командував ними гетьман Мазепа. Вони зустріли турецьку флотилію, 
що складалася з 13 галер, семи трищоглових і п’яти малих суден. Цар вирішив 
атакувати їх. У результаті двогодинного наступу чотирнадцять ворожих суден із 270 
яничарами на чолі з агою були захоплені. 

У липні 1698 р. численні козацькі полки під проводом гетьмана Мазепи разом з 
60-тисячним московським військом, яке очолював Долгорукий, вирушили проти 
турецького війська сераскерського паші й змусили його відступити за річку Буг. 

Мазепа також намагався відновити український флот на Чорноморському морі, – 
прислав запорожцям усякі корабельні припаси, заохочував їх до морських походів. 
За наказом гетьмана полтавський полковник Іван Іскра ретельно описав усі дніпрові 
острови, річки та урочища від порогів до моря. Але за Константинопольським миром 
1700 р. з Туреччиною Петро І забезпечив собі Азов, погодившись на зруйнування 
недавно заснованих козаками на чолі з Мазепою фортець на Дніпрі. 

Уперше після Визвольної війни Мазепа видав універсал (1701), що узаконював 
дводенну панщину для селян Ніжинського полку. Над селянством Лівобережжя нависла 
реальна загроза закріпачення. Крім того, гетьман ніколи не співчував «заколотникам» та 
«злочинцям». З його наказу придушували народні виступи та повстання. Така егоїстична 
політика привела його до того, що в найвирішальніший момент народні маси козаків 
і селян не підтримали планів Мазепи. 

Не збільшив любові народу і тривалий конфлікт гетьмана із Семеном Палієм – 
одним із організаторів визвольного руху на Правобережній Україні. 

В цілому внутрішня політика Мазепи збанкрутувала, але ж деякі позитивні риси 
залишилися. Гетьман протягом усіх років багато уваги приділяє питанням духовності, 
освіти. Його коштом збудовано й відреставровано чимало храмів. Як випускник Києво-
Могилянської колегії, він подбав, аби його альма-матер у 1701 р. набула статусу 
академії. Крім цього, він виділив кошти на будівництво в ній мурованого приміщення, 
щорічно, давав з військового скарбу по 1000 золотих на потреби академії. У 1700 р. 
завдяки його відчутній допомозі з’являється у Чернігові перший на Лівобережжі 
вищий навчальний заклад – Чернігівський колегіум. Сприяє він і появі в Ніжині в 
1696 році школи для навчання дітей грецького і слов’янського письма. 
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Гетьман часто призначав на відповідальні посади людей не тільки високоосвічених, а 
й небайдужих до письменства. Так, відомо, що він поставив глухівським сотником 
О. Туранського, який непогано віршував латиною. У 1705 р. чернігівським полковником 
стає володар чималої бібліотеки, автор історичної хроніки П. Полуботок, а П. Орлик 
з’явився в оточенні гетьмана передусім як поет. 

Чернігівські та інші друкарні коштом І. Мазепи здійснили кілька видань Євангелія, 
які він дарує при нагоді різним релігійним закладам. Гетьман також опікувався долею 
церковних діячів – просвітників. Тісна співпраця керманича України з багатьма 
літераторами, творчими особистостями не випадкова. Адже гетьман і сам віршував. 

У 1689 р. Мазепа вперше зустрівся з майбутнім російським імператором Петром. 
Цей день міг бути останнім днем кар’єри Мазепи, а може, й його життя. Цар щойно 
замкнув Софію, скатував ії прибічників, послав до Сибіру Василя Голіцина, головного 
благодійника Мазепи. Катастрофа гетьмана була така очевидна, що старшина, яка 
перебувала з ним у Москві, вже радилася, кому дати булаву, а одна французька 
газета поспішила 9 листопада 1689 р. рознести по Європі, що «Князь Голіцин, княжна 
Софія, кілька бояр і козацький гетьман Мазепа були скарані на горло». Та все ж Іван 
Мазепа сподобався молодому царю. Замість погроз і «доган» гетьман і старшина 
одержали грамоти на нові маєтки, багаті подарунки. З часом взаємини цих різних 
людей переросли у відносини, сповнені гармонії та взаємної підтримки. Петро І мав 
усі підстави довіряти українському гетьману. Після багатьох років «крамол» і «зрад» 
з’явився підданий, який вірою і правдою служив його інтересам: доповідав про 
витівки запорожців придушував народні рухи, посилав козацькі полки то в даледі 
північні райони, то в Польщу, то на Південь. Від того часу цар був під чарами 
Мазепи, незважаючи на всі доноси, навіть найбільш уґрунтовані, з найпевнішими 
доказами. Чари ці були такі сильні, що, діставши вже офіціальне повідомлення 
Меншикова про зраду Мазепи, цар висловлює «велікоє удівлєніє». 

За царським наказом Мазепа перейшов на правий бік Дніпра, нібито вирушаючи 
проти шведів, і почав скликати до себе козацьких начальників. Прибув до нього 
Самусь і поклав перед ним свої гетьманські знаки. З’явився й Палій, який сподівався, що 
тепер, нарешті, російський цар прийме його у підданство і здійсниться давнє його 
бажання. Мазепа затримав Палія в своєму таборі, вочевидь, по-дружньому, а між 
тим зголошувався з Головіним і запитував, що слід вчинити з Палієм котрий, як 
доповідав Мазепа, перебуваючи в гетьманському таборі, постійно пиячив. Головін 
наказав запропонувати Палієві їхати до Москви, а якщо він відмовиться, то дізнатися, чи 
не прихильний він до ворогів Росії, і в разі викриття в такій прихильності, заарештувати 
його. Мазепа, простоявши декілька днів табором у містечку Паволочі, в кінці липня 
1704 року перейшов до Бердичева і там, запросивши до себе Палія, напоїв його 
доп’яна, потім наказав закувати і відправити до Батурина. де вартові здали Палія 
разом з його пасинком російським властям. За царським наказом його відправили на 
довічне заслання в Єнісейськ. 

Так у злагоді з російським урядом розправлявся Мазепа з народними елементами 
в південній Русі, ворожими польсько-шляхетському спрямуванню. Російський цар все 
більше й більше благоволив Мазепі і вважав його серед усіх, які були, малоросійських 
гетьманів єдиним, на котрого сміливо міг покластися російський уряд. 

У 1700 році цар зробив Мазепу кавалером установленого ордена Андрія 
Первозванного. У 1703 році Петро подарував йому Крупицьку волость у Севському 
повіті. У шведській війні брали участь козаки без Мазепи, під керівництвом інших 
начальників, а царську вдячність за їхні подвиги одержував малоросійський гетьман. 
Стараючись ще більше увійти в милість до царя. Мазепа у донесеннях весь час 
скаржився на бунтівливий дух підлеглих йому малоросів, особливо лаяв запорожців. 
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В одному лише розходився гетьман з царем: гетьман постійно вважав можливим і 
корисним повернути у підданство Росії Правобережну Малоросію, відступлену Польщі; 
Петро не схилявся на ті поради і був упевнений, що гетьман подає їх з міркувань 
відданості російським інтересам. У 1705 і 1706 роках Мазепа ходив з військом у 
польські володіння, не зробив там нічого важливого, але скористався нагодою ще 
прихилити до себе царя, запропонувавши йому в дарунок 1000 коней якраз тоді, 
коли вони Петрові особливо були потрібні для війська. У 1707 році цар наказав 
Мазепі повернутися з Польщі. 

Важко було кому-небудь настроїти царя проти улюбленого гетьмана. Але з остраху 
за власну голову мало знаходилося охочих поткнутися з доносом до царя, який так 
вірив гетьманові. У 1699 р. надумався було бунчуковий товариш Данило Забіла, 
спираючись на заступництво боярина Бориса Петровича Шереметєва, з’явитися до 
Москви звинувачувати Мазепу в таємних зносинах з ханом; справа скінчилася тим, 
що донощика самого відправили до Батурина Мазепі: там Забіла постав перед 
генеральним судом і під тортурами засвідчив, що говорив про гетьманську зраду в 
п’яному стані без розуму й пам’яті. Його присудили до смертної кари, але Мазепа 
подарував йому життя, замінивши смертну кару тяжким довічним ув’язненням. У 
1705 році Мазепа одержав нагоду навести Петрові безсумнівний доказ своєї вірності. 
Обраний Карлом XII на польського короля Станіслав Лещинський спробував підіслати 
до Мазепи якогось Вольського з намовленнями – схилити гетьмана на свій бік. Але 
Мазепа переслав лист Станіслава цареві і скаржився, що вороги ображають його, 
вважаючи здатним на зраду своєму владареві. Після цієї події ще важче стало будь-
кому відважитися на донос, поки в 1707 році не знайшовся новий донощик на 
Мазепу – один із членів генеральної старшини, генеральний суддя Василь Леонтійович 
Кочубей. 

Між гетьманом і Кочубеєм існувала сімейна ворожнеча. Кочубей мав дві дочки: 
одна – Ганна, котра вийшла за Мазепиного небожа Обідовського і невдовзі овдовіла, 
друга – Мотрона, Мазепина хрещениця. Мазепа, будучи вдівцем, надумав свататися 
до Мотрони. Батьки заперечили проти такого шлюбу, котрий ні в якому разі не міг 
бути дозволеним за церковними правилами. Мати Мотронина, жінка гордовита й 
сварлива, почала після того поводитися суворо із своєю дочкою і довела її до того, 
що їй стало незмога жити в батьківському домі, в Батурині, де її батько мусив 
постійно мешкати відповідно до звання генерального судді. Мотрона втекла до гетьмана. 
Мазепа, не бажаючи ославити дівчину, відіслав її назад до батьків, хоч писав їй потім. 
Але становище поверненої до батьківського дому Мотрони стало ще гіршим: мати 
мучила її жорстоким поводженням; батько, перебуваючи під сильним впливом дружини, 
чинив у всьому так, як вона хотіла. Батьки Мотронині скаржилися серед своїх 
знайомих, що гетьман звабив їхню дочку й знеславив їхню сім’ю. Мотрона таємно 
переписувалася з Мазепою, скаржилася на матір, називаючи її мучителькою. Мазепа 
втішав її, запевняв у своїй любові, але радив їй на крайній випадок іти в монастир. 

За намовою жінки своєї Кочубей дошукувався можливості в той чи інший спосіб 
заподіяти гетьманові зло і дійшов думки: скласти донос і звинуватити гетьмана в 
зраді. Спочатку посередником для пересилання доносу він обрав якогось великоруського 
ченця, котрий тинявся і старцював по Малоросії. Його прийняли в Кочубея в Батурині, 
нагодували, обдарували, і він вислухав од Кочубея та його дружини жалісливу 
розповідь про те, як гетьман, закликавши до себе в гості доньку Кочубеєву, свою 
хрещеницю, зґвалтував її. 

Монах виконав доручення. Монаха допитали в Преображенському приказі, але 
ніякої справи про зраду малоросійського гетьмана не розпочинали. Минуло кілька 
місяців. Кочубей, побачивши, що спроба не вдалася, почав шукати інших шляхів: вони 
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зголосилися з колишнім полтавським полковником Іскрою, свояком Кочубея. Не 
зважуючись самому починати справу, Іскра прислужився Кочубеєві лише тим, що 
відправив полтавського попа Спаської церкви, Івана Святайла, до свого приятеля, 
охтирського полковника Федора Осипова, просити у нього побачення з приводу 
важливої державної справи. Охтирський полковник з’їхався з Іскрою на своїй пасіці. 
«Я чув од Кочубея,– сказав йому Іскра,– що Мазепа, зв’язавшись із Лещинським, 
має намір зрадити цареві і навіть замірявся на життя цареве, гадаючи, що цар приїде 
до нього в Батурин». 

Охтирський полковник сповістив про почуте київському воєводі і водночас 
відправив до Москви від себе листи про очікувану зраду гетьмана, між іншим, листа 
до царевича Олексія. Цар дізнався пре все 10 березня 1708 року й власноручним 
листом до Мазепи про все сповістив гетьманові, сам запевняв, що нічому не вірить, 
вважає все почуте наслідком ворожої інтриги. Цар заздалегідь дозволяв гетьманові 
схопити й закувати своїх недоброзичливців. Між тим сам Кочубей, за порадою попа 
Святайла, відправив у Москву до царевича ще один донос з перехрестом Яценком. 
Донос, якого привіз цей посланець, був переданий до рук цареві. Але й цьому 
доносові Петро не повірив і знову сповістив гетьманові. 

Мазепа був у Борзні. 21 жовтня Бистрицький повернувся з шведського табору і 
прибув до гетьмана сповістити, що за ним слідом незабаром має прибути до Десни 
шведське військо. За Бистрицьким з’явився в Борзні Войнаровський, який утік уночі 
од Меншикова: він повідомив гетьманові, що Меншиков їде в Борзну для побачення 
з помираючим гетьманом. Мазепа, не чекаючи Меншикова, пізно увечері помчав до 
Батурина. Другого дня Мазепа з Батурина кинувся до Короба, а на третій, 24 жовтня, 
рано-вранці переправився за Десну і поїхав до короля із загоном чисельністю 1500 осіб; 
з ним були старшини, кілька полковників, сотників і значного товариства. У селі Бахмачі 
Мазепа заприсягнувся перед ними, що прийняв протекцію шведського короля не заради 
якоїсь приватної своєї користі, а для добра всієї малоросійської вітчизни і всього 
козацтва. 

26-го жовтня з Макошина, де була переправа на Десні, Меншиков про вчинок 
Мазепи сповістив цареві, який перебував з армією у селі Погребках, також на Десні. 

«Громом серед ясного неба став перехід Івана Мазепи на бік шведського короля 
Карла XII. Питання про мотиви цього кроку Івана Мазепи здавна були в центрі уваги 
істориків. Сам гетьман за словами генерального писаря Пилипа Орлика, пояснював свої 
дії так: «...Не для приватной моей пользы, не для высших гоноров, не для большего 
обогащения, а не для иных каких-нибудь прихотей, нодля вас всех..., для жен и детей 
ваших, для общего добра матки моей отчизны бідной Украины, всего войска Запорож-
ского и народу Малоросийского, и для повышения и расширения прав и вольностей 
войсковых, хочу это при помощи Божий чинити, чтобы вы з женами и детьми, и 
отчизна с войском Запорожским как от Московской, так и от Шведской стороны не 
погибли». 

Про причини переходу Івана Мазепи на бік шведського короля навряд чи можна 
мовити однозначно. Очевидно, цьому сприяла міжнародна ситуація, що склалася на 
початку ХVІІІ ст. в Європі. Молодий енергійний шведський король Карл ХІІ завдав 
поразки росіянам у Прибалтиці, поставив на коліна Данію, вступив на територію України 
та Білорусії. У Польщі королем обрали шведського ставленика Станіслава Лєщинського. 
Здавалося, що доля відвернулася від Петра І. І тут перші сумніви закралися. 

Під час виборів нового гетьмана замість Мазепи одночасно підготовили символічну 
смертну кару Мазепі. Цар обставив це видовище з якнайбільш театральним ефектом. 
На ринку у Глухові була поставлена шибениця. Туди принесли манекен, що зображав 
Мазепу з почесною відзнакою – стрічкою Андріївського кавалера. Мєншиков і Головкін 
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увійшли сходами на шибеницю і роздерли диплом, яким колись наділили гетьмана 
орденом. Якийсь писар прочитав пародію смертного присуду, і Мазепин манекен 
повісили, здерши з нього відзнаки. 12 листопад; відбулася церемонія проголошення 
церковної анафеми. У Глухові зібралися представники українського та російського 
духовенства Новгород-сіверський протопоп Афанасій Збруцький проголосив анафему 
Мазепі, викрикуючи голосно: «На зрадника і відступника Івана Мазепу анафема» – і 
всі священики, диякони і хор повторювали тричі: «Анафема! Нехай буде проклятий!» 
Того самого дня у присутності численних православних ієрархів, бояр; і царевича 
Олексія в Успенському соборі Москви також було оголошено прокляття Івану Мазепі. 

Але Петро діяв не тільки батогом, але й пряником. За його наказом величезні 
маєтки, матеріальні цінності Івана Мазепи та його прибічників переходили до рук осіб; 
що залишалися вірними скіпетру російського монарха. Грамоти обіцяли прощення 
всім тим з рядових козаків, хто знову повернувся під протекторат московського царя. 

У ставці Карла XII Мазепу продовжували гризти сумніви. Маніфести гетьмана, 
які розсилалися в різні полки України, не мали того успіху, на який він розраховував. 
Козаки й селяни насторожено, а то й вороже зустрічали його посланців. 

Колишній правитель Гетьманщини вигадав нову політичну гру з Петром І. До 
царя почали надходити повідомлення проте, що Мазепа прагне до примирення. Як 
важливий аргумент серйозності цього наміру він через миргородського полковника 
Данила Апостола надіслав пропозицію, яка передбачала захоплення й передачу в руки 
російського самодержця шведського короля та його генералів. Важко стверджувати, 
наскільки серйозним у цих намірах був Мазепа. Але примирення на цій основі не 
відбулося. 

28 березня 1709 у Великих Будишах (нині село Диканського р-ну Полтав. обл.) 
укладено українсько-шведський договір. Шведський король Карл XII, приймаючи 
гетьмана Мазепу та кошового отамана К. Гордієнка під свою владу, зобов’язувався 
не чинити мирного договору з Російською державою до того часу, поки Українська 
козацька держава не буде повністю звільнена від Росії, а українцям не будуть повернені 
давні права й привілеї. 

Після поразки шведської армії в Полтавській битві 27 червня 1709 Мазепа разом 
з Карлом XII дістався до м. Бендери (нині місто Тігіна, Молдова), що знаходилося на 
території, підвладній османському султану Агмеду III. У цьому місті він помер у ніч 
з 21 на 22 вересня 1709. Похований на околиці села Варншія, згодом перепохований 
у церкві монастиря св. Юрія в м. Галац (нині місто в Румунії). Існують версії про 
знищення могили Мазепи під час воєнних кампаній 18–20 ст. Наприкінці 1950-х – на 
поч. 1960-х рр. церква св. Юрія була зруйнована. Нині місце знаходження праху 
гетьмана невідоме. 

27 червня 1709 р. відбулася битва під Полтавою, в результаті якої шведи зазнали 
поразки. Мазепа не виходив зі свого шатра і не брав участі в бою; аж коли Карл ХІІ 
зі своїми почав відступати, він появився поруч шведського короля. 

Від моменту прибуття в Бендери аж до хвилини смерті гетьман не підводився з 
ліжка. Останні події, що розвіяли надії, та ще й царські намагання підкупити турків 
(Петро І прохав султана не приймати Мазепу під свій покров і за це пропонував йому 
триста тисяч талерів) – невимовно виснажили старого гетьмана. Мазепа лежав хворий у 
Варниці у передмісті Бендер і поволі догоряв. Час від часу до нього заходив Карл XII на 
розмову. Король щоденно висилав до гетьмана послання з новинами. Орлик, котрий 
спершу був у Яссах, де влаштовував козацьку канцелярію, незабаром повернувся до 
Варниці та подовгу досиджував біля гетьмана. Мазепа зробив його спадкоємцем 
своєї ідеї і велів продовжувати розпочату справу. 
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Наприкінці вересня стан, здоров’я Мазепи став погіршуватися. Вислано гінця до 
Ясс по православного священика. Гетьман висповідався і забажав уладнати свої справи. 

Передсмертні судороги почалися 2 жовтня 1709 р. Гетьман утратив пам’ять і 
марив майже цілу добу. При ньому були священик, Орлик і Солдан. Вістка про близьку 
смерть гетьмана почала поширюватися. Біля полудня близько гетьманського дому 
став збиратися натовп козаків, шведів, поляків і турків. Прийшов король Карл XII з 
офіційними представниками Англії і Голландії, щоб востаннє попрощатися зі своїм 
другом і союзником, та гетьман не впізнавав уже нікого. Після відходу короля над 
Бендерами почалася нечувана злива і під гук роз’ятреної стихії о 10 годині вечора 
відійшов у вічність гетьман Іван Мазепа. 

Іван Степанович Мазепа помер 22 серпня 1709 року від старечого виснаження у 
селі Варниці поблизу Бендер. Його тіло, відспіване у сільській церкві в присутності 
шведського короля Карла ХІІ було відвезене й поховане в старовинному монастирі 
св. Георгія, розташованому на березі Дунаю, поблизу Галаца, потім перевезене до Ясс. 

Твори поетів і письменників Вольтера, Д.-Н. Байрона. К. Рилєєва, В. Гюго, О. Пушкіна, 
Ф. Булгаріна, Ю. Словацького, Т. Шевченка, Б. Лепкого, Б. Брехта), художників 
(Т. Жеріко, Е. Делакруа, О. Верне, Л. Буланже) і композиторів (Ф. Ліста, П. Чайковського) 
зробили Мазепу одним з найвідоміших українців світу. 

У 2001 році НБУ викарбувала срібну монету номіналом 10 гривень присвячена 
Івану Мазепі. 

 

 
Герб Івана Мазепи 

 
Похорони Мазепи були обставлені надзвичайно пишно та урочисто. Багато 

споряджену домовину везло шестеро білих коней. В останню путь покійника супро-
воджували рядові козаки, старшина, Карл XII. Грали сурми, віддаючи останні почесті 
небіжчику, гриміли мушкетні залпи. Іван Мазепа був похований у кафедральній церкві 
Св. Юрія в місті Галац. 

Крах політики Мазепи був зумовлений історично. До речі, такого ж краху зазнали й 
інші правителі, які намагалися відродити незалежність своїх станових та державних 
привілеїв за допомогою інших держав. Та й історична міжнародна ситуація не була 
сприятливою для цього: Північна війна втягла в свою орбіту чимало країн, що 
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об’єдналися в блоки, і в разі перемоги будь-якого з тих угруповань Україна втрачала 
автономію. Петро І та його наближені давно виношували плани скасувати козацькі 
порядки та буйне Запоріжжя і віддати Україну Меншикову. У разі перемоги Петра І 
та його спільника – поваленого в Польщі короля Августа II, який був одночасно 
курфюрстом саксонським, – Україну поділили б Росія та Польща. У разі перемоги 
Карла XII і новообраного польського короля Станіслава Лєщинського Україна, як 
союзниця Москви напевно, відійшла б цілком до Польщі. Єдиним виходом могло стати 
створення незалежної держави завчасно – до розгортання військових операцій на 
території України і здобуття визнання цієї держави від тих країн, які воювали поруч: 
Росії, Польщі, Швеції. Справа, звичайно, нереальна практично, якщо Україна немала 
своїх відповідних військових, економічних, а також народних моральних сил. 

Тож трагедія гетьмана Мазепи полягала не лише в тому, що він не мав підтримки 
свого народу, але й у несприятливій міжнародній обстановці, яку він не зумів до 
кінця збагнути. Мазепа виявився переможеним. А переможених, звісно, судити найлегше, 
бо переможців не судять. Переможений Мазепа став уособленням українського 
сепаратизму і зрадництва на всі часи для російських царів та офіційної імперської 
ідеології, а для прихильників незалежності України – героєм, взірцем боротьби за 
національні інтереси». 
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Антон Семенович Макаренко народився 1 березня 1888 р. в м. Білопіллі 
Сумського повіту в сім’ї майстра малярного цеху залізничних майстерень. У 1896 р. 
вступив до Білопільського двокласного залізничного училища. З осені 1901 р, через 
від’їзд родини до м. Крюкова, навчався в Кременчуцькому міському чотирикласному 
училищі, по закінченні якого в 1904 роцы продовжив навчання на однорічних 
педагогічних курсах, що готували учителів початкової школи. Здобута освіта, найнижча 
фахова в тодішній Росії і статус, вчителя-підмайстра не задовольнили допитливого 
юнака; працюючи з вересня 1905 р. помічником учителя двокласного залізничного 
училища, він мріє продовжити навчання. 

Уже в перші роки педагогічної діяльності А. С. Макаренко показав себе як справді 
народний вчитель. Він виховував у дітей робітників любов до літератури, поетичного 
слова, влаштовував для них ігри, керував художнім гуртком, учив їх самостійно мислити 
і правильно розуміти події, які відбувалися в той час. 

У 1911 р. Антон Семенович переведений до залізничної школи невеличкої вузлової 
станції Долинської Херсонської губернії. Там він запровадив трудове самообслуговування 
учнів уперше в своїй практиці знайшов такий цінний засіб виховання, як екскурсії-
походи, цікаво організовував позакласну виховну роботу. Багато уваги молодий вчитель 
приділяв організації «навчального процесу» в школі, підготовці й проведенню кожного 
уроку. Для читання в класі він часто рекомендував учням невеликі художні оповідання, 
підбірки статей, пов’язані з історичними й географічними темами. Перед тим проводилася 
бесіда, підбиралися картинки, готувався план, виписувалися незрозумілі учням слова, 
складалися запитання до змісту оповідання тощо. Особливу увагу А. С. Макаренко 
приділяв творчим роботам учнів. Після розповідей вчителя про Вітчизняну війну 
1812 р. діти писали перекази про героїчну боротьбу російських солдатів і селян – 
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партизанів, їх перемогу над військами Наполеона. Тематика учнівських творів 
різноманітна. Працюючи багато й плідно в школі, Антон Семенович знаходив час і 
для самоосвіти. Під час літніх канікул у 1913 й 1914 рр. він працював в Історичному 
музеї Києва. За дорученням адміністрації А. С. Макаренко переписував старовинні 
архівні документи й водночас вивчав фонди музею та історичні пам’ятки Києва. У 
вільний час він відвідував театри і концерти симфонічного оркестру. 

Його бажання здійснилося восени 1914 р., коли молодого Антона Макаренка 
прийняли казенним стипендіатом до Полтавського учительського інституту. Навчання 
на півроку (жовтень 1916 р. – квітень 1917 р.) перерване службою в армії, з якої його 
демобілізували через короткозорість. У червні 1917 р. він закінчив інститут із 
золотою медаллю і почав керувати залізничним училищем у Крюкові. 

А. С. Макаренку-педагогу уже в цей період притаманні пошуки нових форм 
роботи в школі, енергійність та ініціативність. Весною 1919 р. Антон Семенович з 
учнями Крюківського вищепочаткового, училища організував сільськогосподарську 
коммуну. З вересня 1919 р. по вересень 1920 р. А: С: Макаренко завідував 2-м міським 
початковим училищем. 

Усі ці роки молодий педагог постійно прагнув до поповнення знань, до самоосвіти, 
тому, за його словами, він самотужки одержав солідні знання з біології, читав і 
перечитував твори Ч: Дарвіна, К. О. Тімірязєва, І. І. Мечникова. Великий потяг мав 
до історії, вивчав праці В. Т Ключевського, М. М. Покровського, В. С. Соловйова, 
М. І. Костомарова, Р. Ю. Вінпера та ін., цікавився філософією Ф. Ніцше, А. Шопенгауера, 
А. Бергсона. Але його особливою пристрастю була художня література – твори 
В. Шекспіра, К. Гамсуна, О. С. Пушкіна, Ф. М. Достоєвського, Л. М. Толстого. 

Таким чином, на момент призначення в вересні 1920 р. керівником і фактичним 
організатором колонії для неповнолітніх правопорушників під Полтавою А. С. Мака-
ренко був педагогом з великим духовним потенціалом і досвідом практичної роботи. 
Але робота з неповнолітніми була новою справою не лише, для нього, а й для 
новонародженої Країни Рад та її системи виховання. Антон Семенович став справжнім 
першопрохідцем у галузі соціалізації викривленої життєвими обставинами молоді у 
дусі вимог соціалістичної доби. Працюючи з колишніми правопорушниками, він 
керувався принципом, що немає дітей морально дефективних, а є діти, які тимчасово 
потрапили в біду, тобто ігнорував протиправне минуле вихованців. 

Життєдіяльність колонії, якій у березні 1921 р. присвоєне ім’я М. Горького, 
орієнтувалась на реальність радісного майбуття, на виховання в підопічних високого 
почуття відповідальності перед своїм колективом і суспільством. У непорушній єдності 
з моральними вимогами до колоністів виступали повага й довіра до кожного з них. 
На глибоке переконання Антона Семеновича, формування правильних етичних уявлень 
і переконань у підлітків можливе в межах належним чином організованого соціального 
організму, тобто колективу. А для цього необхідно запровадити нові організаційні, 
навчальні і трудові форми його функціонування. І педагог-новатор з успіхом втілив 
у практику колонії робочі і зведені загони колоністів, ради командирів, елементи 
воєнізованої гри та ін. 

Злагоджена робота керівника й педагогічного колективу, з виховання соціально 
знедолених дітей привела до блискучих результатів. У пошуках нових імпульсів для 
подальшого, розвитку колективу вихованців А. С. Макаренко здійснив злиття колонії 
ім. М. Горького і вкрай занедбаної дитячої установи в селищі Куряж поблизу Харкова 
(травень 1926 р.). Цей ризикований крок підтвердив правоту педагога щодо необхідності 
перспективи руху в житті колективу. 

Згодом у першій науково-педагогічній праці «Методика організації виховного 
колективу» (1935-1936) Антон Семенович сформулював думку про важливість перс-
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пективних ліній у житті особи, розробив їх систему (ближня, середня і далека 
перспективи). Вихідним положенням, на якому ґрунтувалася розробка цієї системи, 
стала теза: «Справжнім стимулом людського життя є завтрашня радість. У педагогічній 
техніці ця завтрашня радість є одним з найважливіших об’єктів роботи». 

Однак було б некоректним подавати творчий шлях педагога-ентузіаста як низку 
успіхів злагоди із суспільством. Сміливі, новаторські методи його виховної роботи 
були помічені громадськістю і науковцями. Останні сприйняли їх несхвально. Так, 
на засіданні секції соціального виховання Українського науково-дослідного інституту 
педагогіки (УНДІП), що відбулося спільно з представниками Наркомосу і ДПУ 
Української СРР 13-14 березня 1928 р., в процесі розгляду та обговорення виховних 
програм дитячих установ А. С. Макаренка – «Операційний план педагогічної роботи 
трудової комуни ім. Ф. Е. Дзержинського» і «Конституція трудової комуни ім. Ф. Е. Дзер-
жинського». – його звинуватили у зайвій емоційності, подібній до толстовщини, в 
намаганні перевернути всю тогочасну систему соціального виховання, в ігноруванні 
ідеології, використанні несоціалістичних за змістом педагогічних категорій. 

У доповіді-відповіді і заключному слові А. С. Макаренко обстоював думку щодо 
практичної доцільності, діалектичності виховних засобів (примус і покарання, елементи 
воєнізації, створення і підтримання бадьорого настрою в колективі) і необхідності 
їхнього застосування за певною системою, обов’язковості опікування вихованців 
колоністів після виходу їх із закладу, як це практикувалося в колонії ім. М. Горького. На 
критику щодо їх використання в його установі певних видів покарань, які Антон 
Семенович педагогічно обґрунтовував виховними потребами і від яких не відмовлявся, 
він відповів так:. Саме ця принципова, позиція педагога вкрай загострила ситуацію 
навколо нього, позаяк методичним листом (1928) Наркомосу Росії, розповсюдженим 
і в Україні, заборонялося застосування будь-яких покарань. Зайнята А. С. Макаренком 
позиція відкритої незгоди з керівною педагогічною лінією спричинила критику на 
його адресу й Н. К. Крупської, яка формувала освітньо-виховну політику в Російській 
Федерації і виступала проти практики застосування, покарань, а тому не сприймала і 
засуджувала досвід українського педагога. І хоча Антон Семенович не поступився 
своїми принципами, проте таке нерозуміння керівництвом педагогічно-наукової галузі 
значно ускладнило його діяльність. Він змушений виправдовуватися й доводити свою 
правоту ще досить довго. 

І все ж у боротьбі з ідейними опонентами А. С. Макаренко продовжував втілювати в 
життя свою виховну систему, розвиваючи й доповнюючи її новими педагогічними 
знахідками вже у стінах організованої ним комуни ім. Ф. Е. Дзержинського. Саме 
тут він розгорнув успішний навчально-трудовйй експеримент, у ході якого налагоджено 
справжнє виробництво комунарами необхідної країні передової техніки: фотоапаратів 
«ФЕД» і електричних свердл. Вихованці не лише заробляли кошти на першокласне 
власне утримання, не тільки оплачували ложу в харківському театрі, а й одержували 
кишенькові гроші, за колективним рішенням надавали матеріальну допомогу комунарам-
випускникам тощо. Не страждав і навчальний процес, який здійснювався відповідно, 
до шкільних програм. Подальшого розвитку набула командирська педагогіка, 
започаткована в колонії, яка теж сприяла встановленню гармонійних стосунків і між 
вихованцями, і молоді з колективом вихователів. Комуна стала справжнім взірцем 
виховання щасливих, працьовитих, моральних юнаків і дівчат; тому траплялося, що 
батьки приводили туди своїх дітей з проблемною поведінкою для перевиховання. 

Паралельно з напруженню роботою в комуні на початку 30-х років А. С. Макаренко 
починає публікувати перші літературно-педагогічні твори, завдяки яким він сам і 
його виховні експерименти стали широко відомі в СРСР і за кордоном. У становленні 
Макаренка-письменника надзвичайно велику роль відіграв Максим Горький. 
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Хвилюючою подією в житті колонії був приїзд О. М. Горького 6 липня 1928 р. 
Три дні гостював Олексій Максимович у колоністів, розмовляв з дітьми, оглянув 
господарство, побував у школі, майстернях, на спектаклях. Даючи високу оцінку 
колективу колонії, зокрема Антону Семеновичу, він писав: «Хто міг так невпізнанно 
змінити, перевиховати сотні дітей, жорстоко і кривдно пом’ятих життям? Організатором 
і завідуючим колонією є А. С. Макаренко. Це, безперечно, талановитий педагог. 
Колоністи дійсно люблять його і говорять про нього тоном такої гордості, ніби вони 
самі створили його.., Рухається повагом, скрізь встигає, все бачить, знає кожного 
колоніста, характеризує його п’ятьма словами і так, начебто робить моментальний 
фотографічний знімок з його характеру». 

Саме йому в 1914 р. Антон Семенович надіслав своє перше оповідання «Дурний 
день». Хоча відповідь у, видатного літератора була в цілому негативною, але сувора 
відвертість «містила й конструктивні побажання автору-початківцю. Лише коли після їх 
першої, зустрічі 6 липня 1928 р. Олексій Максимович запропонував педагогові 
написати книжку про його важливі виховні досліди, про погляди на етику людини 
соціалістичного майбуття, той розпочав роботу над всесвітньо відомою «Педагогічною 
поемою», де в художній формі відобразив реальну історію колонії. Після того як 
рукопис прочитав Максим Горький, у 1933 р. вийшла перша частина твору, в 1934 р: – 
друга, у 1935 р. – третя. 

Проте започаткував свою літературну працю Антон Семенович ще в 1930 р., коли 
українською мовою в Харкові вийшла друком невелика книжка «На велетенському 
фронті» (у співавторстві з М. Фере). Другою стала повість «Марш 30-го року» (1932). 
Тоді ж створено п’єсу «Мажор», рукопис якої втрачено, а другий її варіант автор 
відновив восени 1933 р. Згодом, узагальнивши набутий виховний; досвід, педагог, 
видає «Методику організації виховного процесу» (1936). У 1937 р. вийшов перший 
том «Книги для батьків», наступного року художньо-педагогічний роман про життя 
комуни ім. Ф. Е Дзержинського «Прапори на баштах». У 30-ті роки А С. Макаренко 
написав також, низку педагогічних, публіцистичних, суспільно-політичних статей та 
оповідань. Його творчість високо оцінена сучасниками, доказом, чого стало прийняття 
педагога в червні 1934 р. до Спілки радянських письменників. 

Літературна діяльність, захопила Антона Семеновича, хоча ще певний час він 
поєднував її з педагогічною. У липні 1935 р. його призначили помічником начальника 
трудових колоній Народного комісаріату внутрішніх справ УСРР, і він переїхав до 
Києва. Але активне листування з Максимом Горьким засвідчує пристрасне бажання 
А. С. Макаренка присвятити себе літературі та оселитися в Москві. Він просить 
звільнити його’ від адміністративно-педагогічної роботи. Проте нарком внутрішніх 
справ України В. А. Балицький, високо цінуючи організатора дитячих установ, не 
одразу погоджується задовольнити його прохання. У жовтні 1936 р. йому доручають 
керувати занедбаною в педагогічному відношенні колонією під Києвом, у Броварах. 
І вже через місяць стан справ у закладі змінився на краще, хоча це коштувало педагогу 
не тільки великих зусиль, а й здоров’я. 

Нарешті наприкінці січня 1937 р. А. С. Макаренко переїздить до Москви й цілком 
віддається письменництву та громадсько-педагогічній діяльності. Він зустрічається з 
учителями в різних куточках країни, ділиться з ними своїм досвідом роботи, читає 
цикл лекцій на радіо. Надто напружена робота ще більше підриває його здоров’я. 1 
квітня 1939 р. Антон Семенович Макаренко раптово помирає від серцевого нападу у 
вагоні приміського електропотягу. Аналіз педагогічної системи А. С. Макаренка, що 
включає в себе новаторську практику й теоретичні положення та оригінальні творчі 
висновки, не можна зробити без урахування політики та ідеології радянського 
суспільства в 20-30-ті роки, яка проймала всі сторони життя людини. Виховні ідеї 
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педагога – це відповідь на нагальні потреби сучасного йому суспільства створити й. 
реалізувати наді методи формування особистості для боротьби (з внутрішнім контр-
революційним і зовнішнім буржуазним ворогом) і праці в ім’я соціалістичної Бать-
ківщини. 

Все прогресивне людство глибоко шанує пам’ять і високо цінить педагогічну 
спадщину вихователя підлітків 20-х років. 

У свого виховного експерименту педагог розкрив вплив різних соціальних чинників 
на формування особистості, визначив співвідношення мети і засобів виховання, 
зовнішніх і внутрішніх стимулів існування колективу та особи, розкрив основи 
педагогічної логіки: Спираючись на власний, досвід, він довів, зокрема, в творах 
«Методика організації виховного колективу» (1935), «Проблеми шкільного радянського 
виховання» (1938), що ніякий усамітнений виховний засіб не є універсальним, а успіх 
можливий лише за умови створення цілісної системи взаємопов’язаних педагогічних 
засобів, які ґрунтуються на спільній ідеї, котра визначає стратегію і тактику вихователя 
й педагогічного колективу. Складником останнього в Антона Семеновича був і 
учнівський колектив. Педагог показав місце й роль у цій системі окремих методів і 
прийомів, обґрунтував діалектику їх відбору та конструювання. 

Технологія виховання не могла бути розроблена без окреслення його, цілей, які 
відіграють найголовнішу роль у педагогічному процесі, спрямовуючи його. Під цілями 
виховання А. С. Макаренко розумів «програму людської особи, програму людського 
характеру», причому в поняття характеру’ вкладав і зовнішні прояви, і внутрішню 
переконаність, і політичне виховання, і знання. Розкриваючи свої погляди на сутність 
цілей виховання в лекції «Методи виховання» (1938), він говорить про необхідність 
проектування і загальної, «стандартної», програми людської особи, й індивідуального 
корективу до неї. В цьому – вияв не тільки гуманістичного спрямування його виховних 
ідей, а й урахування палітри індивідуальних проявів кожної дитини. 

Саме врахування індивідуальності кожного виховання, з одного боку, і необхідність 
створення гармонійного існування спільноти таких індивідів, та ще знедолених і морально 
скалічених тяжкими життєвими обставинами, з іншого – привели А. С. Макаренка 
До організації їхнього життя в колективі як громаді, котра виховує, й консолідує. 

Вражаючих висновків педагог досяг у розкритті умов зростання й руху дитячого 
колективу, який основується для забезпечення кожного його члена соціальним і 
моральним захистом керується ідеологією соціалістичного суспільства. Ідею руху 
колективу він обґрунтував етичним положенням про абсолютну необхідність перспективи 
радісного майбутнього в духовному житті дітей. Постійний рух уперед спонукається 
певною системою стимулів, «переключенням пристрастей», серед яких перспектива 
або «завтрішня радість», посідає чільне місце. 

А. С. Макаренко привніс якісно нове трактування у співвідношення особистості й 
колективу, пропонуючи соціалістичний ідеал останнього, прообраз якого закладено 
ще в «Декларації про соціальне виховання дітей» (1920). Згідно з нею нові освітні 
установи мали всебічно збагачувати індивідуальність учня, а комуна-колектив розглядався 
як засіб такого розвитку особистості. 

В основу своєї методики виховної роботи з дітьми Антон Семенович поклав 
багатоаспектну, різноманітну за змістом діяльність колективу, яка мала організовуватися 
за принципом «паралельної дії», що, по суті, було формою індивідуалізації виховання, 
гаслом якої стало – «якомога більше поваги до людини і якомога більше вимогливості 
до неї». У цій концентрованій за змістом тезі містяться справжній оптимізм і гуманізм 
А. С. Макаренка. Вимоглива любов і віра у можливості людини, тонке проникнення 
у психологію, дитячої особистості стали, передумовами для реалізації принципу 
паралельної педагогічної дії. Ставлення членів одного колективу до членів іншого, 
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на думку А. С. Макаренка, є вирішальним в організації виховання. Коли створено 
єдиний шкільний колектив, що об’єднував учнівський і, учительський колективи, можна 
викликати до життя могутню силу громадської думки, що виступає регулюючим і 
дисциплінуючим виховним чинником, який сприяє формуванню особи. 

У своїх педагогічних працях А. С. Макаренко часто звертався до проблеми 
дисципліни, що в його тлумаченні виступала не як причина, не як спосіб правильного 
виховання, а як його результат. Для нього дисципліна мала характер подолання 
труднощів, особливо моральних, і була засобом руху людини вперед у її моральному 
зростанні. Аналізуючи логіку дисциплінування, Антон Семенович наголошував, що 
кожен вихованець має бути переконаний: дисципліна є формою досягнення колективної 
мети: вона прикрашає колектив і дає змогу окремій особі відчувати себе і захишеною і 
вільною: «Дисципліна в колективі – не цілковита захищеність, цілковита впевненість 
у своєму праві, шляхах і можливостях саме для кожної окремої особи». Необхідно 
визнати, що в цьому питанні педагог певною мірою схилявся до пріоритету інтересів 
колективу над інтересами індивіда. 

Важливим засобом правильного уєвідомленння дисципліни молоддю А. С. Макаренко 
вважав вивчення і засвоєння нею теорії моралі, теорії поведінки, які слід унести до 
шкільної програми. Він вірив, що «в розвитку нашої школи в майбутньому ми 
неодмінно прийдемо до такої форми». Тоді від морально грамотних юнаків і дівчат 
можна вимагати й дисципліни, бо вона сприйматиметься ними як така, що логічно 
випливає із суми етичних норм життя, як прикраса колективу, його естетичний складник. 

Взагалі формування А. С. Макаренком основ своїх моральна-виховних поглядів, 
у тому числі уявлень про ідеал людини, припадає на 20-ті роки, коли етика й саме 
поняття моралі трактувалися як пережитки буржуазного минулого. У процесі визначення 
контурів етики соціалістичного типу Антон Семенович обстоював ціннісну сутність, 
людині і незалежно від її соціального статусу й рівня моральності, прагнув зменшити 
відстань між тим, чого хочеться індивіду, і тим, що є в дійсності, між ідеальною 
поведінкою та наявними в ній відхиленнями. 

Серед найважливіших для А. С. Макаренка етико-педагогічних понять, а скоріше 
моральних чеснот, якими він оперував, прагнучи виховувати досконалих людей, 
вирізняються своєю актуальністю категорії честі, гідності, гордості, обов’язку, щастя. 

Якшо аналізувати макаренківську теорію колективу з позицій розробленої ним 
системи цінностей, то ніколи не виникне хибна думка про насаджуваний педагогом 
примат колективу над особистістю. Він чітко розмежував колективістський зміст життя 
людини і виховання у колективі як форму виховної роботи. Його педагогічною метою 
виступала особистість, але не як усамітнена істота, а як суспільна людина, належність 
якої до колективу дає їй змогу реалізувати свої здібності, сповнює впевненості. 
Отже, колектив у Антона Семеновича»– засіб розвитку інтересів особистості, тобто 
колективізм розглядається ним як. моральна цінність, а колективний вплив – як 
педагогічний метод. 

У трактуванні А. С. Макаренка колектив є інструментальною цінністю, в межах 
якої на правах підпорядкованих засобів її створення виступають синонімічні для 
педагога поняття відповідальності й дисципліни. У його виховній теорії соціальна 
відповідальність є тією гранню соціалістичної моралі, яка має забезпечити задоволення 
та прогрес особистих і суспільно-колективних інтересів. 

У тлумаченні Антона Семеновича відповідальність виступає в кількох важливих 
аспектах і тому, може належати до моральних цінностей, коли йдеться про нормативну 
мораль, і до громадянських або соціальних – коли йдеться про виховання патріотизму, 
почуття відповідальності за сучасне і майбутнє держави, відданості обраній соціально-
політичній ідеї тощо. Звичайно, останнє з часом набуло в радянському суспільстві 
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викривлених форм, але не через вади теоретичного обґрунтування, а завдяки 
перекрученню змісту, й перенесенню акцентів у творах дослідників спадщини А. С. Ма-
каренка та у спробах практичного втілення його ідей, що відбувалося вже без участі 
педагога. 

Визначивши основні термінальні (кінцеві) цінності спадщини А. С. Макаренка, 
якими є ідеал нової людини, прийдешнього, її самоцінність, зміст життя як служіння 
суспільству, а також інструментальні цінності – колективістську етику, певні норми 
поведінки і моральні якості, серед яких чільне місце посідають працелюбність, 
відповідальність, дисципліна, обов’язок тощо, можна встановити ті типи вартостей 
його аксіологічної системи, котрі мають вічне, загальнолюдське значення. 

Для Антона Семеновича правильне виховання невіддільне від трудового, під 
яким він розумів саме активну продуктивну працю. На досвіді горьківської колонії, а 
особливо комуни ім. Ф. Дзержинського, педагог наочно довів, шо в реальному 
виробничому процесі формується людський характер, а праця виступає одночасно 
економічною, і моральною категорією. 

Погляди А. С. Макаренка на сімейне виховання логічно випливають із його теорії 
виховного колективу, бо сім’ю він тлумачив як первинний природний колектив, а 
піклування про дітей розглядав як невіддільний складник оптимістичного, щасливого 
стилю життя і традицій сім’ї, громадянської поведінки батьків. Його «Книга для батьків» 
(1937), написана в формі розповідей про життя окремих сімей і виховання дітей у 
них, стала на довгий час посібником для тат і мам. Її загальнолюдське спрямування 
згодом поціноване в багатьох країнах. 

Поряд з питаннями дисциплінованості, трудового, статевого виховання в сім’ї 
А. С. Макаренко розглядав проблему прищеплення дітям відповідальності за свої 
вчинки і перед родиною, і перед членами шкільного колективу, і перед суспільством 
у цілому. Саме в етиці суспільної відповідальності міститься специфіка нової, тобто 
соціалістичної моралі, як її розумів педагог. 

Пильну увагу в практичній діяльності та в теоретичних узагальненнях Антон. 
Семенович приділяв ролі вчителя. Адже обмежений у свободі творчості, під тягарем 
дріб’язкових перевірок і регламентуючих наказів, він не здатний принести користь 
дітям. За А. С. Макаренком, вихователь повинен мати право на творчий ризик в ім’я 
щастя юної особистості. 

Літературно-педагогічна спадщина А. С. Макаренка стала об’єктом численних 
досліджень і вже в 40-х роках XX ст. й донині продовжує викликати безліч, 
суперечливих і. неоднозначних тлумачень. На початковому етапі відбувалася певна 
«підгонка» її під ідеологічні постулати, образ педагога канонізувався й лакувався. 
Цитувалися ті положення, що узгоджувалися з лінією партії у працях, які вивчалися, 
робилися численні цензурні вилучення й поправки. До середини 80-х років в СРСР 
ідеї А. С. Макаренка трактувалися як маніфест нового комуністичного виховання, а його 
думки щодо виховання в колективі й через колектив були домінантними в радянській 
педагогіці. З переходом від моноідеологічного суспільства до плюралістичної моделі 
соціуму, з розпадом СРСР почали активно поширюватися різко негативні оцінки 
його ідей. 

Член Спілки письменників СРСР (1934), автор низки художніх творів із проблем 
виховання дітей: «Марш 30-го року» (1932), «Педагогічна поема» (1933–35), «Книга 
для батьків» (1937), «Прапори на баштах» (1938) та ін. 

У м. Кременчук є музей А. Макаренка. 1991 створено Міжнародну макаренкознавчу 
асоціацію, яку очолює д-р Г. Хілліг (Марбург, Німеччина) – відомий макаренко-
знавець, котрий від 1968 досліджує спадщину педагога і письменника. 
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Видатний педагог орієнтував своїх сподвижників на те, що треба розвивати в 

дітей звичку до трудового зусилля. А. С. Макаренко говорив, що лінощі у дитини 
розвиваються завдяки неправильному вихованню, коли з дитячих літ батьки не 
виховують у дитини енергії, не привчають її долати перешкоди, не збуджують в неї 
інтересу до сімейного господарства, не виховують звички до праці та звички до тих 
задоволень, які завжди приносить праця. Спосіб боротьби з лінощами один єдиний: 
поступове втягування дитинну сферу праці, повільне збудження у неї трудового інтересу. 

Своєю науковою передбачливістю А. С. Макаренко спромігся не лише виокремити 
для своєї повсякденної праці найвагоміші, значущі ділянки шкільництва, а й визначити 
ті проблеми навчання й виховання нової підростаючої генерації суспільства, які 
стануть актуальними в майбутньому. 
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Степан Осипович Макаров народився 8 січня 1849 року в місті Миколаєві в сім’ї 
морського офіцера, що вийшов з нищих чинів. Закінчив морське училище в Ніколаєвську-
на-Амурі Хабаровського краю. Ще в юності відчув нахил до науки, до самостійної 
праці над книгою. Знаходячись в плаванні на крейсері «Богатир», він вивчив англійську 
мову і самостійно переклав книгу з англійської на російську мову. 

Прекрасною школою для С. Макарова послужили постійні плавання, що передували 
присвоєнню йому офіцерського звання. До отримання першого офіцерського чину – 
мічмана – він встиг проплавати на 11 кораблях майже дві тисячі днів. 

Служив на кораблях Тихоокеанської ескадри (1863-1864 рр.) та броненосної 
ескадри Балтійського флоту в 1869 році. 

Від 1876 року на Чорноморському флоті під час російсько-турецької війни 1877-
1878 років командував пароплавом «Великий князь Константин» і вперше в російському 
флоті застосував торпеду Уайтхеда супроти турецьких кораблів. В 1877 році лейтенанат 
Степан Макаров отримав Золоту морську шаблю «За хоробрість» 8 серпня 1877 року 
нагороджений орденом Св. Георгія IV ступеня. Очолював морську частину Ахалтекінської 
експедиції генерал-лейтенанта М. Скобелєва. У 1880-1881 роках командував пароплавом 
«Тамань», який вивчав протоку Босфор і відкрив у ній глибоководні течії 1881-1882 роках. 
Очолював кругосвітню експедицію на парусно-паровому корветі «Витязь», плавання 
тривало 993 дні, який проводив етнографічні дослідження в Тихому океані. Від 1890 року 
молодий флагман Балтійського флоту. З 1891 року головний інспектор морської 
артилерії. Очолював російську ескадру, яка перебувала в Тихому океані унаслідок 
очікуваної війни з Японією. 

Не дивлячись на тяжку хворобу, що змусила його пересуватися на милицях Степан 
Осипович працює над двома великими дослідженнями, органічно поєднаними між 
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собою. Перша – розбір елементів, що складають бойову силу корабля, друга – роздуми 
про морську тактику. Дослідження заклали основи нової науки – морської тактики. 

Керував спорудженням криголаму «Єрмак», на якому здійснив експедиції до 
архіпелага Шпіцберген, Земля Франца-Йосипа та Нова Земля в 1891 та 1901 роках. 
Від лютого 1904 року керував Тихоокеанською ескадрою, зокрема діями кораблів 
під час російсько-японської війни 1904-1905 років при обороні. 

 

 
Марка пущена до 140-річчя з дня народження С. О. Макарова 

 
В ніч з 12 на 13 квітня 1904 року адмірал С. О. Макаров на броненосці «Петро-

павловськ» в останнє вийшов в море. Взрив мін під кілем «Петропавловська» обірвав 
життя С. О. Макарова. Разом з Степаном Осиповичем загинув його старий друг 
художник В. В. Верещагін. 

Заслуги С. О.Макарова отримали гідне визнання. В місті Кронштадт встановлено 
пам’ятник С. О. Макарову, відкриття якого відбулося 23 липня 1913 року. 

Автор низки наукових праць, які заклали підвалини теорії про незатоплюваність 
суден, а також студії з військово-морської справи, океанографії. За праці з гідрології 
Чорного та Середземного морів удостоєний премії Петербурзької академії наук, а за 
роботи з океанографії Тихого Океану – премії Петербурзької академії наук та золотої 
моделі географічного товариства. Основні праці С. О. Макарова: 

О прекращении подводной течи на судах // Морской сборник. – № 5. – СПб., 1873; 
О непотопляемости судов // Морской сборник. – № 6. – 1875; 
О средствах против потопления судов // Морской сборник. – № 1. – 1876; 
Средства против потопления судов. – СПб., 1876; 
Об обмене вод Черного и Средиземного морей // Записки Акад. наук. – Т. II. – 

1885. – Прилож. № 6; 
В защиту старых броненосцев и новых усовершенствований // Морской сборник. – 

№ 2 и 3. – 1886; 
Об уменьшении гибельных последствий при столкновениях // там же. – № 5. – 

1891; 
Об измерении удельного веса морской воды. – СПб., 1891; 
О трудах русских моряков по исследованию вод северного Тихого океана // 

Морской сборник. – № 5. – СПб., 1892; 
О непотопляемости судов // Морской сборник. – СПб., 1875. – № 6; 
Об обмене вод Черного и Средиземного морей. – СПб., 1885; 
«Витязь» и Тихий океан. – Т. 1–2. – СПб., 1894; 
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Об исследовании Северного Ледовитого океана. – СПб., 1897; 
«Ермак» во льдах. – Ч. 1–2. – СПб., 1901; 
Броненосцы или безбронные суда. – СПб., 1903; 
Вопросы морской тактики и подготовки офицеров. – М., 1943; 
Океанографические работы. – М., 1950; 
Мир не вечен..: «Рассуждения по вопросам морской тактики» и другие сочинения. – 

СПб., 1997. 
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Не одне покоління миколаївців пишається тим, що поруч з ними жив і працював 
відомий організатор суднобудівного виробництва СРСР, незалежної України Ю. І. Ма-
каров. 

Юрій Іванович Макаров народився 7 вересня 1934 року в місті Кременчуці 
Полтавської області. Він зростав тямущим, допитливим хлопчиком. Відрізнявся від 
однолітків тягою майструвати і слюсарювати. 

Напевно, романтика моря, навколосвітніх подорожей, парусних регат і визначила 
вибір майбутньої професії – корабел! У 1958 році Ю. І. Макаров після закінчення 
Миколаївського кораблебудівного інституту влився в трудовий колектив флагмана 
вітчизняного суднобудування – Чорноморського суднобудівного заводу. 

На заводі він пройшов велику життєву, професійну дорогу від помічника майстра, 
майстра, будівельника судів, старшого будівельника, заступника головного конструктора 
по будівництву траулерів до головного інженера. І на кожному етапі професійного 
становлення проявляв завзятість в досягненні поставлених цілей, вирішенні складних 
інженерних завдань, а головне – пізнавав азбуку життя, оточував себе однодумцями, 
цілеспрямованими особами, які вирішення державних завдань ставили в главу свого 
життя. Його ревностне відношення до праці, високий професіоналізм відмічені 
керівництвом міністерства, старшими товаришами на заводі, партійними і радянськими 
керівниками області. Хоча не всіх влаштовували його незговірливість, принциповість і 
самостійність. Ю. І. Макаров ніколи не кидався в обійми влади. 

Коли в 1979 році генеральний директор ЧСЗ Герой Соціалістичної Праці, почесний 
громадянин міста Миколаєва Анатолій Борисович Ганькевич виходив на пенсію, він 
рекомендував на посаду генерального – Юрія Івановича Макарова. З цього періоду 
почалася нова ера розвитку підприємства, нова сторінка в житті генерального директора. 
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Весь досвід, накопичений на попередніх посадах, дуже згодився на капітанському 
містку. «Мені в житті пощастило, – напише він в своїй книзі «Авіаносець». – Пощастило 
тому, що я став директором відомого всьому світу Чорноморського суднобудівного 
заводу. Але ще більше пощастило тому, що моє директорство за часом збіглося із 
створенням першого радянського авіаносця». 

Довіру, надану йому, він з честю виправдав. Під керівництвом і при безпосередній 
участі Ю. І. Макарова побудовано більше 500 цивільних, рибопромислових, науково-
дослідних суден, військових кораблів, що приголомшували всіх сміливістю інженерної і 
наукової думки їх творців. Серед них – важкі авіаносні крейсери «Мінськ», «Баку», 
«Адмірал флоту Кузнецов», риболовецькі траулери типу «Маяковський», «Пулковський 
меридіан», науково-дослідні – «Академік Кніпович», «Академік Сергій Корольов», а 
також перший військовий корабель незалежної України – «Славутич». 

Легше сьогодні перерахувати найменування кораблів, чим виміряти робочу напругу 
при вирішенні виробничих проблем і завдань, виконанні депутатських обов’язків, 
суспільних, партійних, деколи не простих доручень, відповідальності за долі десятків 
тисяч людей, членів трудового коллективу? 

Одним з головних напрямів після будівництва кораблів стала турбота про заводчан, 
їх сім’ї. 

Можна пригадати: мікрорайон Намив, продовольчий магазин «Чорноморець», 
будинок відпочинку «Суднобудівник» в Місхорі, дитяче містечко «Казка», лікарня 
суднобудівників, заводське підсобне господарство та середню школу в Баштанському 
районі, житло для постраждалих від аварії на ЧАЕС, база відпочинку в Коблеве, 
школи, дитячі садки, малосімейки, шефська допомога багатьом радгоспам і колгоспам, 
установам охорони здоров’я і освіти. І тут вся робота спланована і налаштована на 
конкретний результат. Дрібниць для нього не було ні в чому. 

Виступаючи на пленумі ЦК КПУ 23-24 березня 1987 року, Юрій Іванович відзначав: 
«...Питання житла продовжує залишатися щонайгострішою соціальною проблемою. 
Черга на квартири в нас близько 4 тис. сімей. Житло ми будуємо лише господарським 
способом. В кінці X п’ятирічки ми ввели власний цех великопанельного житлового 
будівництва потужністю 35 тис. кв. м в рік. Всю потребу в залізобетоні покриваємо 
самі. У XI п’ятирічці завод побудував 130 тис. м2 житла. Крім того, ми будуємо 
дитячі садки, магазини і інші об’єкти забезпечення побуту». 

Не випадково Ю. І. Макаров у 1989 році став лауреатом премії радянських проф-
спілок «За активну участь в комплексному вирішенні питань соціального розвитку». 
Під його керівництвом ЧСЗ неодноразово ставав переможцем всесоюзних, всеукраїнських 
соціалістичних змагань, нагороджувався почесними червоними прапорами. 

Багато часу Ю. І. Макаров приділяв питанням скорочення важких ручних трудомістких 
робіт, співпраці з ученими інститутів АН УРСР, впровадженню нових передових 
наукових розробок у виробництво. Він не лише контролював ці питання, але й вносив до 
їх рішення свій внесок. 

В сім’ї дбайливо зберігаються 5 авторських свідоцтв, виданих Ю. І. Макарову 
Державним комітетом СРСР у справах винаходів і відкриттів. В 1979 році нагороджений 
президією центрального правління НТТ імені академіка А. Н. Крилова нагрудним знаком 
«Кращому активістові науково-технічного товариства СРСР». 

З грудня 1992 року Ю. І. Макаров обраний академіком Академії інженерних наук 
України. За досягнуті успіхи в розвитку народного господарства СРСР Юрій Іванович 
нагороджений великою і малою золотими і трьома срібними медалями ВДНГ СРСР. 
Перший Золотий знак Союзу промисловців і підприємців України, за № 1 вручений 
Ю. І. Макарову. 
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Побудовані на заводі науково-дослідні судна стали неоцінимими помічниками для 
радянських учених, космонавтів в успішному освоєнні космічного простору. Макаров 
дружив з багатьма космонавтами СРСР. Як пам’ять про цей час – медаль імені Юрія 
Гагаріна «За активне сприяння в розвитку експериментальної бази Центру підготовки 
космонавтів імені Ю. О. Гагаріна» і нагородний диплом, підписаний начальником 
Центру підготовки космонавтів, двічі Героєм Радянського Союзу, льотчиком-космонавтом 
СРСР Г. Т. Береговим. Він дуже цінував ще одну винагороду – ювілейну медаль імені 
академіка В. Н. Челомея «За участь в космічних програмах». 

Ю. І. Макаров активно займався подвижницькою діяльністю. 30 березня 1982 року 
нагороджений знаком «Відмінник народної освіти УРСР», 22 лютого 1989 року – 
Почесною медаллю Радянського фонду миру. 

Велика суспільна робота відбирала немало часу в його щільно стислому і роз-
писаному по хвилинах трудовому графіку. Ю. І. Макаров обирався делегатом XXVI, 
XXVII і XXVIII з’їздів КПРС, на XXVI, XXVII і XXVIII з’їздах КПУ обирався членом 
Центрального Комітету Компартії України, членом обкому, міськкому, райкому партії, 
членом парткому заводу, неодноразово обирався депутатом обласної, міської, районної 
Рад народних депутатів. І усюди, де був Ю. І. Макаров, вирішувалися питання, давався 
бій сірості і вогкості, що панують в рядах бюрократії. 

В одному з рішень Миколаївської обласної Ради народних депутатів від 13 лютого 
1990 року «Про підсумки виконання плану економічного і соціального розвитку 
Миколаївської області і бюджету за 1989 рік і заходах по забезпеченню виконання 
плану і бюджету на 1990 рік». Ось які записи і позначки на полях цього документа 
залишив Ю. І. Макаров: «Не звіт, а апаратні ігри. Імітація звіту. Очевидно, це наслідок 
імітації роботи. 

– Аналізу немає. Гласності немає. Як розвивалися нові економічні стосунки на 
селі – і що це дало. 

– За рахунок чого виконаний роздрібний товарообіг (касовий план) при порожніх 
полицях? 

– Яка ж перспектива нарощування виробництва м’яса? 
– Ніколи штрафними санкціями не піднімалася економіка, лише заохоченнями» і ін. 
Йому до всього справа. Він був Державною людиною. 
Не для всіх Ю. І. Макаров був «зручним», тому що не любив підлабузників, 

людей, що страждають мімікрією, ледарів, базік. 
Любив слухати правду, і сам не кривив душею. 
Вже стало легендою, як вирішувалося питання про можливість добудови 106-го 

замовлення – авіаносця «Варяг» і передачі корабля Російській Федерації. Цей 
морський велетень готовністю 70 відсотків стояв біля причальної стінки і чекав вироку 
про свою подальшу долю. Для вирішення питання в 1993 році на завод прибули прем’єр-
міністри Росії і України – В. С. Черномирдін і Л. Д. Кучма, голова Верховної Ради 
України І. С. Плющ, звичайно, їх оточувала велика група консультантів, помічників, 
представників міністерств і відомств. 

Йшли серйозні дискусії, кожен хотів себе показати з кращого боку. Але коли обидва 
прем’єри задали Ю. І. Макарову питання: «Що потрібне заводу, що добудувати 
корабель?» він відповів: «Радянський Союз, ЦК, Держплан»ВПК і дев’ять оборонних 
міністерств». 

«Всі, нарешті, зрозуміли, – пише в своїй книзі «Авіаносець» Ю. І. Макаров, – що 
добудувати корабель в умовах розпаду країни неможливо. Його могла створити лише 
велика держава, якої не стало. Кучма був невдоволений. Черномирдін подякував за 
об’єктивність». 
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Адже можна було прогнутися, пообіцяти, мовляв, постараємося щось придумати, 
і так далі. Але не в правилах життя це було у Ю. І. Макарова. 

Допомагали переносити важкі фізичні і психологічні навантаження заняття 
парусним спортом (з 1963 року Ю. І. Макаров – майстер спорту СРСР з цього виду 
спорту, і дуже цим пишався) і рибалка. Але для цього з кожним роком знаходилося 
все менше часу. 

Радянським урядом гідно оцінена праця Ю. І. Макарова. Він нагороджений орденами 
Жовтневої Революції, Трудового Червоного Прапора, Почесною грамотою Президії 
Верховної Ради УРСР, багатьма медалями. 

7 вересня 1994 року Президент України Л. Д. Кучма своїм Указом нагородив 
Ю. І. Макарова орденом «За заслуги» III ступеня (№ 103) «За заслуги в розвитку 
вітчизняного суднобудування». 

Рішенням міської ради № 418 від 26 серпня 1994 року Ю. І. Макаров став почесним 
громадянином міста Миколаєва. 

У січні 1992 року, працюючи в своєму робочому кабінеті на заводі, Ю. І. Макаров 
отримав урядове рішення про утилізацію корпусу замовлення 107 АТАКр «Ульяновськ». 
Це повідомлення стало причиною інсульту. З того часу він веде боротьбу з підступною 
недугою. 

Важка хвороба змусила Юрія Івановича піти на заслужений відпочинок в 1994 році. 
Завод він передасть своєму наступникові з портфелем замовлень та відсутністю 
заборгованості з виплати заробітної плати. 

 

 
Ю. І. Макаров (у центрі) на палубі військового корабля побудованого на ЧСЗ 



Землі української постаті знані 

461 

Але він не замикається в собі, веде активну суспільну роботу як почесний 
громадянин міста Миколаєва, ветеран ЧСЗ. Він приступає до роботи над книгою 
«Авіаносець», яка вийшла в світ у 1997 році: вона присвячена 100-літтю чотири 
орденоносного Чорноморського суднобудівного заводу, якому він присвятив все життя. 
Написана вона майже паралізованою рукою. 

Книга повно розкриває його характер, внутрішній світ, знайомить читача з видатними 
людьми того часу, з якими працював, зустрічався Юрій Іванович. Він цінував і дорожив 
їх дружбою, вони відповідали взаємністю. 

Але важка хвороба не відступала, не дивлячись на відчайдушний опір з його 
боку. 2 червня 2002 року на 68-му році життя Юрія Івановича Макарова не стало. 
Миколаївці шанують пам’ять про свого знаменитого земляка. 22 лютого 2002 року 
рішенням сесії міськради на Намиві названо сквер на честь засновника цього мікрорайону 
Ю. І. Макарова. 

7 листопада 2008 року у мікрорайоні Намив відкритий пам’ятник відомому 
корабелові – Юрію Івановичу Макарову, що віддав суднобудуванню більше 40 років 
свого життя. На гранітному п’єдесталі вибиті слова: «Видатному кораблебудівнику 
Юрію Івановичу Макарову вдячні миколаївці». Автори пам’ятника – відомі миколаївські 
скульптори Ю. Макушин, І. Макушина, В. Макушин. Рішенням управління по фізичній 
культурі, спорту і туризму облдержадміністрації заснований перехідний кубок 
з парусного спорту пам’яті майстра спорту, почесного громадянина міста Миколаєва 
Ю. І. Макарова. У 2009 і 2010 роках вийшли з друку четверте та п’яте видання книги 
Ю. І. Макарова «Авіаносець». 

Але головним пам’ятником великому корабелові став суховантаж «Юрій Макаров», 
побудований у 2007 році на заводі «Дамен Шипярдс Океан». Піднімання українського 
прапора на суховантажі, що носить його ім’я, – це і є дань пам’яті нашому знаменитому 
землякові. 

Народна пам’ять міцна. Тисячі імен яскраво горять в ній, як зірки в піднебінні. Ці 
імена піднімають, вони звуть на подвиг, вони заставляють розцвісти і запалати відчуття 
власної гідності в кожного, хто любить Батьківщину; вони – гордість України, її золотий 
фонд. До таких імен відноситься Юрій Іванович Макаров. 
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Михайло Олександрович Максимович народився на хуторі Тимківщина Золото-

ніського повіту Полтавської губернії (тепер Черкаська область) 3 вересня 1804 року, 
в родині збіднілого дворянина, предки якого у ХУІІ-ХVІІІ століттях займали високі 
посади в козацькому війську. Виховувався під впливом дядьків по матері, Іллі 
Максимовича, доктора права та філософії Харківського університету, та Романа Макси-
мовича, викладача грецької та римської словесності в Московському університеті. 
Початкову освіту здобув у Золотоніському Благовіщенському монастирі, потім вступив 
до Новгород-Сіверської гімназії, де почав збирати українські народні пісні. 

По закінченні Новгород-Сіверської гімназії (1812-1819) вступив на філологічне 
відділення Московського університету; через два роки перейшов на природниче. В 
1823 році закінчив університет і залишився в ньому для наукової роботи в галузі 
ботаніки. 

Того ж року публікує першу наукову працю «Про систему рослинного царства». 
1824 р. вийшла в світ перша книга М. Максимовича «Головні особливості зоології, 
або Наука про тварин». У той період продовжує досліджувати фольклор та етнографію. 
1827 р. виходить збірник «Малоросійські пісні, видані М. Максимовичем». Того ж 
року захищає магістерську дисертацію ня тему «Про системи рослинного царства». 
В 1833 р. вийшла «Книга Наума про великий Божий світ», що містить науково-
популярні розповіді про будову Землі, сонячної системи, Галактики. Ця книга 
протягом сорока років одинадцять разів перевидавалася. 

Пізніше дослідник видав збірки українських народних пісень у 1834 і 1849 роках. 
До багатьох пісень Максимович додавав докладні історичні коментарі, які давали 
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можливість глибше зрозуміти їх зміст і водночас життя українського народу. Збіркам 
Максимовича дав високу оцінку М. Гоголь. О. Пушкін використав їх у своїй поемі 
«Полтава». Іван Франко підкреслював, що видання М. Максимовича мали великий 
вплив на формування патріотизму в багатьох передових людей України. А російський 
композитор О. Аляб’єв, з яким М. Максимович був у дружніх стосунках, поклав і на 
музику 25 пісень із збірки «Малоросійські пісні». Фундаментальна праця М. Макси-
мовича «Дні і місяці українського селянина», статті «Що таке думи» та «Замітки про 
побутові пісні» слали першоосновою етнографії як науки. 

На прикладі збірок українських пісень та інших своїх досліджень М. Максимович 
показав, що народне мистецтво є найвищим типом мистецтва, воно є взірцем для 
письменства та інших видів творчості. Український народ є володарем такої культури, 
яку можна поставити врівень з кращими взірцями народної культури Європи. Творцем 
цієї культури є саме та безіменна маса покріпаченого й пригнобленого народу, на 
яку з погордою дивиться частина малоросійського спольщеного чи зрусифікованого 
українського панства та великоросійська інтелігенція в особі Аскоченського, Соловйова, 
Погодіна. На прикладах з фольклору та «Слова про Ігорів похід» Максимович доводив, 
що українська мова цілком самостійна, а не зіпсоване російське «наречие», як вважав 
його опонент М. Погодін. 

В 1833 році він затверджений ординарним професором і призначений завідуючим 
кафедрою ботаніки. 

В 1933 році М. Максимович здобув ступінь доктора біологічних наук та звання 
професора, стає завідуючим кафедрою ботаніки Московського університету. 1834 р. 
виходить його збірник «Українські народні пісні». У травні 1834 р. М. Максимовича 
запрошують до щойно створеного Київського університету святого Володимира, де 
він спершу працює професором, а з жовтня стає першим ректором. 

І ніби сама доля розпорядилась, щоб ця особливість вже з перших днів існування 
університету так яскраво уособилася і так повно 9 всебічно розкрилася в діяльності 
його першого ректора Михайла Олександровича Максимовича (1804-1873), одного з 
найвизначніших просвітителів, учених-енциклопедистів, творчі інтереси якого охоп-
лювали багато галузей природничих і гуманітарних наук, різних сфер культурного і 
громадського життя. 

 

 
Монета 2 гривні, випущена НБУ в честь 200-річчя з дня народження 

М. О. Максимовича (2004 р.) 
 
Ректорові, якому ледве виповнилося 30 років, довелося вирішувати безліч завдань: 

добирати викладацькі та адміністративні кадри, організовувати у розкиданих по всьому 
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місту приміщеннях навчальний процес і одночасно планувати на тодішніх міських 
пустирях спорудження капітальної університетської будівлі з учбовими аудиторіями, 
науковими лабораторіями, бібліотекою, друкарнею. Справа ускладнювалася тим, що 
при вирішенні цих складних завдань часто доводилося наражатися на недоброзичливе 
ставлення бюрократичного місцевого начальства. Пославшись на хворобу у грудні 
1835 року Максимович добився відставки з посади ректора. 

Але у зв’язку з хворобою йде з посади ректора і залишається професором. Займається 
вивченням української та російської історії, досліджує «Слово про Ігорів похід», 
1837 р. публікує його переклад російського мовою, 1839 р. написав працю «Сказання 
про Коліївщину, яку цензура заборонила друкувати. 1840 р. видає перший номер 
історичного альманаху «Киевлянин». 1843 р. публікує наукову працю «Про Петра 
Конашевича Сагайдачного». До 1845 р. читає лекції у Київському університеті, працює в 
Київській археографічній комісії, де вперше познайомився з Т. Шевченко. Того ж 
року через погіршення здоров’я виходить на пенсію, оселяється на хуторі Михайлова 
Гора Золотоніського повіту Полтавської губернії. Виїжджає для роботи в архівах та 
бібліотеках до Москви, Петербурга, Києва, публікує багато історичних праць. Листується 
і зустрічається з багатьма діячами науки і культури, зокрема з Т. Шевченком, 
В. Бєлінським, Д. Писарєвим, М. Гоголем. Бере участь у наукових дискусіях, заперечує 
норманську теорію походження Русі-України, розвінчує погодінську теорію, за якою 
Україна – це лише Південь Росії, її «окраїна». 

У 1857 р. друкує переклад «Слова про Ігорів похід» українською мовою. 1859 р. 
М. Максимович видав перший номер альманаху «Українець», в якому вміщено 
багато матеріалів з історії України. Того ж року на хутір Михайлову Гору приїжджає 
Т. Шевченко, який написав там портрет Михайла Максимовича та його дружини 
Марії Василівни. 1860 р. публікує полемічну статтю «Оборона українських повістей 
Гоголя». У травні 1861 р. М. Максимович бере участь у похороні Т. Шевченка в Каневі, 
пише вірш «На смерть Т. Г. Шевченка». 

У 1871 року М. Максимовича обрано членом-кореспондентом Петербурзької 
Академії наук. Того ж року він бере участь у Третьому Всеросійському з’їзді 
природознавців у Києві. У Петербурзі побачили світ «Листи про Київ та спогади про 
Тавриду». 10 грудня 1873 р. М. Максимович помер. 

Михайло Максимович завдяки різнобічності свого обдарування залишив однаково 
помітний слід як у галузі природознавства, ботаніки, хімії, зоології, фізики, якими 
він активно займався у 1823-1834 рр., так і в галузях мовознавства, фольклору, 
етнографії, історії, археології, що їм він присвятив пізніший період своєї діяльності 
аж до останніх днів життя. 

Максимович зробив значний внесок у підготовку двох великих відкриттів у 
природознавстві. Ще в ранніх своїх працях він висловлював гіпотези, які пізніше було 
підтверджено ґрунтовними фундаментальними дослідженнями, – про обмін речовин 
і клітинну будову живих організмів. Важливим відкриттям М. Максимовича стали 
його докази про еволюцію тваринного світу, причинами якої є зміна умов довколишнього 
середовища. Світоглядним підґрунтям поглядів Максимовича у природознавстві були 
матеріалізм М. Ломоносова та натурфілософські ідеї Шеллінга, які вчений засвоїв на 
лекціях М. Павлова. Він розвивав шелінгіанську теорію розвитку і єдності реального 
та ідеального, суб’єктивного та об’єктивного світу. Вчений стверджував, що методом 
природознавства як науки є проникнення в внутрішню суть проблеми, створення 
стрункої системи знань. 

Наукова діяльність М. Максимовича поділяється на два періоди: праця в галузі 
природознавства – ботаніки, хімії, зоології, фізики (1823-1834); праця в галузі 
мовознавства, фольклору, етнографії, історії, археології (1834-1873). Світоглядною 
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основою поглядівМаксимовича в обох періодах залишалися матеріалізм М. Ломо-
носова й натурфілософські ідеї романтичного шеллінгіанства, засвоєні на лекціях 
М. Павлова. У своїх збірках народних пісень та інших дослідженнях він показав, що 
народне мистецтво є найвищим типом мистецтва, яке повинне стати зразком для 
письменства. Український народ є носієм і володарем такого мистецтва, яке за силою 
й красою можна поставити поряд з кращими зразками народної культури Європи. 
Творцем цієї культури є саме та безіменна маса покріпаченого й пригнобленого 
люду, на який зверхньо, з висоти свого невисокого європейства, дивиться українське 
панство. Народна мова цілком самостійна, близька до мов західного і східного 
слов’янства. Вона зачалася в найдавніші часи, а самі українці є давніми автохтомами 
на своїй землі від Дунаю до Дону. Цим твердженням Максимович знімав почуття 
залежності і вторинності українського народу, доводив його самостійність, рівність з 
іншими народами та право на своє життя, національну культуру. 

М. Максимович перший історик стародавнього Києва, присвятивши йому двадцять 
п’ять статей. Він уперше показав роль Петра Могили в будівництві української культури, 
розповів про історію створення багатьох київських пам’яток, зокрема Трьохсвя-
тительської, Воздвиженської, Іоаннівської церков, Хрещатика, Золотих воріт, міських 
валів, узвозів. Обороняючи рідну культуру від нападок імперських науковців, він у 
листах до князя Вяземського знову рішуче виступає проти панславізму з російським 
обличчям, а фактично проти русифікації української культури, ігнорування української 
мови. 

Його життєві шляхи перетиналися з шляхами учасників декабристського і Кирило-
Мефодіївського товариств, Пушкіна і Гоголя, Герцена і Некрасова, Шевченка і Марка 
Вовчка, багатьох найвизначніших вчених того часу. Праці Максимовича, цього, за 
словами М. Чернишевського, визначного вченого і мислителя, читала вся освічена 
Росія і Україна, відомі вони в усьому слов’янському світі та поза його межами. 

Працюючи в різних галузях науки, учений не обмежувався констатацією тих чи 
інших фактів, а робив спробу їх теоретичного узагальнення з позицій новітніх на той 
час філософських побудов, зокрема натурфілософських ідей Шеллінга. Останні, 
поєднуючись з елементами романтизму, обстоювали ідею розвитку, єдності світу, 
реального та ідеального, об’єктивного і суб’єктивного. Максимович стверджував, 
що філософія як любов до мудрості не може бути побудована тільки на розрахунках 
розуму. Завдання філософії, на його думку, полягає в проникненні в внутрішнє 
знання і єдність предметів, а філософом є той, хто зводить головні галузі знання до 
загального начала і розвиває їх у струнку систему. Предметом філософії є всі предмети 
пізнання, відповідно до чого філософія має бути історичною наукою, цінувати дійсність. 
Обстоюючи ідею розвитку, єдності природи, філософське розуміння світу Максимовичем 
еволюціонувало в бік матеріалізму. Виступаючи проти вузького емпіризму, Максимович 
не сприймав також абсолютизації раціональних форм освоєння дійсності, обстоював 
зв’язок, єдність теорії і практики, аналізу й синтезу, вимагав конкретного історичного 
підходу до вивчення явищ природи, феноменів культури, суспільного життя, врахування 
історичного досвіду, умов та рівня науки свого часу. 

Помер Михайло Олександрович Максимович 10 грудня 1873 року на хуторі 
Михайлова Гора поблизу села Прохорівка (нині село Канівського району Черкаської 
області) де і похований. 
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Родіон Якович Малиновський народився 23 листопада 1898 року в Одесі. Ріс без 

батька і незабаром переїхав в сільську місцевість, де мати працювала кухарем в 
сільській лікарні. В селі закінчив в 1911 році церковно-парафіяльну школу, після 
якої працював в наймах. Незабаром переїздить до Одеси, де працює різноробочим в 
галантерейних майстернях. З початком Першої світової війни відправляється добро-
вольцем на фронт. В жовтні 1915 року поранений і за бій у Кальварії нагороджений 
солдатським Гергіївським хрестом ІV ступеня і стає єфрейтором. 

В лютому 1916 року в складі російського експедиційного корпусу відправлений у 
Францію. Р. Малиноський служить в складі 4-ої кулеметної команди 2 особливого 
піхотного полку. Воював на Західному фронті в районі Реймса, був поранений. 
Нагороджений нагородою Франції за хоробрість і героїзм. 

Після жовтня 1917 року російські війська були роззброєні, а Радіону Мали-
новському запропонували вступити в іноземний легіон і продовжити боротьбу з 
Німеччиною. Р. Малиновський воював у складі іноземного легіону 1-ої марокканської 
дивізії і за відвагу у боях в Піккардії нагороджений другою французькою нагородою. 
В 1919 році повертається до Росії і вступає в ряди РСЧА. 

Брав участь в боях з білогвардійцями на східному фронті, звільняв від військ 
Колчака Омськ, Новосибірськ, воював за Ачинськ і Маріїнськ. 

Наприкінці 1920 року направлений до школи молодшого командного складу. По 
її завершенні став командиром кулеметного взводу, потім командиром роти, стрілецького 
батальйону 246-го полку. 

В 1927-1930 роках слухач Воєнної академії ім. М. В. Фрунзе. Після випуску 
служив начальником штабу кавалерійського полку 10-ої кавалерійської дивізії, займав 
відповідальні посади в штабах Північнокавказького і Білоруського військових округів, 
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очолював штаб 3-го кавалерійського корпусу. 3 січня 1937 року Р. Малиновський 
знаходився в Іспанії, де його називали полковником Малино. Він допомагав респуб-
ліканцям в розробці планів військових операцій. Діяльність Р. Малиновського в Іспанії 
відмічена орденами Леніна і Червоного Прапора. 

Після повернення на батьківщину в 1939 році Родіон Якович став старшим 
викладачем кафедри служби штабів Військової академії імені М. В. Фрунзе. 

У березні 1941 року отримує призначення в Одеський військовий округ командиром 
48-го стрілецького корпусу. З початком Великої Вітчизняної війни взяв участь у 
важких боях на державному кордоні СРСР. У серпні 1941 року призначений командуючим 
шостою армією, від грудня 1941 до липня 1942 року командуючим Південним 
фронтом. Під його керівництвом війська Південного фронту разом з Південно-Західним 
фронтом у ході Барвінківсько-Лозівської операції 1942 року захопили плацдарм на 
правому березі Сіверського Донця. Від серпня до жовтня 1942 року командуючий 
новоствореної 66 армії. 

У вересні-жовтні 1942 року з’єднання армії у взаємодії з Двадцять четвертою 
армією та Першою гвардійською армією перейшли в наступ в районі Сталінграду, 
скували значну частину сил 6-ої німецької армії і тим самим послабили її ударне 
угрупування, що наступало безпосередньо на місто. 

У жовтні-листопаді 1942 року Р. Малиновський – заступник командуючого 
Воронезьким фронтом. Від листопада 1942 року командував Другою гвардійською 
армією, яка в грудні у взаємодії з П’ятою ударною армією і 51-ою армією зупинила, 
а потім розгромила війська групи армії «Дон». За цю операцію Р. Малиновський 
нагороджений орденом Суворова І ступеня. 

На початку лютого 1943 року вже в чині генерал-полковника Малиновський стає 
командуючим військами Південного фронту. Війська фронту під командуванням 
Малиновського брали участь у низці наступальних операцій – Запорізька, Нікопольсько-
Криворізька, Березнигувато-Снігурівська, Одеська. 

В травні 1944 року Р. Малиновський вступив в командування військами 2-го 
українського фронту. Під його керівництвом штаб приступив до розробки Ясько-
Кишинівської наступальної операції метою якої стало звільнення Молдавії і вивід з 
війни Румунії. 

У вересні 1944 року за вміле керівництво військами фронту і полководницький 
талант Малиновському присвоєно звання Маршала Радянського Союзу. 

У жовтні 1944 року війська 2-го Українського фронту під командуванням Мали-
новського успішно провели Дебреценську наступальну операцію, в взаємодії з військами 
3-го українського фронту – Будапештську та Віденську військові операції. 

26 квітня 1945 року маршал Р. Я. Малиновський нагороджений орденом «Перемога». 
Після капітуляції Німеччини від липня 1945 року значна частина військ 2-го 

українського фронту вводилася до складу Забайкальського фронту, командувачем 
якої призначили Р. Малиновського. Війська фронту взяли участь у Манчжурській 
стратегічній операції 1945 року і розгромили японську Квантунську армію. За 
високе полководницьке мистецтво, виявлену мужність і відвагу 8 вересня 1945 року 
Р. Я. Малиновському присвоєно звання Героя Радянського Союзу. 

Після війни Р. Я. Малиновський займав високі командні посади. З 1945 по 1947 рік 
командував військами Забайкальського військового округу. З 1947 по 1953 рік 
командуючий військами Далекого Сходу, 1953 по 1955 рік командуючий військами 
Далекосхідного військового округу. 

В березні 1956 року відкликаний до Москви і призначений 1-им заступником 
міністра оборони СРСР і головнокомандуючим Сухопутними військами СРСР. З жовтня 
1957 року міністр оборони СРСР. В день 60-річчя Радіон Якович Малиновський «за 
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видатні заслуги перед Батьківщиною» вдруге удостоєний звання Героя Радянського 
Союзу. Крім того нагороджений 5 орденами Леніна, 3-ма орденами Червоного Прапора, 
2 орденами Суворова І ступеня, найвищим військовим орденом «Перемога», багатьма 
медалями та орденами іноземних країн. 

Помер Радіон Якович Малиновський у Москві 31 березня 1967 року. Похований 
на Червоній площі в Кремлівській стіні. В місті-герої Одеса йому встановлений 
бронзовий бюст, а один з районів мвста нзвани йна його честь – Малиновьким. 
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Ìàðòîñ ²âàí Ïåòðîâè÷ 
 
 

 
 
 
Іван Петрович Мартос народився в 1752 році в місті Ічня Чернігівської області в 

сім’ї сотенного отамана, вихідця з козацько-старшинського роду з Полтавщини. 
Ще в дошкільні роки в хлопця виявилися неабиякі здібності ліпити з глини фігурки 

людей, тварин, птахів. Усі вікна та полиці в хаті Мартосів заставлені виробами 
малого Івана. І коли люди проходили мимо вікон оселі, то зупинялися і милувалися 
самобутніми виробами дитини. На винятковий талант хлопця звернув увагу його 
дядько, який жив на Борзненщині і служив дяком в селі Митченки (тепер Бахмацький 
район) Чернігівської області. На ті часи дядько був досить освіченою людиною і 
знався на мистецтві. Та, коли він дізнався, що батько збирається талановитого сина 
посилати в науку до кадетського корпусу, переконав родичів віддати йому Івана, щоб 
підготувати небожа до вступу в академію мистецтв. 

У 1764 році десятилітній хлопець, провінціал вступив до Петербурзької академії 
мистецтв. Разом з Іваном скульптурного мистецтва в Академії навчалися і його 
талановиті ровесники М. Козловський та Ф. Щедрін, які згодом, як І. Мартос, уславилися 
талановитими творіннями. 

Із 1764 року Іван Мартос навчається в Петербурзькій академії мистецтв, яку 
закінчує в 1773 році закінчує із золотою медаллю, що давало право на «пенсію» – 
закордонну поїздку за рахунок держави до Італії, де прискіпливо вивчає шедеври 
світового мистецтва та твори великого Мікеланджело, працює в майстернях провідних 
на той час митців – Торвальдсена, Канова, Менгса та Баттоні, вирізьблює «Нарциса» 
та «Сонного Ендиміона», за які отримує звання академіка. Повернувшись 1779 року 
до Петербурга, Іван Петрович робить блискучу кар’єру: стає академіком скульптури, 
професором (із 1794 р.), а потім і ректором (у 1814 р.) Академії мистецтв. 
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Мартос І. П. Пам’ятник К. Мініну і князю Д. Пожарському у м. Москва 

 
Вже перші праці молодого скульптора свідчили про художню зрілість. До числа 

ранніх творів відноситься мраморні бюсти М. І. Паніна – 1870 р. і А. Паніної – 1782 р. 
Зовсім новою областю зображувального мистецтва в якій в ці роки почав 

працювати І. Мартос стала надгробна пластика. Саме йому вдалося досягти найбільших 
успіхів. Надгробні пам’ятки, створені І. Мартосом в 1782 році С. С. Волконської і 
М. П. Сабаніної справжні шедеври російської скульптури. 

Чимало зробив І. Мартос і для рідної землі. Знаменитим його твором є пам’ятник 
в Одесі, встановлений на честь місцевого губернатора А.-Е. Рішельє (1823-1828) на 
площі Приморського бульвару. Довгі складки одягу, спадаючи від плечей до ніг, 
надають постаті монументальної піднесеності та гармонійно пов’язують її з прямокутним 
постаментом, встановленим на широкому цоколі пірамідальної форми. Із трьох боків 
постамент оздоблено бронзовими рельєфами роботи І. Мартоса, на яких зображено 
алегорії землеробства, торгівлі та правосуддя – галузі діяльності, до яких мав відношення 
градоначальник Одеси. 

І. Мартосом виконано високомистецькі надгробки для могил останнього гетьмана 
козацької України Кирила Розумовського (Воскресенська і церква в Батурині), 
фельдмаршала П. Рум’янцева-Задунайського (Успенський собор Києво-Печерської 
лаври), Іллі Висоцького (Видубицький монастир у Києві). На жаль, доля багатьох 
творів Мартоса (особливо українських) – трагічна. Під час Жовтневої революції багато 
їх було демонтовано і знищено. 

Іван Петрович був видатним майстром з монументально-декоративної скульптури. 
Так, у Зеленій їдальні Катерининського палацу в Царському Селі він виконав низку 
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рельєфних фігур. У Тронному залі Павлівського палацу –скульптурну каріатиду, для 
Великого каскаду фонтанів Петергофа – статую Актеона. На початку XIX ст. в Санкт-
Петербурзі почалося спорудження величного Казанського собору та оздоблення 
його інтер’єру, в якому взяв участь і І. Мартос, виконавши статуї Іоанна Хрестителя 
та чотирьох євангелістів. А в східному крилі колонади, в рельєфі, вписаному в 
горизонтальну полосу фризу, вміщена його композиція «Мойсей видобуває воду в 
пустелі». На чавунних сходах Академії художеств І. Мартос виконав горельєф. 
«Скульптура». Названі твори яскраво демонструють вміння митця досягти синтезу 
скульптури з архітектурним середовищем. 

Майстер створив низку пам’ятників, найвідомішим з яких є згаданий вже пам’ятник 
Кузьмі Мініну та кн. Дмитру Пожарському на Красній площі в Москві. В 1808 році 
уряд оголосив конкурс на кращий проект, участь в якому взяли такі відомі скульптори, 
як Щедрін, Прокоф’єв, Демут-Малиновський, Піменов, де проект Мартоса виборов 
перше місце. Втілення проекту збіглося з суспільним піднесенням, викликаним перемогою 
над Наполеоном. Завдяки своїм художнім якостям цей пам’ятник, встановлений у 
1818 році переріс рамки конкретної історичної доби, ставши символом патріотичного 
жертовного пориву народних мас. На ньому автор виконав напис: «Сочинил и изваял 
Иоанн Петрович Мартос родом из Ични». 

Для Архангельська Мартос виконав пам’ятник Михайлу Ломоносову, уродженцю 
цих місць, а для Таганрога – імператорові Олександру І. В останні роки життя він 
працював над пам’ятником князю Дмитрію Донському, але не встиг завершити його. 

Чимало зробив Мартос і для рідної землі. Знаменитий його твір в Одесі, встановлений 
на честь місцевого губернатора А.-Е. Рішельє на напівкруглій площі Приморського 
бульвару перед знаменитими Потьомкінськими сходами, що ведуть до Морського 
порту. Автор зобразив Рішельє у вигляді античного патриція, вдало передав волю та 
енергійну вдачу правителя. 

 

 
Мартос І. П. Пам’ятник Дюку Ришельє в Одесі на Приморському бульварі 
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Довгі складки одягу, спадаючи від плечей до ніг, надають постаті монументальної 
піднесеності та гармонійно пов’язують її з прямокутним постаментом, встановленим 
на широкому цоколі пірамідальної форми (автор А. Мельников). З трьох боків постамент 
оздоблено бронзовими барельєфами роботи Мартоса, на яких зображено алегорії 
землеробства, торгівлі і правосуддя – галузі діяльності, до яких мав відношення 
градоначальник Одеси. 

Для Херсона, який свого часу Катерина II хотіла зробити новою столицею Російської 
імперії, митець створив пам’ятник князю Григорію Потьомкіну. Саму ж імператрицю 
він відтворив у пам’ятнику, виконаному для Катеринослава. І. Мартос виконав високо-
мистецькі надгробки для могил останнього гетьмана козацької України Кирила 
Розумовсько (Воскресенська церква в Батурииі), фельдмаршала П. Рум’янцева-
Задунайського (Успенський собор Києво-Печерської лаври), Іллі Висоцького (Виду-
бипький монастир у Києві). 

Після Жовтневої революції знищено за різних обставин також інші твори Мартоса – 
пам’ятники Катерині II, Олександру І та Г. Потьомкіну. Під час вибуху в Успенському 
соборі Києво-Печерської лаври в 1941 році загинув мармуровий надгробок П. Рум’янцева 
(збереглися лише його фрагменти). Щоправда, нещодавно в Херсоні відновлено 
бронзовий пам’ятник Григорію Потьомкіну, вивезений з міста німецько-фашистськими 
окупантами, який, на думку видатного українського мистецтвознавця Дмитра Антоновича, 
є найбільш вдалим із монументів Івана Петровича. 

І. Мартос палко любив свою батьківську землю Україну, свідченням чого є його 
листи до близьких людей, зокрема до свого родича І. В. Мартоса та земляка – 
конференц-секретаря петербурзької Академії мистецтв Василя Григоровича, який 
пізніше брав активну участь у влаштуванні долі Тараса Шевченка. Син скульптора – 
Олексій Іванович Мартос (1790-1842), народившись у Петербурзі та обіймаючи високі 
державні посади, став українським істориком, автором втраченої рукописної п’ятитомної 
«Історії запорозьких козаків», з якої опубліковані лише окремі фрагменти. 

Іван Петрович по-синівськи любив Україну, часто приїжджав до Ічні. 
Востаннє Іван Петрович відвідав Ічню в 1834 році за рік до смерті. 
Помер І. П. Мартос 17 квітня 1835 року. Похований в Санкт-Петербурзы на най-

старішому в місті Лазаревському кладовищі. 
На могилі митця споруджено, на перший погляд, простий пам’ятник із червоного 

граніту у вигляді жертовника, прикрашеного рельєфним візерунком із вінків та античних 
посудин погребальних пахощів. 

Іван Мартос був чудовим педагогом, який виховав багатьох відомих скульпторів. 
Сучасників вражала працездатність митця, його безкорисливість та надзвичайна 
скромність. Проживши плідне, сповнене високого творчого горіння життя. У 1980 році 
на його Батьківщині, в Ічні, споруджено пам’ятник великому майстрові, ще одному 
українцеві, відлученому імперією від автентичного древа своєї культури. Він являє 
собою гранітне погруддя, встановлене на постаменті з природної гранітної брили 
(скульптор В. Луцак, архітектор І. Сидоренко). 
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Різні джерела подають різні дати народження Н. І. Махно. На похоронній плиті 
Парижського кладовища життя Махно обмежене числами 1889-1934. 

І лише нещодавно в метричній книзі реєстрації громадянського стану Хрестовоздви-
женської церкви Гуляйполя виявлено запис, що 26 жовтня 1888 р. в Івана Родіоновича 
Махна і його дружини Явдохи Матвіївни народився, а наступного дня був охрещений 
п’ятий син – Нестор. 

Сім’я рано втратила батька. Нестатки, недоїдання постійні супутники його невеселого 
дитинства. Він навчався в церковно-приходській школі. Нестор, хоча і мав здібності, 
вчився погано, не слухався вчителя. 

До другого класу ходив з півроку, потім його за пустощі вигнали. Злий Нестор по 
тому шпурляв грудки у шкільні вікна. З семи років ходив у підпасках, наймитував. 

Бунтарем Н. Махно став дуже рано. Він люто ненавидів своїх хазяїв і тому ніде 
довго не тримався на роботі: ні в малярній майстерні, ні в купецькій лавці, ні на 
сезонних роботах в орендарів. 

Уже підлітком Нестор Махно прославився на все село. Він злий, упертий, 
відчайдушно сміливим і тому не раз окремо потрапляв у різного характеру скандальні 
історії, особливо коли випивав. З-поміж своїх ровесників Махно виділявся хворобливим 
самолюбством, прагненням постійно бути в центрі всіх гучних подій, причому на 
перших ролях. Працював на Гуляйпольському механічному заводі. Спочатку працював 
у фарбувальній майстерні, потім у літієвому цеху. 

В період першої російської революції Н. Махно пристав до меншовиків, але 
дізнавшись, що в Гуляйполі почала діяти анархістська організація «Спілка бідних 
хліборобів», зажадав вступити до неї. Організація займалася в основному експропріаціями, 
грабуючи переважно місцевих багатіїв та вчиняючи напади на банки і каси. Махно і 
не гадав, що може поплатитись за це головою. 
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Потрапив Махно до рук поліції через свій запальний і неврівноважений характер, 
коли вночі 27 серпня 1907 р. відкрив без усяких на те причин стрілянину по 
поліцейських і поранив селянина Назаренка, який хотів затримати зловмисників. 
Тримався він на допитах, на відміну віл інших експропріаторів, стійко, з гідністю і 
не перекладав вини на інших. У в’язниці він на відміну від багатьох своїх товаришів по 
організації тримався стійко і з гідністю, відкидаючи всі пред’явлені йому звинувачення. 
Н. Махно не падав духом і мріяв про втечу з в’язниці. Невдовзі до рук тюремників 
потрапила записка, яку Н. Махно спробував передати на волю. Тюремне начальство 
розцінило її як спробу організувати втечу і посилило охорону в’язнів. 

З 22 по 26 березня в Катеринославі Одеський військово-окружний суд розглянув 
справу гуляйпільських анархістів. Н. Махнові винесений суворий випок – смертна 
кара через повішення. Однак як неповнолітньому (завдяки плутанині в даті народження 
Махнові на момент винесення вироку ще не виповнилося 21 року), вона замінена за 
розпорядженням міністра внутрішніх справ Столипіна на довічну каторгу. Сам же 
він вважав, що врятувала його мати, яка написала листа імператриці. Відбував Нестор 
ув’язнення в знаменитій на всю Росію своїми суворими порядками Бутирській тюрмі 
і ніколи не був на засланні в Сибіру, як це стверджують деякі автори. Масивні 
залізні двері Бутирки зачинилися за Махном 4 серпня 1911 р. і відкрилися лише 
після повалення самодержавства – 2 березня 1917 р. Тюрма справила великий вплив 
на формування поглядів Махна. 

28 серпня 1908 року пристав Караченцев заарештував Н. Махна «за причетність 
до зграї розбійників і здіснення кількох розбійницьких нападів та вбивство селянина 
Гури». 

Перебуваючи у тюрмі, Махно не втрачав надію втекти на свободу. Спілкувався 
він з невеликим колом в’язнів, тому дістав кличку «Скромний». Ті, хто знав Махно, 
відзначали його природну кмітливість і феноменальну пам’ять, завдяки якій він 
багато почерпнув з прочитаного і в майбутньому міг легко жонглювати книжковою 
термінологією і справляти цим самим сильне враження на неосвічене селянство, яке 
потягнулося до революційної боротьби. Н. Махно вигадував найрізноманітніші засоби 
для втечі. За це Махна наказували карцером і нагаями. Але він не залишав думки про 
свободу... За останню втечу він поніс особливо важке покарання. З цього моменту 
Н. Махно стає невпізнанним, починає хворіти, хиріти, пасивно ставитись до всього 
оточуючого. Годинами, як маніяк, Махно вовтузився у темному кутку... Каторжани 
ставилися до нього з непритаманною їм упередженістю. їх лякав незвичайний вираз 
його очей, у яких відбувалася безмежна шалена злість до всього і до всіх. 

Водночас перебування у тюрмі негативно позначилося на здоров′ї і психіці 
Н. Махна. Він захворів на туберкульоз і наслідок цього залишився без однієї легені. 
З нетерпінням чекав він відзначенням 300-річчя династії Романових, сподіваючись 
на амністію, але коли дізнався, що вона на нього не поширюється, у відчаї ледь не 
покінчив життя самогубством. Першу світову війну, на відміну від багатьох інших 
арештантів, він зустрів без ентузіазму, розуміючи, що воювати доведеться мільйонам 
селян, у тому числі його братам, яких він любив. Знав Н. Махно і те, як негативно 
може вплинути на становище селянських сімей воєнне лихоліття. Адже ще в період 
російсько-японської війни 1904-1905 рр. його брат Савка воював у Маньчжурії і 
потрапив у полон. На все життя вкарбувались в його юнацьку пам’ять ті нескінченні 
місяці, коли вся сім′я з нетерпінням чекала повернення старшого брата додому. Важко 
сказати, чим би закінчилося перебування Махна за товстими мурами Бутирки, якби 
не Лютнева революція. До того ж, у тюрмі він, певно, зіпсував зір. Зіниці були 
надзвичайно розширені, що надавало пронизливому погляду його невеликих сірих 
очей особливої моторошності. Маленький, худий з жіноподібним обличчям, з чорними 
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пасмами волосся, які падали на плечі, Н. Махно справляв моторошне враження 
завдяки пронизливим очам з непорушним поглядом маніяка і жорсткою складкою 
навколо рота на змоченому блідому обличчі. 

Більшість людей, яким довелося зустрічатися з Н. Махном, відзначали в його 
характері неврівноваженість, схильність до імпульсивних, але не завжди продуманих 
дій, підвищену емоційність, навіть у звичайній розмові, непередбаченість, а іноді й 
аналогічність вчинків. Ці риси з особливою рельєфністю виявилися в діяльності 
Махна після звільнення з каторги. 

Вийшовши після повалення самодержавства з тюрми на вулиці Москви, Махно 
загубився в людському вертепі і зрозумів правоту цезаревих слів, що краще бути 
першим у провінції, ніж другим у столиці. Близько двох тижнів Махно провів у Москві, 
намагаючись знайти себе серед московських анархістів, але проблеми великого міста 
йому чужі і незрозумілі, тягло до рідних місць. 

Повернувшись 23 березня в Гуляйполе, Махно в очах односельців постав справжнім 
героєм. Жадоба діяльності і влади переповнювали його. Махно почав об’єднувати 
навколо себе близьких по духу людей, для того, щоб заволодіти землею та займатися 
вигоном з свого тіла паразитів, які б’ють байдики та живучи в розкоші. Він щиро 
вважав, що своєю боротьбою з експлуататорами сприяв поваленню самодержавства і 
заслужив значно більшого, ніж інші. Тому, об’єднавши колишніх «експропріаторів» 
і молодь, яка прагнула покінчити з багатіями, він повів боротьбу з тими, хто після 
Лютневої революції захопив владу в Гуляйполі. Це в основному офіцери кулеметної 
команди 8-го Сербського полку, який тут дислокувався. Вони створили «Громадський 
комітет» і намагалися втілити в життя політику Тимчасового уряду. Нестор Махно 
відразу ж включився в боротьбу за обрання його практично в усі органи влади, які 
створювались в селі й в окрузі. У квітні він очолив Селянську спілку, у серпні – Раду 
робітничих і селянських депутатів, у жовтні – профспілку деревообробників та 
металістів і т. д. Крім цього, Махно створив і очолив з колишніх експропріаторів і 
молоді, яка рвалася у революцію, військо, так звану «чорну гвардію». 

Під проводом Н. Махна запалали поміщицькі помістя, садиби колоністів, багато з 
яких були вбиті. Людина смілива, рішуча і жорстока, Нестор невдовзі став справжнім 
гуляйпільським диктатором, який не визнавав влади ні Тимчасового уряду, ні 
Центральної Ради, але до жовтневого перевороту він віднісся прихильно. Погляди 
Махна і його групи анархо – комуністів в цей час дуже нечіткі. 

Авторитет Н. Махна зростав дуже швидко. Більшість людей, яким довелося 
зустрічатися з Н. Махном, відзначали в його характері неврівноваженість, схильність до 
імпульсивних, але не завжди продуманих дій, підвищену емоційність, навіть у звичайній 
розмові, непередбаченість, а іноді й аналогічність вчинків. Ці риси з особливою 
рельєфністю виявилися в діяльності Махна після звільнення з каторги. 

У цей час доля звела Н. Махна з відомою анархісткою Марусею Никифоровою – 
«анархістською Жанною д’Арк». Вони разом повели боротьбу проти військ царської 
армії, що пробивалися з фронту на південь, де отаман О. Каледін збирав контр-
революційні сили. Обеззброюючи військові частини, нещадно розстрілюючи офіцерів, 
розганяючи місцеві ради й накладаючи на міста контрибуцію. 

Н. Махно різко виступив проти політики Центральної Ради, звинувативши її у 
зраді інтересів революції, і одночасно підтримав підписання Брестського миру, вважаючи 
його одним з найбільш розумних і тактичних маневрів у тій ситуації селянства, яке 
отримало землю і більше думало про весняну сівбу, ніж озброєний опір, не дуже 
поспішало поповнювати махновські загони. До того ж українські буржуазні націоналісти 
розпустили чутки, нібито німці везуть ешелони мануфактури, інші необхідні в побуті 
товари, які будуть дешево розпродувати. Деякі агенти Центральної Ради, навпаки, 
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залякували селян тим, що австро – німецькі війська спалюють села, мешканці яких 
чинять опір окупантам. Н. Махно розумів, що лише маючи численні добре озброєні 
загони, він становитиме реальну силу, тому, крім своїх анархістів, він вербував 
солдатів, що поверталися з фронту. Однак озброїти їх могли тільки радянські війська, які 
вели бойові дії проти Центральної Ради та іноземних інтервентів. 

На початку 1918 року Н. І. Махно вперше звернувся за допомогою до радянської 
влади, оскільки не мав ні зброї, ні боєприпасів. У березні 1918 року, дізнавшись, що 
в Пологах перебуває начальник південних резервних радянських військ О. М. Беленкевич, 
Махно запросив його до Гуляйполя, розповів про свою нелегку долю царського в’язня, 
боротьбу проти поміщиків і колоністів, уміло показав, чого досяг, а на завершення 
навіть влаштував парад свого війська. Беленкевич був вражений побаченим і у запалі 
вигукнув: «Гуляйполе – це маленький червоний Петроград!» Він виділив Махнові 
3000 гвинтівок, 2 вагони патронів, 6 гармат і 9 вагонів снарядів. Під час наступу 
весною 1918 року австро – німецьких військ Н. Махно не зміг дати відсіч ворогу. 

Під час наступу весною 1918 р. австро-німецьких військ Н. Махно не зміг 
організувати відсічі ворогу і змушений тікати з Гуляйполя. Після тривалих митарств 
він дістався Москви, яка на той час стала столицею Радянської Росії. Тут він довідався 
про розгром анархістів у квітні 1918 р. і, тривалий час спілкуючись з ними, розчарувався 
в них. Н. Махно став свідком ліквідації лівоесерівського заколоту і переконався, що 
радянська влада набирає сили й нещадно придушує будь-який опір їй. 

Судячи із спогадів Н. Махна, влітку 1918 р. він мав бесіду з В. Леніним, яка 
справила на нього велике враження. Спілкувався з іншими лідерами більшовиків, 
слухав промови та виступи Свердлова; Буханіна, Затонського, Троцького. 

У той час в Україні розпочались масові повстання селянства проти австро-німецьких 
окупантів та їхнього пособника – гетьмана П. Скоропадського, яким кайзерівці замінили 
наприкінці квітня 1918 р. Центральну Раду. Н. Махно повернувся в Україну. Плани 
його були спочатку дуже скромними. Він думав шляхом терору боротися з кайзерівськими 
військами та гетьманцями, погрожував навіть вбити гетьмана Скоропадського. В силу 
ряду об’єктивних та суб’єктивних обставин, маючи певні організаторські здібності, 
добре знаючи прагнення селянських мас, відзначаючись особистою мужністю, він 
опинився в епіцентрі масового селянського повстання проти окупантів. 

Під проводом Н. Махна запалали поміщицькі помістя, садиби колоністів, багато з 
яких вбиті. Людина смілива, рішуча і жорстока, Нестор невдовзі став справжнім 
гуляйпільським диктатором, який не визнавав влади ні Тимчасового уряду, ні 
Центральної Ради, але до жовтневого перевороту він віднісся прихильно. Погляди 
Н. Махна і його групи анархо – комуністів в цей час дуже нечіткі. 

За неповними підрахунками, Н. Махно на чолі свого загону здійснив 118 нападів 
на окупантів. Ім’я Н. Махна стало широко популярним на півдні України, а селяни 
восени 1918 р., після визволення повстанцями с. Дібрівки, присвоїли йому почесне 
ім’я «батько». 

Важко судити, чим би завершилася ця боротьба, коли б у Німеччині не 
розпочалася листопадова революція. У зв’язку з цим кайзерівські війська послабили 
наступ на повстанців, а Радянська Росія, скасувавши Брестський мир, направила свої 
збройні сили в Україну проти окупантів та військ Директорії, яка прийшла до влади. 

Навесні 1918 року Н. Махно боявся сам командувати військом, адже жодного дня 
не був на військовій службі. Тому довірив цю справу офіцерам. Проте, коли до 
Гуляйполя наблизилися німці, ті, вирішили видати Н. Махно окупантам. Його встиг 
попередити про наміри зрадників В. Шаховський, завдяки чому йому вдалося втекти. 
Свого рятівника Махно згодом призначив командиром артилерії. Він змушений тікати з 
Гуляйполя до Москви. 
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Н. Махно зазначав, що більшовиків в селах дуже мало, а якщо вони є, то їхній 
вплив там зовсім невеликий. То як майже всі сільськогосподарські комуни утворені з 
ініціативи анархо – комуністів. 

Нестор Махно пропонує наступний державний устрій: у формі вільного 
радянського устрою, за якого вся країна вкривається місцевим вільним і 
самостійним соціально – суспільним самоуправлінням трудівників. 

Будучі в Москві, Махно на власні очі побачив, шо відкрита боротьба проти влади 
Рад становить велику небезпеку для будь – яких контрреволюційних сил і зробив 
відповідні висновки на майбутнє. Цій зустрічі передувала подорож Нестора Махна 
до революційної Росії, що відіграло важливу роль у формуванні поглядів селянського 
ватажка. Під час цієї поїздки Махно оцінює практику радянської влади, яка викликає 
в нього чимало заперечень. Але в той період він співчуває більшовикам, всерйоз 
переймаючись її твердженням про те, що революційна держава – лише перехід до 
бездержавного суспільства, комунізм. 

Перш за все, Махно невдоволення тим, що більшовики ігнорують інтереси селянства. 
Невдоволення революцією, що йде з міста, все більше посилюються. Махно говорить, 
що без тісного співробітництва з селянством владолюбивому місту і пролетаріату, а 
також проти тих, хто підтримував цю диктатуру. 

В липні 1918 року з документами на ім’я вчителя Шепеляв Махно повертається в 
Гуляйполе. Тут він очолює масове селянське повстання проти австро – німецьких 
окупантів та режиму гетьмана Скоропацького. 

Партизанська боротьба з окупантами (120 нападів на ворожі гарнізони) тривала 
аж до фактичного припинення їх опору внаслідок революції в Німеччині у листопаді 
1918 року. Ця боротьба принесла Махну славу та визнання в усій Україні, а 
селянство назвало його своїм «батьком»: «Віднині будь нашим «батьком» і веди 
куди знаєш!». 

Махно дещо інакше виклав історію присвоєння йому титулу «батька». За його 
словами, наприкінці вересня 1918 року австрійці і загони державної варти оточили 
загін в Дібрівському лісі, однак, не наважуючись заглиблюватись у лісові хащі, 
відкрили ураганний артилерійський вогонь. Махно з допомогою колишнього 
прапорщика Петренка вивів людей з-під обстрілу і несподіваним ударом визволив 
село. Наступ підтримали місцеві жителі, озброєні вилами, сокирами, кілками тощо. 
Дібрівчани зустрічали свого визволителя як героя. Сам Махно писав про це так: 

«Настав вечір 1 жовтня. З незвичайним піднесенням я провів селянський мітинг, 
після якого наші ряди поповнилися удвоє. 

З тих пір з села Дібрівки слова «батько Махно» передавались від уст до уст 
самими селянами. Звідси селяни, селянки, їх діти слово «батько» передавали з 
неочікуваною для мене самого повагою і любов’ю в усі села і селища країни. Воно ж 
підхоплювалося й всіма загонами. З тих пір довелось підписуватись на всіх відозвах 
і офіційних паперах замість Махно – батько Махно. 

Нестор Махно вірив у революційність селянства, здатність його до непримиренної 
боротьби за свої споконвічні права. 

Після невдалого наступу на Єлисаветград і кількох боїв локального значення з 
тиловими червоноармійськими загонами Махно наприкінці червня 1919 р. об’єднався з 
рештками розбитого війська Григор’єва. І тут зробив крок, який був багатьом 
незрозумілим. Залишивши на отамана армію, «батько» з невеликим загоном подався 
до с. Піщаний Брід. 

Мало хто знав, що це батьківщина його дружини Галини Андріївни Кузьменко, з 
якою Махно одружився в 1918 р. і прожив з нею впродовж усієї громадянської війни 
та в еміграції. Білогвардійська преса ще у 1919 р. багато писала про низькі моральні 
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якості Махна, про те, що він мав дев’ять дружин і розправлявся з ними, як Разін. 
Насправді ж Махно був одружений тричі, але справжнього товариша по боротьбі він 
знайшов в особі – гуляйпільської вчительки Г. А. Кузьменко. 

Побачення з дружиною стало важливою, але не головною метою від’їзду з армії. 
Махно сподівався, що гоноровитий і свавільний Григор’єв за цей час викличе серед 
махновців величезне невдоволення і йому буде легко усунути старого конкурента і 
суперника. Так воно і сталося. 27 липня в с. Сентове на Херсонщині відбувся мітинг 
на якому махновці, звинувативши отамана в звязках з денікінцями і зраді революції, 
підступно вбили його. 

Щоб усі знали про це, Махно потурбувався особисто. За його наказом терміново 
захопили найближчу залізничну станцію для того, щоб по телефону передати телеграму: 
«Всім:.. Всім... Всім... Копія – Москва. Кремль. Нами вбито відомого отамана Григор’єва. 
Підпис: Махно. Начальник оперативної частини Чучко». 

Одним з перших отримав цю звістку Ворошилов, який ще 29 травня 1919 р. оголосив, 
що тому, хто дістане живим чи мертвим Григор’єва, буде сплачено 100 тис. карбованців. 
Зрозуміло, що він не збирався сплачувати «батькові» обумовлену суму, та той і не 
претендував на винагороду. 

Звістка про розправу Махна з отаманом-заколотником дещо змінила на краще 
ставлення до нього Троцького. 4 серпня, знаходячись на станції Лубни, він опублікував 
у газеті «В путь» статтю «Махно та інші». 

17 серпня 1919 р. частини Червоної армії, якими командували колишні махновці 
Калашников, Дерменжі, Буданов, перейшли в районі станції Помічної на бік Махна. 
Військо «батька», поповнюючись також за рахунок приєднання григор’євців, різних 
партизанських загонів і червоноармій ських частин, являло собою вже значну силу. 
За відомостями Катеринославського губкому КП(б)У, три чверті війська Махна, яке 
воювало проти Денікіна, становили колишні бійці та командири Червоної армії. Тому не 
дивно, що комуністи обіймали досить високі командні посади в повстанській армії. 
Однією з найпомітніших фігур серед махновського комскладу був командир Сталевого 
полку Полонський. 

Захопивши вузлову станцію Помічну, Махно прагнув якомога більше залучити 
до себе червоноармійських частин. І це йому в багатьох випадках вдавалося. До 
Махна перейшла уся кіннота 58-ої дивізії. У багатьох полках бійці поодинці й цілими 
загонами йшли до «батька». Махно неодноразово викликав до телефону Затонського 
й настійно вимагав передати під його командування частини Червоної армії на 
півдні України. 

1 вересня 1919 р. у с. Добровелнчківці під головуванням Махна відбулися збори 
командирів з’єднаних загонів, присвячені їх переформуванню. Армія, яка складалася 
з 4 корпусів, отримала нову гучну назву «Революційна повстанська армія України 
(махновців)». Штабом повстанської армії керував Махно, начштабу армії був 
призначений Білаш. 

Влітку 1919 р. не впевнений у своїх силах Петлюра запропонував «батькові» 
тримати проти Денікіна спільний фронт. Махно зразу ж ухопився за цю ідею. По-
перше, він надіявся самим фактом переговорів з Петлюрою зіткнути його з Денікіним і 
тим самим частково послабити натиск білих на його виснажене й обтяжене великим 
обозом поранених військо. По-друге, він сподівався, як це було з Григорієвим, шляхом 
терористичного акту усунути Петлюру і стати на чолі його війська. І, нарешті, виникла 
реальна можливість хоч якось розв’язати одвічну проблему махновців – нестачу 
патронів і зброї. 

Після обміну делегаціями 20 вересня в Жмеринці укладений договір між УНР і 
махновцями. Він передбачав спільну боротьбу з білогвардійцями і в разі перемоги 
виділення Махнові території для встановлення «вільного радянського ладу». 
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Щоб розв’язати руки для маневреної війни, Махно передав у розпорядження 
Петлюри понад 3 тис. хворих. 

26 вересня Махно запросив до Умані Петлюру для переговорів на найвищому 
рівні. Тоді ж до Умані прибула група терористів, яким доручено знищити отамана: 
Умань кишіла петлюрівцями, і махновські бойовики побоялися здійснити задумане. 
Махно легко пережив цю невдачу, бо увага його вже зосереджена на боротьбі з 
Денікіним. У боях під с. Крутеньким і Перегонівкою махновці завдали нищівної поразки 
білим і рушили трьома колонами на Катеринославщину. 

Восени 1919 р. махновці захопили Катеринослав, Олександрівськ, Нікополь, 
Маріуполь, Мелітополь, Бердянськ, Гуляйполе. 

Саме тоді активізувалися в махновській армії, яка налічувала в своїх лавах до 80 
тис. чоловік, й анархісти, котрі настійно пропагували ідеї «вільних Рад», створення 
на півдні «безвладної держави». 

Масова боротьба селянства в денікінському тилу, хоч і в лавах армії Махна, 
дістала позитивну оцінку з боку керівників більшовицької партії. 14 листопада 1919 р. 
газета «Правда» опублікувала повідомлення про успіхи махновців у білогвардійському 
тилу, в якому, зокрема, говорилось: «... загони Махна являють собою переконливу 
силу. Про них говорять як про «непереможну армію». На махновщину як на могутню 
силу, здатну завдати значної шкоди білогвардійцям, покладав великі надії й Сталін, 
який, обговорюючи плани розгрому армії Денікіна, розраховував, що саме Махно 
«з’їсть» Добровольчу армію. 

Проти Махна Денікін кинув свої найкращі з’єднання – генерала Слащова й отамана 
Шкуро. Цим самим «батько» полегшив радянським військам боротьбу з білогвардійцями. 
Але не слід замовчувати й того, що успішний наступ Червоної армії на Південному 
фронті врятував і махновське військо від нищівних ударів денікінців. 

Наприкінці 1919 р. махновці зустрілися з частинами Червоної армії. Прагнучи 
послабити вплив комуністів у своїй армії, «батько» вдався навіть до провокації. 
Звинувативши в зраді командира одного з кращих своїх полків. 

Ім’я Нестора Івановича Махна обросло неймовірною кількістю найрізноманітніших 
деталей, часом фантастичних. Історикам ще довго доведеться сперечатися і вирішувати, 
що в тому правда, а що вигадка. 

Н. Махно активно воював проти режиму гетьмана П. Скоропадського, кайзерівських 
окупантів, а потім бився з очолюваними Петлюрою військами УНР та білогвардійцями. І 
цього було цілком достатньо, щоб керівні діячі більшовицької партії та представники 
командування Червоної армії в ті суворі і небезпечні часи беззастережно зарахували 
його до числа рішучих борців з контрреволюцією. Вони вважали, що «батько» раз і 
назавжди обрав свій шлях боротьби проти антирадянських сил. 

25 травня 1919 р. Рада робітничо-селянської оборони УСРР на чолі з X. Раковським 
під тиском Л. Троцького прийняла рішення про ліквідацію махновщини, а на початку 
червня вже голова Реввійськради оголосив Н. Махна особою, що стоїть поза законом. 
Незважаючи на це, слід сказати, що своїми діями (майже 80 тис. бійців «батька» 
громили денікінські тили влітку 1919 р.) Н. Махно надав суттєву допомогу радянській 
владі в розгромі денікінщини. Однак радянське командування не могло змиритися з 
існуванням махновців, над якими вчиняло жорстоку розправу. 

У 1920 р. Н. Махно провів чимало боїв проти червоноармійських загонів, 
перешкоджаючи радянському будівництву. Поповнивши своє військо анархістами, 
він виступив під гаслами «безвладної держави» і «вільних рад». На той час у нього 
з’явилися нові вороги – комітети незаможних селян, які ще більше розпалювали 
класову ворожнечу на селі. За Махна взялися й чекісти. Ф. Дзержинський навіть 
закликав селян Катеринославської а губернії вчинити терористичний акт над «бан-
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дитським батьком». І хоч у війську повстанців багато чекістських агентів, убити 
Н. Махна їм не дали. Зрештою, не вдалося використати його, підпорядкувавши своїй 
волі, і лідерам анархістів, які у вересні 1920 р. на з’їзді в Харкові виключили Н. 
Махна зі своїх лав. За це він розігнав їх. 

І хоч Махно активно боровся проти радянської влади, він відмовився від пропозиції 
врангелівців діяти разом з ними. Наступ білогвардійців загрожував селянству, тому 
2 жовтня 1920 р. у Старобільську підписано угоду між представниками Н. Махна і 
командуванням Південного фронту про спільні дії проти врангелівців. Військо 
повстанців (десь близько 2-2,5 тис. чоловік) брало участь у форсуванні Сиваша й 
штурмі Сімферополя, Євпаторії та інших міст. Однак низька дисципліна в махновському: 
війську давалася взнаки. Багато командирів, незважаючи на накази Махна, займалися 
грабунками, нападали на невеличкі червоноармійські загони. 

Розгромивши Врангеля, командуючий Південним фронтом Фрунзе у листопаді 
1920 р. віддав наказ про ліквідацію махновщини. Як завжди, щоб виманити «батька» 
з його району, Махнові запропонували виступити на Південний Кавказ для дальшої 
боротьби з контрреволюцією. Проте Махно відмовився виконати цей наказ. 26 листопада 
1920 р. радянські війська оточили Гуляйполе, однак покінчити з Махном одним ударом 
не вдалося. Вирвавшись з пастки і зробивши ставку на кавалерію і славнозвісні тачанки, 
він почав багатомісячну виснажливу й відчайдушну боротьбу проти радянської влади. 
Використовуючи досвід партизанської війни, хист селянського ватажка, Махно 
відволікав на себе значні сили – понад 60 тис. червоноармійців, численні загони міліції 
та комнезамівців. 

Майже рік точилися безуспішні кровопролитні сутички частин Червоної армії з 
повстанцями. Як згодом визнавали самі червоні командири, Н. Махно демонстрував 
унікальні форми й методи партизанської боротьби, що нагадували дії героя Вітчизняної 
війни 1812 р. Дениса Давидова. Улітку 1921 р., зазнавши ряд поразок, Махно кинувся на 
Дон, але зрозумівши, що не дістане там підтримки, рушив у Поволжя. Тут своїм 
пильним селянським оком угледів, що насувається голод, і подався на Захід. Уранці 
28 серпня 1921 р. Махно з 78 своїми відданими бійцями з боєм перейшов кордон з 
Румунією. 

Румунський уряд дозволив Махнові, його дружині та найближчим прибічникам 
проживати в Бухаресті. 11 квітня 1922 р. «батько» і 17 його соратників перебралися 
до Польщі, де потрапили до табору для військовополонених. Уряд УСРР неодноразово 
вимагав передати «батька» радянському правосуддю. Для цього необхідно представити 
його не як борця за народні інтереси, а як кривавого злочинця і бандита. 

Проте польська влада вирішила сама провести суд над Махном. Наприкінці листопада 
1923 р. в Варшаві відбувся суд над Н. Махном, його дружиною і кількома повстанськими 
командирами. Спершу йому інкримінували жорстоке ставлення до поляків, що проживали 
на території України під час громадянської війни, потім – змову з більшовиками й 
намір підняти заколот у Галичині. Для справжнього звинувачення не було переконливих 
фактів. Врешті-решт, коли Н. Махно відкрито заявив, що в 1920 р. він врятував Польщу 
від розгрому більшовицькими військами, його було звільнено. 

До 1925 р. «батько» жив під наглядом польської поліції. Він не міг уявити таким 
своє життя і зробив спробу накласти на себе руки, але залишився живим. Це його 
12-е поранення. Після цього він переїхав до Німеччини, а потім до Парижа, де 
проживав з дружиною і дворічною донькою Оленкою. Жив Махно досить бідно, 
одержуючи матеріальну і моральну підтримку лише від різноманітних анархістських 
організацій. Не дивно, що за таких умов колишній легендарний «батько» став 
активним пропагандистом анархізму. За кордоном Махно написав спогади, два томи 
яких видані після його смерті. 
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Помер Махно 15 липня 1934 р. в одній з лікарень Парижа. На його похорони, що 
відбулися через три дні, з’їхалися анархісти Франції, Італії, Іспанії, інших країн. Він 
похований на цвинтарі Пер-ля-Шез, біля стіни Паризьких комунарів. 

У роки Другої світової війни, після окупації гітлерівцями Парижа, дочка Махна 
Олена виїхала до Німеччини, де працювала в фірмі «Сіменс». У вересні 1945 р. 
дружина і дочка Махна були заарештовані органами НКВС. 16 січня наступного року 
вони засуджені відповідно до 8 і 5 років ув’язнення. По смерті Сталіна звільнені по 
амністії і до кінця своїх днів жили й працювали в м. Джамбул (Казахстан). 

Таким був життєвий шлях людини, яка, будучи органічно зв’язаною з селянством, 
добре знаючи його настрої, потреби і прагнення, впродовж усієї громадянської війни 
очолювала масовий селянський рух на півдні України. Махновщина на чолі з її 
ватажком Н. І. Махном – фігурою яскравою і колоритною – так і залишилася надбанням 
історії громадянської війни. Сьогодні не варто називати Махна «антигероєм», 
«політичним авантюристом» і т. ін., а віддати йому належне як історичній постаті, 
одній з головних осіб періоду революції та громадянської війни. 

 

 
Пам’ятник на могилі Н. Махно 
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Микола Миколайович Миклухо-Маклай народився 5 липня 1846 року в містечку 
Малик Житомирської області. Батько Микола Ілліч походив із Стародубського повіту 
на Чернігівщині, був відомим інженером-залізничником, захоплювався творчістю 
Т. Г. Шевченка, клопотався за звільнення опального поета з заслання, допомагав 
йому матеріально. Лише тяжка хвороба врятувала його від суду. 

Мати, Катерина Семенівна була з військової сімї. Всі четверо дітей носили прізвище 
Миклуха, лише Микола з дитячих років називав себе Миклухо-Маклай. Після смерті 
батька в 11-річному віці мати віддала його вчитися до школи в Петербурзі, а потім 
перевела до другої петербурзької гімназії. 

Гімназії не закінчив так як за частих непорозумінь з учителями змушений покинути 
її з 6-го класу. 

В 1863 році 17-річний Миклухо-Маклай поступив вільним слухачем до Петер-
бурзького університету на відділення природничих наук фізико-математичного 
факультету звідки виключений в 1864 році за участь в студентських заворушеннях і 
ув’язнений в Петропавлівській фортеці. 

Продовжував навчання за кордоном на філософському факультеті Гейдерберзького 
університету та медичного Лейпцихського та Єнського університетів, який закінчив 
1868 році. 

Завершивши природничо-історичну освіту Микола Миколайович вивчає широкі 
наукові проблеми, присвячені походженню життя, розвитку видів, законам еволюції 
органічного світу. 
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В 1866 році здійснив першу наукову подорож на Канарські острови, острів 
Мадейра в Атлантичному океані і Марокко. 

В 1869 році відвідав берега Чорного моря і Малу Азію, здійснив поїздку по 
берегам Червоного моря. Боячись переслідуваня з боку арабів Миклуха-Маклай 
преобразився в мусульманина: він побрив голову, пофарбував обличчя, одягнув 
арабський костюм, набув деякого знайомства з мовою і мусульманськими звичаями. 

Займався вивченням нижчих морських тварин, проводив спостереження антропо-
логічного та етнографічного характеру, здійснив цінні спостереження в галузі географії. 

27 жовтня 1870 року з Кронштадта вийшов у кругосвітню подорож російський 
військовий корвет «Витязь». На ньому відправився в далеку подорож Миклухо-Маклай. 
Шлях «Витязя» лежав через Магеланську протоку й це дало можливість зайнятися 
науковими спостереженнями в різних точках Атлантичного й Тихого океанів. 

В вересні 1871 року Миклухо-Маклай прибув на північно-східний берег великого 
(785 000 м2) пустинного острова Нова Гвінея, де й поселився в будиночку з двома 
слугами. 

Туземці-папуаси вороже зустріли Миколу Миколайовича. Вони з допомогою 
жестів показували на море, вимагаючи покинути острів. Проте дуже швидко папуаси 
його так полюбили, що коли за ним в грудні 1872 року прийшов російський військовий 
ковет «Ізумруд», туземці не відпускали його і просили залишитися назавжди. 

Справжній друг первісних людей, Миклухо-Маклай живучи з папуасами залишався 
самим собою, культурним європей-цем, вченим. 

Зближенню з папуасами Миколі Миколайовичу допомогло знання їх мови, яку 
він вивчав терпеливо, досконально, не дозволяючи ніяких власних вигадок відносно 
їх звукового складу, граматичних форм і значення слів. Він вивчив меланезійську і 
малайську мови, що дало можливість спілкуватися з племенами Полінезії, Меланезії, 
Мікронезії. 

В 1876-1879 роках Міклухо-Маклай здійснив 10 мандрівок і ряд окремих поїздок 
до Нової Гвінеї, Філіппін, Малакки, Австралії, Меланезії, Полінезії. В 1878 році він 
вирушив до Сінгапуру, а потім до Сіднея, де облаштував біологічну станцію. 

В 1882 році повернувся до Санкт-Петербурга. Товариство любителів природознавства, 
антропології і етнографії за визначні наукові досягнення присудило йому Золоту медаль. 

 

 
Бюст М. М. Миклухо-Маклая в Севастополі 
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В 1884 році одружився в Сіднеї на Маргариті Робертсон, від цього шлюбу мав 
двох синів: Олександра-Нільса, і Володимира-Оллана. В травні 1887 року дуже хворий 
М. Миклухо-Маклай приїхав з Сіднея до Петербурга, де він і помер на 42 році життя 
14 квітня 1888 року. При житті опубліковано 76 праць, що принесли широку відомість. 
Його наукова спадщина налічує 160 наукових праць, присвячених антропології, анатомії, 
метереології, географії, зоології, побуту людей. В Україні опубліковано щоденник 
М. М. Миклухо-Маклая «Серед дикунів Нової Гвінеї» в 1920 році, а повне видання 
праць побачило світ в 1950 році. 

Микола Миколайович бував на Київщині, досліджував фауну Чорного моря біля 
Одеси і на південному березі Криму. 
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Іван Васильович Миколайчук 15 серпня 1941 року. Народився в селі Чортория 

(нині село Кіцманського району Чернівецької області в багатодітній сім’ї, в якій 
побутували працелюбність і потяг до прекрасного, Іван був 13 дитиною в сім’ї. 
Любов до мистецтва ще юнаком привела Миколайчука до музичного училища, яке 
закінчив в 1957 році акторської студії при Чернівецькому драматичному театрі 
ім. О. Кобилянської. Далі – Київський державний інститут театрального мистецтва 
ім. І. Карпенка-Карого, що закінчив в 1965 році – і аж до вершин українського мистецтва. 

Доля Івана Миколайчука дивовижна. Він з’явився в кіно на злеті українського 
кіномистецтва початку 60-х років, став символом вітчизняного кінематографа і пішов 
із життя разом із його романтичним періодом. Кінець українського поетичного кіно 
був передчасним, як і передчасною – смерть видатного митця. 

Але за час, що був йому відведений, Іван Миколайчук встиг сказати дуже багато. 
Хоч і не все... 

З перших кроків у кінематографі розкрився його справжній талант народного 
актора. Ще зовсім юнаком Іван створив образ молодого Т. Шевченка в фільмі В. 
Денисенка «Сон» (1964). Одночасно він знімався в «Тінях забутих предків» (1964) 
режисера С. Параджанова, власне «під рукою» якого й почав свій шлях у велике кіно. 
Ще й як почав! Образ незрівнянного Івана Паліпчука вивів актора на світову широчінь. 
У цей образ він перелив усю свою карпатську душу, огорнену смутком, майже без 
слів передав величезну гаму почуттів свого героя. 

На думку корифеїв українського кінематографа, це його, і тільки його, Миколай-
чукова роль, і без нього фільм не вийшов би таким геніальним. 

І. Миколайчук перевершив усі замисли та сподівання і самого Параджанова. На 
престижному міжнародному кінофестивалі в аргентинському Мардель-Платі, отримавши 
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Гран-прі, «Тіні...» названі геніальним фільмом. І це серед двадцяти найкращих 
представлених кінотворів. 

Та Іван гордився Давидом Мотузкою в «Бур’яні», Іваном у «Камінному хресті», 
Романом в «Анничці», Громовим у «Комісарах». 

Остаточне «відлучення» від екрану відбулося в 1973 році. Кажуть, що причиною 
став конфлікт І. Миколайчука з одним високим чиновником від культури, якому Іван 
зробив зауваження щодо манери його поведінки. Відтоді ім’я І. Миколайчука викрес-
люється зі списків усіх знімальних груп, час від часу йому трапляються лише епізодичні 
ролі. Лише 1979 року, завдяки заступництву секретаря ЦК КПУ з ідеології В. Івашка, 
вдалося вибити дозвіл на зйомки «Вавілону XX» за романом Василя Земляка «Лебедина 
зграя». Фільму, що став режисерським дебютом і, поряд із «Тінями...», другою вершиною 
творчості Миколайчука. Фільму, який повертав у мистецтво поетичне кіно, повертав 
душу. І був чимось набагато глибшим, ніж просто філософською притчею про життя 
і смерть. Сценарій до нього Миколайчук написав за три дні і три ночі. 

Фільм має, звичайно, ряд недоліків, та у «Вавилоні» є непідробний темперамент, 
є вболівання за долю людини, і глибина роздумів, і повага до своєї доби. І головне, є 
митець – не тільки зі своєю темою, але і з своєю журбою, своєю радістю, із і своїм 
духовним світом, який так зрозумілий для глядача. 

Цей фільм певною мірою реабілітував репутацію українського кінематографа, що 
на одному із складних етапів свого розвитку помітно впала. Він, правда, не повів за 
собою кінематографістів України, передусім кіностудії ім. О. П. Довженка, у бій за власне 
національне кіно, але став помітною віхою на його суперечливому і творчому шляху. 

«Вавилон-ХХ» був відповідно і оцінений: спочатку на республіканському кіно-
фестивалі «Молодість-79» головним призом, а наступного року йому було присуджено 
приз за кращу режисуру на XIII Всесоюзному фестивалі в Душанбе. Це висока відзнака 
як для дебюту. 

Іван Миколайчук дуже любив Сковороду, часто повторював його «Світ ловив 
мене, але не спіймав». Світ ідеологічного маскараду і справді не владний над митцем: 
він відійшов тихо 9 серпня 1987 року, лишивши нам свої фільми як вічну загадку 
любові. 

Яскраво виявився в Миколайчука хист кінодраматурга і режисера. За його сценарієм 
і в співавторстві з ним створені фільми «Білий птах з чорною ознакою» (1971), «Мріяти і 
жити» (1974), «Бірюк» (1977) 

Цілком закономірним слід вважати перехід Миколайчука у кінорежисуру. Понад 
п’ятнадцять років ішов він до своєї самостійної постановки, яку цілком заслужив 
самовідданою працєю (знімався, писав сценарії, робив музичне оформленні фільмів, 
допомагав режисерам як асистент і порадник з багатьох; кінематографічних і 
нскінематографічних проблем). І нарешті зняв перший свій фільм, дивовижно 
перемішавши в ньому і реальне з уявним, вклавши в нього і своє знання народного 
побуту, і свою пристрасну любов до життя, і власне розуміння краси. 

Після того Миколайчук мав ще ролі в фільмах «Лісова пісня» та «Легенда про 
княгиню Ольгу», «Повернення Баттерфляй» та «Жменяки», й нарешті «На вістрі 
меча», в якому він, уникаючи лікарів, знімався вже смертельно хворий. 

Ще раз заспівав І. Миколайчук пісню рідній Буковині, створивши разом з 
В. Коротичем сценарій фільму «Така пізня, така тепла осінь» (1982) на основі правдивої 
історії емігранта-українця, котрий на схилі днів приїхав на Батьківщину й осліп. 
Система так і не випустила майстра зі своїх лабет. Кілька разів знімали і перезнімали 
сцени з фільму «Така пізня, така тепла осінь» – раз по раз там знаходили якусь 
крамолу. Багато пропозицій Іван Миколайчук відхилив сам – його талант був набагато 
більшим за куці рамки ідеологічних одноденок. 
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А спільно з І. Драчем він написав сценарій фільму «І в звуках пам’ять відгукнеться», 
але вже не вистачило сили відтворити образ улюбленого Миколи Лисенка. 

Іван Васильович Миколайчук рідкісна обдарована особистість. Чудово малював, 
з дитинства кохався у музиці, закінчив музичне училище, грав на багатьох музичних 
інструментах, і до самозабуття любив українську пісню. І за кохану дружину обрав 
собі співачку – Марічка Миколайчук і нині чарує нас неповторною виконавською 
майстерністю у знаменитому тріо «Золоті ключі» – разом з Ніною Матвієнко і 
Валентиною Ковальською. 

Особливу роль І. Миколайчука в українському кінематографі в мистецтві взагалі 
сьогодні розуміють глибше, ніж вона була оцінена за його життя. 

Остання акторська робота І. Миколайчука – роль Турчина у фільмі «На вістрі меча» 
(картину на Одеській студії зняв О. Павловський). В анотації зазначається, що це 
пригодницький фільм про ліквідацію антибільшовицького підпілля за кордоном. 
Насправді ж Турчин – це прообраз генерал-хорунжого Юрія Тютюнника, який боронив 
Україну від більшовицької навали в роки визвольних змагань 1917-1921 рр. Знімався 
Іван у цій картині вже смертельно хворий. 

А ще були плани створити фільм про німого. Миколайчук іще встиг зробити 
заявку з назвою «Кувала зозуля у бабине літо». То мала бути кінорозповідь про чоловіка, 
який сам нічого про себе не міг розповісти. Та одного дня під час грози, коли вдарив 
грім, чоловік почав викрикувати окремі слова, а потім зненацька заговорив. Така подія 
насправді відбулась на очах у Івана в його селі Чорториї з Героєм Радянського Союзу, 
який онімів, коли контузило вибухом міни. Мало хто знає, що ще сімнадцятилітнім 
Іван написав п’єсу «Живий хрест у мертвій діброві». Твір майже закінчений, хоч у 
ньому багато зносок, приміток. Заповідав племінникові Михайлові (сину старшої сестри 
Фрозини) довершити задум. П’єсу має намір поставити Чернівецький драматичний 
театр ім. Ольги Кобилянської. 

Помер 3 серпня 1987 рокуНавіть після смерті, яка висотала з Миколайчука всі 
фізичні сили, чиновники спромоглися надрукувати лише в одній газеті – «Культура і 
життя» невеличкий, на кілька рядків, сухий офіційний некролог. І тільки після 
публікації в «Літературній Україні» десятків спогадів тих, хто по-справжньому щиро 
шанував Івана Миколайчука, йому було присуджено Державну премію україни ім. 
Т. Г. Шевченко посмертно. Живим він її не діждався. 

Пам’яті Івана Васильовича присвячено фільм-притчу «Іван Миколайчук. Тризна» 
(1989). Через фільм проходить тема смерті. Вона пов’язується з темою вічності. Це 
відчувається із фільмів Миколайчука, уривки з яких відібрано до цього фільму. Це 
відповідні кадри із кінострічок «Сон», «Вавілон-ХХ», «Комісари», «Тіні забутих предків». 
Відомого кіноактора пом’янули в стрічці сценарист О. Шеренговий, режисер В. Вітер, 
кінооператор О. Андрусенко, а також поети і. Драч, Д. Павличко, співачки Н. Матвіенко. 
В. Ковальська, дружина митця М. Миколайчук, його мати Катерина Олексіївна, режисер 
і актор Ф. Стригун, кіноактори І. Гаврилюк та Л. Сердюк. 

Іван Васильович Миколайчук – видатний актор, режисер, заслужений артист 
УРСР, лауреат Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1988) та республіканської 
комсомольської премії ім. М. Островського. 

За заслуги в розвитку радянського кіномистецтва І. В. Миколайчука нагороджено 
орденами Трудового Червоного Прапора, Дружби народів, медаллю «За доблесний 
труд», Грамотами Президії Верховної Ради Української РСР та Казахської РСР, значком 
«Отличник кинематографии СССР». 

У Києві, на будинку № 5 по вулиці Серафимовича, де жив і працював Іван 
Васильович Миколайчук, встановлено меморіальну дошку з портретним барельєфом, 
виконану в бронзі скульптором А. Фуженко. 
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Меморіальна дошка на стіні кіностудії ім. О. Довженка. м. Київ 

 
Неповторною індивідуальністю позначив він свій вклад у кінематограф. Актор 

назавжди пішов від нас, але зірка його таланту світитиметься на небосхилі української 
культури, бо майже в усьому що творив, відчувається епічність дум рідного народу. 
Тож цілком закономірно встановлення призу імені Івана Миколайчука за розвиток 
національних традицій на Республіканському кінофестивалі «Молодість» (1987). 

Він створив понад 30 образів, а скільки ще не дали зіграти, скільки разів «перекривали 
кисень» – не затверджували навіть на ті ролі, які писалися спеціально для нього, 
натомість змушуючи грати чуже йому за духом і по-мистецьки огидне. Змушений 
був грати, бо безробіття душило, деморалізувало, підрубувало віру в власні сили. 
Якщо й удавалося втілити на екрані омріяне, то великою кров’ю, нервами: недарма 
постійно боліло серце, і вже задовго до свого тридцятиліття він не міг обходитись 
без корвалолу... 

Не дозволяли йому грати навіть у тих сценаріях, які він сам написав. Перепинили 
шлях на всесвітню орбіту. Після «Тіней забутих предків» отримав понад двадцять 
міжнародних премій і призів, а також запрошення грати в Голлівуді, але дозвіл 
давало Держкіно СРСР, точніше КДБ СРСР. Голлівуд Івана не дочекався, сам він 
дізнався про запрошення через багато років. Лише Г. Стоянов 1972 року встиг зняти 
Івана у фільмі «Народження людини». 
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Народився Панас Якович Мирний (літературний псевдонім Панаса Яковича Рудченка) 
13 травня 1849 р. у Миргороді в сім’ї дрібного урядовця. Закінчив Гадяцьке повітове 
училище (1862). Не маючи можливості продовжувати освіту, в чотирнадцять років 
вступив на чиновницьку службу. Служив по канцеляріях у Гадячі (1863-1864), Прилуках 
(1865-1867), Миргороді (1867-1871). З 1871 р. проживав у Полтаві, працюючи спершу 
бухгалтером губернського казначейства, а згодом на різних посадах у казенній палаті. В 
1914 р. дістав чин дійсного статського радника. Після Великої Жовтневої соціалістичної 
революції працював у Полтавському губфінвідділі. 

Основне питання естетики – про відношення мистецтва до дійсності – письменник 
розв’язував матеріалістично, вважаючи, що найвищою правдою художника має стати 
правда життя. На літературу він дивився як на зброю в боротьбі проти соціальної 
неправди. Визначальною рисою літературно-естетичних поглядів Панаса Мирного 
була вимога активного, дійового втручання мистецтва в життя. 

До ранніх прозових спроб П. Мирного, які залишилися незавершеними, належать 
оповідання «Голодні годи», «Ганнуся», «Палійка» та ін. Уже тут він виявив увагу до 
тих, за його словами, «дурних условий жизни», які зумовлюють безталання простих 
людей. Дебютував письменник оповіданням «Лихий попутав» (1872), що відображало 
сумну долю жінки-покритки. Хоча ця тема не раз розроблялася українськими 
письменниками (Г. Квітка-Основ’яненко, Т. Шевченко, Марко Вовчок, М. Олелькович 
та ін.), він зумів дати оригінальний її варіант. Замість традиційної ситуації, коли 
спокусником бідної дівчини є представник панівного класу, автор вивів підмайстра-
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кравця, що своїм життєвим становищем мало чим відрізняється від зведеної дівчини-
наймички. А це означає, що П. Мирний уже відчував повіви «нового часу», пильно 
підмічав риси буржуазної моралі, яка роз’їдала не самі «верхи», а й «низи». 

Перший друкований твір П. Мирного позначений прагненням якомога повніше 
показати всю людину. Це особливо помітно в тому, що героїня оповідання – Варка 
Луценкова – розкривається шляхом глибокого самовираження, про своє сумне життя 
розповідає з такою повнотою, що перед читачем постає не тільки перебіг пережитих 
нею епізодів, а й суть найрізноманітніших її душевних станів, індивідуальний характер. 

Ранні твори П. Мирного – «Лихий попутав» і «П’яниця» – прихильно оцінені пред-
ставниками тогочасної української критики. «В обох оповіданнях,– писав І. Франко, – 
видно свіжий і сильний талант, і вони відразу корисно вирізнилися серед тодішньої 
української белетристики». 

У середині 70-х рр. Панас Мирний стає свідком важливих подій у житті передової 
вітчизняної інтелігенції, йдеться про виняткове, неповторне в історії революційно-
демократичного руху явище, що дістало назву «ходіння в народ». Близько 40 губерній 
колишньої Російської імперії, серед них Полтавська, де жив письменник, охоплені в 
той час активною народницькою пропагандою. До народницького гуртка «Унія», що 
виник у Полтаві і мав у своєму складі і «книжників» – пропагандистів соціалістичної 
літератури, і активних ходаків «у народ», належав і П. Мирний. 

Немає підстав вважати П. Мирного дійовим революціонером-народником 70-х рр. 
Практична революційна діяльність не була його покликанням. Та, хоча письменник 
зовнішньо відзначався «мирним» характером, був він людиною революційно-демо-
кратичних поглядів, палко співчував революціонерам-сімдесятникам, самовідданим 
борцям за народні інтереси. Яскравим свідченням цього є написана П. Мирним у, 
1875 р. соціально-психологічна повість «Лихі люди» (цензурна назва «Товариші»), 
головним об’єктом зображення в якій стала українська різночинна інтелігенція 70-х рр. 

У 70-ті рр. Панас Мирний розширює коло своїх тематичних інтересів. Центральною 
проблемою його творчості стає життя українського села, породжені пореформеною 
добою нові соціальні явища і процеси, нові життєві характери й типи. Художньо-
синтетичне вираження дана тема знаходить у великому соціальному романі «Хіба 
ревуть воли, як ясла повні?» (пізніша цензурна назва – «Пропаща сила»), що своєю 
появою засвідчив нову епоху у розвиткові української дожовтневої прози. 

Задум цього роману виник у П. Мирного навесні 1872 р., під час мандрівки, 
враження від якої описані в нарисі «Подоріжжя од Полтави до Гадячого». Робота 
над романом «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» тривала близько чотирьох років: 
1872-1875. Порівняно вузький первісний задум, який зводився до того, шоб показати, як 
соціальні причини – «дурні умови буття» – зумовили появу розбійника Чіпки – Нечипора 
Варениченка, П. Мирний спершу реалізував у невеликій за обсягом повісті «Чіпка». 
Ґрунтовну рецензію на «Чіпку» дав П. Мирному його брат Іван Білик (І. Я. Рудченко). 
Критик вимагав розширити соціальну основу твору, глянути на розбійництво головного 
героя широким громадським поглядом, поглибити реалізм образів, позбавитися 
натуралістичних сцен тощо. 

У наступних редакціях Мирний значно розширив соціальні горизонти твору, 
вивів центрального героя з вузької сфери особистого життя, зіткнув його з багатьма 
персонажами. З часом до роботи над романом підключився Білик, який палко обстоював 
думку про необхідність створення в українській літературі «народного роману на 
основі щирого реалізму». Він надає більшості історичної конкретності розділам 
другої частини, з метою глибшого трактування образу Чіпки вводить нові розділи – 
«Новий вік» і «Старе та поновлене», розробляє образи панів-земців тощо. 
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Хоча Мирний і Білик виходили з однакових ідейно-естетичних засад, вони люди 
різних творчих індивідуальностей, що позначилося на стилі роману. В цілому ж творча 
співдружність між Мирним і Біликом, яка існувала в 70-ті – на початку 80-х рр., 
сталакорисною для обох письменників. 

У центрі «Голодної волі» – події, що відбуваються в зв’язку з проведенням 
селянської реформи. На особливу увагу заслуговує тут уміння Мирного-реаліста 
змалювати повноводий плин народного життя, соціальні настрої і психологію селянської 
маси, її найзаповітніше жадання – звільнитися від кріпосної залежності. На цьому 
тлі виділяється образ волелюбного селянина-кріпака, «першого бунтовщика» Василя 
Кучерявого, який люто ненавидить панів, палко закликає своїх односельців «Бити, 
давити пакосників!». 

Повість історично правильно відбиває глибоке розчарування селян проголошеною 
1861 р. «волею». Селяни обурюються тим, що за мізерні земельні наділи їм треба 
платити дорогий викуп, залишатися в панській кабалі. Це головна причина, що 
піднімала селян на «бунти», породжувала надії на «слушний час». 

Роз’яснюючи ідейну концепцію повісті «Лихо давнє й сьогочасне». П. Мирний в 
одному з листів (1902) писав, що «лихо сьогочасне» має ще ту відтворотну особливість, 
що «заставляє людей забувати про гурт, думати тільки про себе, а декого і йти проти 
свого ж таки брата». 

«Лихо сьогочасне» в найрізноманітніших своїх виявах – соціальних, економічних, 
моральних, побутових – стало для П. Мирного головним об’єктом, зображення також 
у великому соціально-психологічному романі «Повія», який по праву вважається 
одним з найвидатніших творів української дожовтневої прози. Розпочатий ще в кінці 
70-х рр., роман остаточно завершений на початку XX ст. Перші дві його частини 
з’явилися друком у 1883–1884 рр., усі чотири – у 1928 р. 

Переживши 80-ті й 90-ті рр,–час інтенсивного розвитку капіталізму на Україні, 
масової появи національної буржуазії, романіст дав завершені картини буржуазної 
епохи, став її проникливим істориком і суворим обвинувачем. «Головна ідея моєї 
праці,– говорив Панас Мирний,– виставити пролетаріату і проститутку сього часу, її 
побиття в селі – І частина, в місті – друга, на слизькому шляху – третя і попідтинню– 
четверта». У процесі праці над розв’язанням цього завдання Мирний захопив такі 
широкі сфери тогочасної дійсності, що його роман перетворився на широку синтетичну 
картину віку, став художньою енциклопедією українського суспільного життя другої 
половини XIX ст. і зайняв гідне місце в світовій літературі, особливо серед романів, 
присвячених зображенню становища жінки в буржуазному суспільстві. 

В основі сюжету роману «Повія»–трагічна історія селянської дівчини Христі 
Притиківни, яка стає наймичкою, а далі – міською повією; життя її кінчається тим, 
що, повертаючись з міста в село, Христя замерзає під корчмою, яка колись була її 
батьківською хатою. Ця вражаюча своїм трагізмом історія пропащої жінки розкривається 
в романі на широкому соціальному тлі і зрештою розростається в розповідь про 
неймовірне тяжке життя гнобленого і безправного народу. 

У літературному доробку П. Мирного є також блискучі зразки малої епічної 
форми. У створеній на фольклорних джерелах «Казці про Правду та Кривду» (1889) 
письменник в узагальнено-алегоричних образах Правди і Кривди розкриває генезис 
антагоністичних сил класового суспільства, осуджує експлуататорський суспільний 
лад, пропагує ідею соціальної і майнової рівності між людьми. Про горе, економічну 
безвихідність безземельного селянства, яке полишає «благословенну Полтавщину» і 
шукає щастя в далекій, незвіданій стороні – аж на Амурі, розповідає нарис письменника 
«Серед степів» (1885, опублікований 1903 р.). Високим трагізмом пройняте новорічне 
оповідання «Морозенко» (1898), в якому показано безрадісне, сповнене злигоднів 
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життя сільської дитини, її загибель. «Перлиною між дрібними оповіданнями П. Мирного» 
назвав І. Франко новелу «Лови» (1887). 

Працював П. Мирний і в жанрі драматургії. Йому належать комедії «Перемудрив» 
(1885), «Згуба» (1896), драми «У черницях» (1884), «Спокуса» (1901) та ін. Художньо 
найдосконалішою і найпридатнішою для сцени виявилася соціально-побутова драма 
«Лимерівна» (1892). Поклавши в її основу давню народну баладу про Лимерівну, 
письменник розробив конфлікт на матеріалі з життя пореформеної доби, надав йому 
виразного соціального змісту. Для «Лимерівни» характерним є поєднання реалізму й 
елементів романтики. Наталя Лимерівна відзначається волелюбним і сміливим 
характером. Смерть, а не покору обирає вона в нерівній боротьбі з «темним царством» 
шкандибенків і кнурів. Рисами активного протесту наділений образ Василя Безрідного, 
устами якого викривається несправедливий суспільний лад, заснований на гнобленні 
людини людиною. Як характером головного соціального конфлікту, трактуванням 
ряду дійових осіб, так і загальною ідейною спрямованістю «Лимерівна» близько 
стоїть до драми «Гроза» О. Островського. Роль головної героїні Наталі належала до 
улюблених у репертуарі М. Заньковецької, яка розробила її сценічну редакцію. За 
мотивами «Лимерівни» 1955 р. створено однойменний фільм. 

Займався П. Мирний і перекладацькою діяльністю. Пому належать переклади 
творів О. Пушкіна, Рилєєва, М. Лєрмонтова, Огарьова, Н. Островського («Гроза» – 
разом з І. Біликом), В. Шекспіра («Король Лір»), Г. Лонгфелло («Дума про Гайявату»). 
Користуючись характерною для українських дум образно-стилістичною і ритмічною 
системою, Мирний зробив оригінальний переспів «Слова о полку Ігоревім» – «Дума 
про військо Ігореве» (1883). 

У літературній діяльності Панаса Мирного виділяється заключний період, що 
припадає на роки першої російської революції та реакції. У програмовому вірші «До 
сучасної музи» письменник вітав російську революцію, висловлював сподівання, що 
вона змете самодержавний лад і принесе народові соціальне й національне визволення. 
Безпо-середнім відгуком на події революції 1905-1907 рр. є оповідання Мирного «У 
тюрмі». Тут показана революційна дійсність, яка перевиховує навіть політично 
недалекозорих людей. 

У момент найбільшого розвитку революційних подій Мирний надрукував 
утопічну поему в прозі «Сон» (1905). Це своєрідне кредо письменника, який прийшов до 
переконання, що тільки здійснення соціалістичного ідеалу може звільнити трудящих 
від гніту і страждань. 

На висоті завдань передового мистецтва залишився П. Мирний і тоді, коли 
піднесення революції змінилося спадом. Десь наприкінці 1906 – на початку 1907 р. 
він написав сатиричне оповідання «Дурниця», тема якого була навіяна виборами до 
II Державної думи. Об’єктом сатиричного викриття стали представники ліберальної 
буржуазії, які наївно вірили, ніби дума справді може надати демократичні свободи 
трудящим, а також поліцейські держи морди, що чинили грубий тиск на виборців, 
арештовували не тільки революціонерів, а й цілком благонадійних ліберальчиків. Це 
є незаперечним свідченням того, що письменник усвідомлював важливість боротьби 
з антинародною ідеологією буржуазного лібералізму, прагнув допомогти демократичному 
читачеві розпізнати замаскованих недругів трудящих. 

Виклад в оповіданні «Дурниця» ведеться від першої особи, причому негативної,– 
того ж таки полохливого панка-ліберала. Письменник виразно розмежовує оповідачеве 
«я» і власне автора. Характером оповіді й прийомами сатиричної типізації оповідання 
«Дурниця» подібне до таких сатиричних творів Салтикова-Щедріна, як «Сучасна 
ідилія», «Щоденник провінціала в Петербурзі» та ін. 
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Мужній голос П. Мирного продовжував звучати й у добу найглухішої реакції. У 
літературному збірнику «З неволі» (Вологда, 1908) він умістив вірш «До братів-
засланців», в якому звернувся з палким привітом до недавніх учасників революції, 
яких царизм гноїв по тюрмах і морив на засланні, висловив тверду впевненість у 
неминучості краху деспотичного ладу. 

Помер Панас Якович Мирний 28 січня 1920 р. Поховано письменника у Полтаві. 
Тут 1940 будинку, де проживав Мирний створено меморіальний музей, а 1951 
поруджено пам’ятник. 

Історичну заслугу Панаса Мирного слід бачити в тому, що він набагато розширив 
межі і можливості реалістичного методу, незмірно підняв українську прозу, збагатив 
її жанрово, відповів на суспільну потребу створення соціального роману і повісті з 
народного життя. 

У 1999 році до 150-річчя з дня народження Панаса мирного НБУ випущено 
пам’ятну монету номіналом 2 гривні в кількості 50. 000 штук. 

 
Використана літерату: 
1. Сиваченко М. Є. Корифей української прози: Нарис творчості Панаса 

Мирного. – К., 1967. 
2. Черкаський В. М. Панас Мирний : біографія. – К., 1973. 
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Єгенія Семенівна Мірошниченко народилась 12 червня 1931 р. на Харківщині, в 

селі Радянське. На дитинство випав тяжкий час – Велика Вітчизняна війна. Батько 
пішов захищати рідну землю, залишивши на руках у матері, Сусани Єгорівни, трьох 
дівчаток – Зою, Люсю і Женю. Так і не судилося їм побачити батька – загинув на 
війні смертю хоробрих. Мати стала дія діток єдиним порадником, вчителем, захисником. 

До війни Євгенія встигла закінчити 2 класи початкової школи. По-дитячому наївний, 
але впевнений потяг до знань допоміг ще зовсім юній Жені вступити в 1946 р. до 
Харківського спеціального ремісничого училища. Та була ще й інша необхідність 
вчитися – потрібно набувати спеціальності і хоч якось допомогати матері. 

Мабуть, ніколи не забудуться дні, коли вона разом зі своїми однолітками відновлювала 
розбитий будинок училища – носила цеглу і замуровувала провалля вікон, шкребла 
підлогу. Буденне навчання в училищі прикрашали дні, коли проходили заняття 
хореографічного гуртка. Співуча, витончена Женя тягнулася до танців, хотіла виступати 
на сцені. 

Перший крок до майбутнього успіху в ролі співачки зроблений саме тут, в 
ремісничому училищі, де чудовий голос юної дівчини почув керівник хорового 
гуртка і запросив відвідувати його заняття. Але Женя й чути не хотіла про спів, вона 
мріяла стати балериною. Та непокірлива доля вела її своїм шляхом. 

Ось уже дівчина – солістка хору, її вітають перші слухачі – робітники виробничих 
дільниць, глядачі клубних сцен заводів, пацієнти військових шпиталів. Її пісня, як 
подих вітру, летить легко і радісно, захоплюючи серця людей. А потім районний і 
міський огляди художньої самодіяльності, республіканський конкурс у Києві, 
всесоюзний – у Москві. Всі ці події радісно закрутили і понесли в вир пісенної 
творчості. 
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Не змусила себе довго чекати перша сольна роль Є. Мірошниченко – пастушки 
Прилєпи в інтермедії «Пастораль» з опери П. Чайковського «Пікова дама». Тоді 
співачка отримала гучні аплодисменти, подяки глядачів і звичайно квіти. 

1947 р. приніс їй перемогу спочатку в республіканському конкурсі, а потім Великий 
театр Москви. П’ятнадцятирічна дівчина з України отримала грамоту і цінний подарунок, 
а ще – можливість знятися на кіностудії «Мосфільм». 

В 1949 р. закінчила навчання в ремісничому училищі, набула фаху слюсара-
складальника, поповнила когорту робітників Харківського електромеханічного заводу, 
тоді ж вступила до самодіяльного ансамблю пожежників. 

Восени 1950 р. Є. Мірошниченко в складі ансамблю самодіяльних артистів брала 
участь у концерті, приуроченому до жовтневих свят, після якого директор Київської 
консерваторії Климов О. Г. запропонував їй стати студенткою. Свій найвідповідальніший 
екзамен вона складала перед відомими і знаними викладачами – І. Паторжинським, 
З. Гайдай, М. Литвиненко-Вольгемут, Капіренко-Даманськнм, М. Донець-Тессейр, 
Д. Євтушенком. Так вісімнадцятирічна Євгенія стала студенткою Київської державної 
консерваторії ім. П. І. Чайковського. 

Її навчання розпочалося в класі талановитої співачки і педагога М. Е. Донець-
Тессейр, яка багато років уміло і впевнено вела її пісенними дорогами до вершин 
світової слави. 

Тут, у консерваторії, будучи винятково обдарованою від природи Євгенія освоювала 
ази гармонії, сольфеджіо, взагалі, теорію музики. Найбажанішимн стали заняття з 
Марією Едуардівною, яка спокійно й наполегливо вчила елементарним прийомам 
техніки вокалу. Але деяка невпевненість у своїх знаннях і вміннях примусила Євгенію 
залишити консерваторію. Згодом у складі Українського народного хору вона їде в 
велику гастрольну подорож, відвідує Варшаву, Краків, Лодзь. Зрозумівши врешті 
необхідність професійного навчання, Є. Мірошниченко повертається до консерваторії. 
Більше ніколи в житті вона не кидала занять співом, не вагалася жодного разу, коли 
розмірковувала, ким стати в майбутньому. Життя готувало для неї велику славу і 
всенародне визнання. 

Ще в студентські роки до її репертуару входили такі відомі твори, як «Солов’їний 
романс» Кос-Анатольеького, «Лебідь» Сен-Санса, арія Джільди з «Ріголегго» Верді і 
всім відомий «Соловейко» Аляб’єва. 

В 1957 р. відбувся дебют Є. Мірошниченко на сцені Київського театру опери та 
балету. Вона виконала роль Віолетти в «Травіаті» Верді після чого їй запропонували 
стати солісткою Київської опери. Через декілька місяців вона отримала диплом про 
закінчення Київської консерваторії. 

А потім були дороги, виступи, конкурси. Її вітали в усіх куточках нашої країни і 
далеко за її межами – в Угорщині Афганістані, Китаї, Франції, а ще було стажування 
в міланському театрі «Ла-Скала» в 1961 р. Вона виконувала партії Венери («Енеїда» 
Лисенка), Йолан («Милана» Майбороди), Сгасі («Перша весна» Жуковського), Віолетти, 
Джільди («Травіата», «Ріголетто» Верді), Розіни («Севільський цирульник» Россіні), 
грала головну роль у телефільмі «Лючія ді Ламмермур». 

Є. С. Мірошниченко – талановитий і мудрий педагог. Вона навчила майстерності 
багатьох відомих оперних співаків – О. Нагорну, В. Степову, О. Микитенко, М. Дідика. 
Вчить вона не просто співу, вона навчає бути справжньою людиною, бо саме таку 
науку отримала сама. 

Видатна співачка є справжньою гордістю України, тим істинним золотим запасом, 
який є скарбом всенародним. 

Минуло майже п’ять десятиліть, як відбувся її тріумфальний дебют на сцені 
Національної опери в вердіївській «Травіаті» в партії Віолетти. Саме нею розпочала 
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вона свій артистичний шлях у 1957 році ще студенткою-випускницею столичної 
консерваторії по класу славетного професора і чудової співачки М. Е. Донець-Тессейр. 
Віолеттою вона і завершила свою блискучу артистичну кар’єру. 25 травня 1994 року, 
підготувавши для цієї незабутньої вистави молодого партнера (Альфред) – тоді не 
відомого нікому випускника консерваторії, талановитого тенора Михайла Дідика, 
який сьогодні вже прикрашає найкращі оперні трупи світу – «Ла Скала», «Опера 
Бастіль», «Метрополітен-опера» та ін. 

У червні 2006 року на сцені Національної опери України виставою «Лючія ді 
Ламмермур» Г. Доніцетті рідний театр відзначив ювілей своєї примадонни Євгенії 
Семенівни Мірошниченко. В партії Лючії виступила її колишня учениця Сусанна 
Чахоян. Видатна співачка не наважилася вийти на сцену, якій віддала майже сорок років 
творчого життя, а слухала недавню випускницю з директорської ложі. Переповнений 
зал гаряче аплодував і виконавцям, і ювілярші. Євгенія Семенівна низько вклонялася 
численним шанувальникам, котрі дарували їй букети розкішних троянд, і плакала чи 
то від щастя, що не згасла любов до неї та її мистецтва, чи то від болю, бо 
невблаганний час примусив залишити сцену. 

Цей вечір перетворився на свято оперного мистецтва, слухачі старшого поколінню 
ще пам’ятають її неповторний за красою тембру голос– лірико-колоратурне сопрано, 
віртуозне володіння вокальною технікою, яскравий акторський талант та створені 
нею вокально-сценічні образи Віолетти, Джільди, Лючії, Розіни, Лакме, Марфи, які 
ще сьогодні можна вважати неперевершеними. 

Розквіт таланту Євгенії Мірошниченко припадає на роки тоталітарного режиму, 
коли існувала «залізна завіса» і Москва дуже неохоче «випускала» наших талановитих 
артистів за кордон, а про роботу в зарубіжних театрах не можна й мріяти. Однак 
вона і за цих умов успішно стажувалася в міланському театрі «Ла Скала» (1961), 
гастролювала в Канаді, Франції, Японії, Югославії. Румунії, Польщі, Болгарії... 

Завдяки своєму унікальному таланту й особливим людським якостям Євгенія 
Семенівна стала чудовим педагогом (1980), професором (1991) Національної музичної 
академії України імені П. Чайковського – продовживши традиції й методику виховання. 

Лауреат 2-ої премії на Міжнародному конкурсі вокалістів у Тулузі (Франція, 1958), 
Державної премії СРСР (1971), Державної премії УРСР ім. Т. Шевченка (1972). 
Нагороджена орденами та медалями. 

Про Мірошніченко знятий фільм «Життя як день». 
Померла Євгенія Семенівна Мірошніченко у місті Києві 27 квітня 2009 року. 
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Микола Іванович Міхновський народився 1873 року в селі Турівка на Полтавщині 

(сьогодні Яготинський район Київської області), в сім′ї сільського священника. 
З дитячих років світогляд М. Міхновського формувався під впливом батька. Після 

закінчення Прилуцької гімназії (1890) вступив на юридичний факультет Київського 
університету і вже першокурсником став членом «Молодої Громади». 

Правничі студії закінчив у Київському університеті. За студентських часів разом 
з Іваном Липою, Борисом Грінченком, Віталієм Боровиком у 1891 році один з ініціаторів 
таємного «Братства Тарасівців», яке виступало за національну активність українців і 
проповідувало визволення українського народу від російського панування. 

Політична програма товариства окреслена М. Міхновським у 1893 році на сторінках 
львівської газети «Правда». Головними складовими «кредо» молодого правника стали 
тези щодо необхідності відновлення національнодержавної самостійності України, 
встановлення в ній справедливого соціального ладу, переорієнтації класової боротьби за 
права націй. На думку М. Міхновського, цим цілям повинна підпорядкована діяльність 
кожного українського патріота. 

Декларація, опублікована М. Міхновським, передбачала: 
– Розбиття московських кайданів і визволення народів з-під гнітючого деспотизму 

й централізму. 
– Відновлення й вироблення серед інтелігенції й народних мас українських 

національних почувань. 
– Піклування про народний добробут. 
– Праця в дусі такого ладу, де не буде місця ні визискувачам, ні визискуваним, 

а буде місце цілоукраїнській національній родині. 
– Віддання всіх своїх сил на визволення української нації. 
– Повну автономію всіх народів. 
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Після закінчення студій М. Міхновський переїхав до Харкова, де був адвокатом, 
виступав як оборонець у політичних процесах і проявляв активну діяльність у 
громадському житті. Його промова на Шевченковому святі, яке відзначалося в 
лютому 1900 року в Полтаві і Харкові, згодом надрукована у Львові брошурою під 
назвою «Самостійна Україна» і стала програмою Революційної української партії (РУП) 
у початковий період її діяльности. 

Поява цієї брошури викликала жваву дискусію на сторінках тогочасних видань. 
Більшість з них поставилась до ідеї самостійносте України прихильно, але були й 
такі, наприклад, часопис «Буковина», які сприйняли її негативно. У дискусії взяв 
участь і Іван Франко, котрий піддав гострій критиці антисамостійницьку позицію. 

Міхновський продовжує розробляти й плани щодо включення української 
інтелігенції у процес національного визволення. Цій темі присвячено брошуру «Справа 
української інтелігенції в програмі УНП», яка вийшла наприкінці 1904 року у Львові. У 
ній йому належить авторство переважної більшості статей. М. Міхновський закликав 
інтелігенцію нарешті зійти з москвофільських позицій, підхопити ідею створення 
незалежної України й сприяти її поширенню у масах. 

Українська інтелігенція, підкреслює автор, замість того, щоб намагатися допомогти 
народові подолати віками створюваний комплекс меншовартості й спрямувати його 
на побудову власної держави, захоплюється соціалістичними ідеями та бере участь у 
загальноросійській політичній боротьбі проти самодержавства. її головна мета на 
поточний момент – введення в Росії конституційно-демократичного ладу, при якому 
проблеми України будуть нібито вирішені. Ні про яку суверенність і мови немає. 

У 1905 році М. Міхновський підготував конституційний проект «Основний закон 
Самостійної України», надрукований в часописі УНП «Самостійна Україна» (вересень 
1905 року). У цьому проекті покладено принцип побудови вільної непідлеглої 
самостійної держави України як спілки дев’яти самоправних земель; це – Чорноморська 
Україна, Слобідська Україна, Степова Україна, Лівобережна Україна, або Гетьманщина, 
Північна Україна, Полісся, або Гайова Україна, Підгірська Україна, Горова Україна і 
Понадморська Україна. Українська держава мала бути президентською республікою 
з двопалатним парламентом у складі ради представників (депутатів) і сенату; члени 
обох палат мали представляти увесь український народ, а не тільки ту землю, яка їх 
обрала. Виконавчу владу обіймав президент, котрий обирався б усім народом через 
плебісцит; він призначав би міністрів, був головнокомандувачем війська і флоту. 
Судова влада мала належати судам і суддям. Кожна земля мала дістати свою земельну 
раду, а кожна громада – свою громадську раду. Українська мова оголошувалася 
офіційною, але зазначалося, що всі мови вільно уживаються в Україні. Конституційний 
проект передбачав націона-лізацію землі, за винятком ділянок під будівлями. 

Міхновський сформулював свою націоналістичну концепцію і програму у «Десяти 
заповідях Української Народної Партії». Програма визначала мету – «Одна, єдина, 
неподільна, самостійна, вільна, демократична Україна, республіка робочих людей» – 
і шлях, яким слід іти для визволення, для здобуття ідеалу української людини. У 
«Заповідях» проголошується гасло «Україна для українців», спрямоване проти 
чужинців, які є ворогами, «поки вони панують над нами й визискують нас»; суворо 
засуджуються відступники, лунає заклик до вживання української мови. 

Ці «Заповіді» – данина вимогам доби, що пояснює наголос на національному 
принципові і ворожість до чужого. Це дало нагоду противникам Міхновського, між 
іншим Грушевському, засудити «носителів національної виключності, темних інстинктів, 
обгорнених плащем національним». Сьогодні цей декалог звучить дещо анахронічно, і 
його заступило програмове гасло «Україна – спільне добро її громадян». 
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Ідею самостійництва та ідеологію українського націоналізму М. Міхновський 
популяризував у часописах, які засновував із невпинною енергією попри всілякі 
адміністративні заборони. Це, зокрема, «Самостійна Україна» (1905), «Хлібороб» 
(1905) і «Запоріжжя» (1906), «Слобожанщина» (1906), «Сніп» (1912-1913). Брав 
участь у виборчих кампаніях до Державної Думи. 

У 1914 р. М. Міхновського мобілізовано до російської армії. Служив у чині 
поручика в Київському воєнно-окружному суді. Ще наприкінці 1916 р. спробував 
закласти підвалини українського війська. З початком революції М. Міхновський доклав 
чимало зусиль для реалізації цього задуму. 

Вже 19 березня 1917 року з ініціативи Міхновського було скликане перше українське 
військове підготовче віче, в якому взяли участь 211 військових. У резолюції, яку 
потім розповсюдили серед 2 млн. українців, що перебували у збройних силах, віче 
постановило негайно творити власну армію. До кінця місяця відбулося кілька таких 
зборів, які ухвалили почати формування першого українського імені Богдана 
Хмельницького полку. 

У цей же час у Києві почав свою діяльність український військовий клуб ім. гетьмана 
П. Полуботка. Його почесним головою обрано коменданта Київської залоги генерал-
лейтенанта Цицовича, а ділове керівництво здійснювали Міхновський та хорунжий 
Ган. Клуб видавав десятки тисяч листівок до українських військових, що перебували 
на фронті. В одній з них, зокрема, сказано: «Пам’ятаймо, що на нашій землі стоїть 
упертий ворог і напружує останні сили, щоб прибрати до своїх цупких рук всю Україну. 
Товариші-браття! Не даймо України нікому! Полита кров’ю славних козаків-запорожців, 
вкрита в цю війну горами нашого трупу – нехай встане вона до свого життя!» 

На Всеукраїнському національному конгресі М. Міхновський виступив із заявою 
від Українського військового організаційного комітету, який мав відповідні контакти із 
головнокомандуванням російської армії, про згоду на формування двох українських 
бригад. Він наголошував на основних завданнях, які мала розв’язати УЦР: згуртування 
українських солдат і створення власного війська. На конгресі обраний членом УЦР 
від Українського військового клубу ім. гетьмана П. Полуботка. Тим часом серед лідерів 
УЦР посилювалося недовір’я до М. Міхновського як політичного діяча, популярність 
якого в армії зростала із кожним днем. Нігілістичне ставлення до власної регулярної 
армії, надія на те, що в «крайньому випадку» народ сам збереться в «народну 
міліцію», характеризували тогочасні військово-політичні погляди соціалістичної 
демократії в Україні, представники якої очолювали УЦР. 

5-8 травня 1917 р. відбувся І Всеукраїнський військовий з’їзд, скликаний з 
ініціативи Українського військового організаційного комітету. Бажаючи перейняти 
провід українського руху в армії, лідери УЦР, що прибули на з’їзд, фактично знейтра-
лізували самостійників на чолі із М. Міхновським. 

Після відходу більшості членів РУП від самостійницьких позицій Міхновський 
став одним з організаторів у 1902 році Української народної партії (УНП), для якої 
написав «Десять заповідей» та склав у 1906 році «Програму», що в ній обстоювалась 
ідея самостійної української держави. Свої політичні погляди Міхновський публікував у 
таких виданнях, як «Самостійна Україна» (вересень 1905, Львів), «Хлібороб» (1905, 
Лубни), «Запоріжжя» (1906, Катеринослав), «Слобожанщина» (1906, Харків), «Сніп» 
(1912-1913, Харків). Через брак фондів і цензуру ці видання були короткотривалими 
і мали малий вплив на опінію української спільноти. Дмитро Дорошенко про це 
писав: УНП не вийшла поза межі невеликої, чисто інтелігентської організації й не 
відіграла політичної ролі в українському визвольному рухові...». 

Слід звернути увагу на взірцевий вчинок М. Міхновського під час відкриття 
пам’ятника І. Котляревському в серпні 1903 року в Полтаві. Коли влада в особі 
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городського голови В. Трегубова не дозволила читати привітання українською мовою, 
на знак протесту Міхновський відмовився читати по-російськи привітання від харків-
ського громадянства. Цей його виклик владі підтримали всі провідні діячі тогочасної 
України, присутні на урочистих зборах. 

 

 
 
Зусилля М. Міхновського та його однодумців не були марні. У квітні проходять 

збори українських військових у Тернополі та Мінську. На останніх створено Українську 
фронтову раду для військ Західного фронту, головою якої обрали С. Петлюру. В Москві 
засновано український військовий клуб. Там же під жовто-блакитними прапорами 
відбулася десятитисячна демонстрація українських військовослужбовців. На початку 
квітня за участю соратника М. Міхновського ще 18 травня 1917 року в Києві з 
ініціативи М. Міхновського скликано І всеукраїнський військовий з’їзд. На нього 
прибуло 700 делегатів, які представляли 1580702 українських військових у діючій 
армії. Членами президії обрано: С. Петлюру (від Західного фронту), М. Міхновського 
(від оргкомітету), В. Винниченка (від Центральної Ради), Ю. Капкана – полковника 
Богданівського полку та матроса С. Письменного. 

З початком лютневої революції 1917 року, будучи поручником воєнної юстиції, 
М. Міхновський ініціював створення Українського військового клубу імені гетьмана 
Павла Полуботка, від якого увійшов до Української Центральної Ради, дав почин до 
скликання І Всеукраїнського військового з’їзду (травень 1917 року), на якому створено 
Український Генеральний військовий комітет, що стало першим кроком до створення 
українського національного війська. На з’їзді ухвалено резолюцію про намір виділити на 
фронті всіх українських вояків в окремі національні частини. Тоді ж сформований у 
Києві перший український полк імені Богдана Хельницького. Подібно і по інших 
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українських містах формувалися військові відділи, в чому Міхновський відігравав 
значну роль. Поруч Симона Петлюри в цей перший період діяльності Української 
Центральної Ради Міхновський найбільше причетний до створення українського 
війська. Після спроби силами полуботківського полку виступити проти російського 
Тимчасового Уряду (у липні 1917 року) і проголосити самостійність України, його 
було вислано з Києва на Румунський фронт. 

Під час гетьманату Павла Скоропадського М. Міхновський зблизився з консер-
вативною Українською демократично-хліборобською партією, але проголошення 
Скоропадським федерації з Росією спонукало Міхновського взяти участь у проти-
гетьманському повстанні. 

Восени 1917 оселився на Полтавщині, М. Міхновський обраний Лубенським мировим 
суддею, приєднався до Української демократичної хліборобської партії (УДХП), 
сприяв поширенню її впливу. За Української Держави перебував в опозиції до влади, 
один з лідерів УДХП. Після початку протигетьманського повстання 1918 виступав за 
примирення сторін (гетьмана П. Скоропадського та Директорії Української Народної 
Республіки) та утворення коаліційного кабінету при збереженні гетьманату. Разом із 
хліборобами-демократами розробляв план усунення Директорії УНР від влади шляхом 
встановлення військ, диктатури. Пізніше мав контакти з отаманом Н. Григор’євим, є 
відомості, шо М. Міхновському належить авторство відозв, з якими отаман Н. Григор’єв 
звертався до українського селянства. 

Після гетьманського перевороту М. Міхновський відмовився від співпраці із 
П. Скоропадським. На II з’їзді Хліборобської партії (26-28.Х.1918) висловився за 
збереження незалежності й суверенності Української держави. Після проголошення 
гетьманської грамоти про федерацію із Росією М. Міхновський взяв участь у проти-
гегьманському повстанні. Виїздив до Харкова, де в Запорозькому корпусі провадив 
агітацію за примирення повстанців із гетьманською владою заради існування спільної 
для всіх України. Розстріл П. Болбочана, на захист якого він виступив перед С. Петлюрою, 
остаточно підірвав його віру в Директорію. Його намагання зупинити анархію і 
стабілізувати політичну та економічну ситуацію в країні за допомогою втручання 
військових не мали достатньої підтримки в українському громадянстві. Опинившись 
у Кременчуці під час більшовицької окупації 1919 р., був заарештований і лише наступ 
загонів М. Григор’єва врятував його від розстрілу. У багатьох відозвах М. Григор’єва до 
населення того часу відчувається вплив і стиль М. Міхновського, хоча він формально не 
брав участі в роботі штабу григор’євців. 

На початку 1920 р. виїхав до Новоросійська, звідки марно намагався емігрувати в 
кордон. Згодом переїхав на Кубань, працював народним учителем, у кооперативних 
установах. У 1924 р. повернувся до Києва, де був заарештований співробітниками 
ДПУ Після звільнення зробив ще одну спробу емігрувати. 3 травня 1924 р. Микола 
Іванович Міхновський вкоротив собі віку. Обставини смерті нез’ясовані. За деякими 
даними, самогубство інсценували органи ДПУ. 

Ідеологічні засади у доробку Міхновського утворюють певну політичну систему, 
яка лягла в основу українського націоналістичного руху, поставивши націю і національний 
інтерес на чоло соціополітичних цінностей. які можуть бути забезпечені тільки в 
власній, незалежній державі. Цей національний принцип є єдиний гарант для 
справедливого укладу міжнародних відносин за умови державної незалежності для 
кожної нації. Політичне і соціальне визволення української нації має спиратися на 
власні сили. Політично-державна організація української нації ґрунтується на засадах 
демократії, яка в найкращий спосіб забезпечує інтереси народних мас. У соціально-
економічних питаннях, обстоюючи «республіку робочих людей», Міхновський висуває 
вимогу визволення праці від капіталу. Водночас його принципи протистоять інтер-
націоналістичним гаслам соціалістів і комуністів. 
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Микола Міхновський великий оборонець ідеї соборности української нації. 
Накреслена ним ідеологічна система і політична програма не дістала широкого відгуку 
серед його сучасників, і національний український процес набув іншого спрямування. 
Вже після поразки українських визвольних змагань 1917-1920 років ідеї Міхновського 
знайшли відданих послідовників, чимало посприявши розвиткові могутнього українського 
націоналістичного руху. 
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Петро Симеонович Могила народився 31 грудня 1596 року. 
Могили вели свій родовід від Муція Сцеволи, чиї нащадки начебто перейшли з 

Риму до Греції, а звідти в молдавські землі. 
Ім’я Могили належить до стародавніх знатних родів молдавських. У кінці XVI 

століття при допомозі польського гетьмана Яна Замойського один із Могил, Ієремія, 
зробився господарем молдавським, а в 1602 році брат його Симеон – господарем 
валаським. У 1609 році Симеон став господарем і Молдавії, але ненадовго. Спершу 
він поступився господарством небожеві своєму, Костянтину, а потім турки позбавили 
цей рід господарства. 

Так чи інакше, а рід Могил дійсно був давній і шанований у Молдові. Його батько 
молдавського господар Симеон Могили й семиградська княжна Маргарет. Незабаром 
батько Симеон загинув у жорстокій боротьбі за владу, і княжна разом із сином мусила 
покинути Молдову й перебратися до Польщі, де прийнята родичами – князями 
Потоцьким, Корецьким та Вишневецьким. 

Сімейство Могил дотримувалося православ’я і мало тісні зв’язки з Львівським 
братством, постійно допомагало йому коштами, послугами у будівництві. І коли 
постало питання, де вчитися Петрові, відповідь уже була готова: у Львівській братській 
школі. Дальшу освіту Могила здобував у європейських університетах, потім навчався 
«лицарському мистецтву й шляхетним справам» при дворі коронного канцлера і 
гетьмана Станіслава Жолкевського, який був його опікуном. Він був з ним і в знаменитій 
Цецорській битві влітку 1620 р., під час якої загинув Жолкевський. 

Невдача при Цецорі не охолодила Могилу, і через рік він знову стикається з 
турками й татарами під Хотином. Турки потерпіли у цій битві поразку, й православний 
Могила не міг не радіти з цього. 
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Після повідомлення про участь в Хотинській битві біографічні свідчення про Петра 
Могилу до посвяти у сан Києво-Печерського архімандрита стають дедалі рідшими й 
уривчастими. Після смерті свого опікуна С. Жолкевського Могила задумав переселитися 
на Київщину. Він починає часто відвідувати Київ і помістя, де в той час митрополичу 
кафедру обіймав його друг і наставник Іов Борецький. Часті зустрічі з Борецьким не 
проходять без вплину на релігійні погляди Могили, який почав брати активну участь 
у справах віри. Вочевидь, у 1625 р. він став монахом Києво-Печерської Лаври. А 
після смерті 21 березня 1627 р. печерського архімандрита Захарія Копистенського 
обійняв цю посаду. 1627 року П. Могила постригся в ченці й оселився у Києві. 

Син Симеона, Петро, навчався, як кажуть, у Парижі, потім був на військовій службі у 
Польщі, а 1625 року постригся в Печерській лаврі, ще не досягши 30 літ од роду. 
Вступ у чернече звання особи такої знатної і до того ж такої, що перебувала в породичанні 
з могутніми польськими домами, надавав підтримки православній справі. Через рік 
помер печерський архімандрит Захарія Копистенський. Тоді виникло питання про 
те, щоб молодому молдаванинові Могилі зробитися архімандритом. Його зв’язки і 
багатства становили в майбутньому великі надії для лаври; але не вся печерська 
братія готова була обрати його, тим більше що митрополит Іов Борецький був за 
нього. У 1628 році Сигізмунд III затвердив його. Новий архімандрит одразу ж спрямував 
свою діяльність на користь монастиря, запровадив нагляд за священнослужителями 
всіх лаврських маєтків. 

З 1633 – митрополит Київський і Галицький. Активний захисник православної віри: 
добився повернення православним Софійського собору. Видубішького монастиря у 
Києві та ін. храмів, заснував Голосіївську пустинь. У проповіді «Хрест Христа Спасителя 
і кожної людини» (1628) закликав українських магнатів дотримуватися віри своїх 
предків. У виступі в польському сеймі (1632) вимагав від влади захисту православних, 
скасування заборон на будівництво церков, відкриття колегій, друкарень, повернення 
православним храмів і церковних володінь. 

П. Могила приділяв увагу впорядкуванню церковного життя. Виданням «Літур-
гіаріона, си єсть Служебника» (1629) з викладом фундаментальних основ богослужбової 
практики Могила започаткував церковну реформу. В православному катехізисі 
«Православне ісповідання православної і апостольської перкви Христа» (1640) виклав 
основи віри, ідеальні засади впорядкування української і всієї системи православ’я, 
посилення патріот, почуттів українців. Створив пантеон власних святих, канонізувавши 
печерських преподобних ченців. Висунув ідею автокефальності української церкви 
та заснування українського патріархату єдиної вселенської християнської церкви. 
Обґрунтував принцип об’єднання церков на засадах соборності, дотримувався ідей 
екуменізму і духовного вільнодумства. Зміцнення і розвиток православ’я пов’язував 
з розвоєм національної освіти і культури. П. Могила здійснив реформи навчання, 
спрямовану на зміну змісту і форм викладання та виховання, їх європеїзацію, заклав 
основи вищої світської і богословської 12-річної системи освіти. 

Проте П. Могила залишається собою – згуртовує довкола освічених людей, 
утворює гурток. Певно, це спричинилось до утворення восени 1631 р. на території 
Києво-Печерської Лаври школи. Очевидно, думка про школу зародилася у нього 
давно. Адже ще задовго до її відкриття, турбуючись про досвідчених викладачів, він 
добирав здібних молодих людей і на власний рахунок відправляв за кордон на 
навчання. Згодом у лаврі працювали професори, які і навчались в академіях латинських 
у Польщі, Литві, Відні. 

Викладання в лаврській школі велося латинською та польською мовами, і 
створювалася вона на зразок польських шкіл і вищого типу – колегій. Всього в ній 
навчалося понад 100 учнів. Однак було немало труднощів і незгод. З самого початку 
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печерсько-лаврські іноки виступили проти надання школі приміщень, які, до речі, 
відбиралися Саме у них. Утім, П. Могилою цей опір знищений скоро: він покарав 
незговірливих іноків, усунув упертого ігумена Арсенія й, поставивши нового, уладнав з 
ним справу. Невдовзі, у 1632 р., лаврська школа об’єднана з Київською братською 
школою, і цей заклад отримав назву Києво-Печерської колегії. П. Могила за згодою 
став її «старшим братом», «довічним охоронцем і наставником». Мине час, і колегія 
стане на честь Могили Києво-Могилянською, а згодом і академією, яка відіграла 
визначну роль у розвитку освіти й науки як в Україні, так і у Росії. В умовах сучасної 
України відроджена Києво-Могилянська академія залишається могутнім науковим 
осередком. А тоді, навесні 1632 р., студенти склали і піднесли Петру Могилі панегірик, в 
якому прославляли його як першого, хто дав православній науці, «досі безплідній», 
справжню вченість. 

1632 заснував Києво-Печерську колегію (майбутню Києво-Могилянську академію) з 
філіями в Вінниці, Готі. Кременці та забезпечив їй підтримку з боку польського уряду і 
надання статусу академії. 

П. Могилі належать: книги релігійно-філософського змісту – «Анфологія...» (1636), 
«Євангеліє учительноє» (1637). 

Однак першою й надзвичайно важливою справою він вважав для себе примирення 
уніатів і православних. Справа то була нелегка. Одні розцінювали дії Могили щодо 
примирення церков як щирі й беззастережні, інші ж вважали їх підступними, націленими 
на те, щоб у такий спосіб розірвати зв’язки української церкви зі східними патріархами 
та з Москвою. Тому народ і не підтримав цієї ідеї. 

У 1633 р. Петро Могила був обраний митрополитом. 12 березня 1633 р. польський 
король Владислав затвердив це рішення. При цьому король відзначив, що добре знає 
Могилу, «коли той був ще в світському званні і коли на очах його воював проти 
головного ворога Польщі Османа, царя турецького». Королівською грамотою П. Могилі 
віддавалася Києво-Софіївська церква, утримувалася за ним і Києво-Печерська архімандрія, 
доручався нагляд над Пустинно-Миколаївським монастирем. Невдовзі отримане 
благословення й патріарха константинопольського. 

Після наставлення митрополитом Петро Могила з новою силою розгорнув 
сподвижництво як у галузі церковній, так і освітній, будівничій, книгодрукування та ін. 

Призначення Петра Могили митрополитом у Києві викликало надзвичайне 
захоплення. Учні братського училища складали йому гімни й панегірики. «Якби ти 
надумав, – говорилося в привітанні йому,– вирушити від Києва до Вільно і до кордонів 
руських та литовських, з якою радістю зустріли б тебе ті, котрими заповнені суди, 
темниці й підземелля за непорочну віру східну». Друкарі піднесли віршовану брошуру, 
яку вони надрукували під назвою «Євфонія весело бремяча», а київські міщани 
спільно з козаками і православними духовними в пориві захоплення кинулися однімати 
в уніатів стародавню святиню руську – Софійський собор. 

Першою турботою митрополита стало привести церкву св. Софії в благоліпний 
вигляд і освятити її для богослужіння; він називав її «єдиною прикрасою православного 
народу, главою і матір’ю всіх церков». Петро Могила старався відновити стародавню 
святиню Києва і разом з тим оживити в народі спогади давнини. Таким чином він 
відновив церкву св. Василія; з руїн Десятинної церкви збудував нову кам’яну церкву, 
при тому під час проведення робіт знайшов у землі гріб св. Володимира й поставив 
голову його в Печерському монастирі для «поклоніння, відновив також церкву Спаса на 
Берестові. З особливою любов’ю ставився він до Софійського собору, хоча жив 
постійно в Печерській лаврі, залишаючись її архімандритом. 

Більше всього П. Могила зосередив діяльність на київській колегії. Одразу ж по 
вступові своєму в сан митрополита Могила перетворив київську братську школу на 
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колегію, заснував школу в Вінниці, завів при Київському братстві монастир та друкарню 
і підпорядкував їх київському митрополитові. Це було порушенням ранішого розпо-
рядження патріарха Феофана, за яким Київське братство з Богоявленською церквою 
підлягало самому патріархові; але це порушення виправдовувалося здійсненими 
змінами: заснуванням монастиря і перетворенням школи на колегію, нарешті, й тим, 
що колегія і монастир утримувалися головним чином коштом Петра Могили. Сам 
монастир заснований був зовсім на особливих засадах, ніж інші монастирі: він мав 
тісний зв’язок з колегією; в ньому перебували тільки ті монахи, які були наставниками: 
усіх їх взято з Печорської лаври. На утримання братської колегії і монастиря П. Могила 
приписав дві лаврські волості, подарував колегії власне своє село Позняківку і, крім 
того, постійно давав поміч грішми на будівлі і на підтримку вчителям га учням. За 
його прикладом і переконаннями записана в братство шляхта помагала колегії різними 
пожертвуваннями і щорічно обирала старост із свого середовища для нагляду і 
сприяння її утриманню. 

П. Могила доклав чимало зусиль до відродження собору, називаючи його «єдиною 
прикрасою православного народу, главою і матір’ю усіх церков». Водночас у Києві 
почалася відбудова й ряду інших церков та монастирів. З особливим почуттям ставився 
Могила до руїн Десятинної церкви першого кам’яного храму Київської Русі, зведеного 
за часів князювання Володимира Святославича. Тут відбудовчі роботи велися з великою 
обережністю. А коли робітниками знайдений гроб святого Володимира, Могила виставив 
голову святителя в Печерському монастирі для загального поклоніння. 

Вороги православ’я за всякої нагоди намагалися чинити колегії всіляке зло. У 
1640 році П. Могила в своєму універеалі скаржився, що «намісник київського замку, 
заохочуючи злобу ворогів колегії, навмисне послав свого повіреного, який, змовившись 
у корчмі з деякими іншими особами, напав на студента Гоголевського, звинуватив його 
в якомусь безчинстві, а намісник без подальшого розгляду скарав його». Це зроблено з 
тим наміром, щоб студенти, злякавшись подальших переслідувань, розбіглися. Подія 
ця була настільки важливою, що П. Могила змушений був їхати на сейм і просити 
від польського уряду законного захисту своєму училищу. Уже в той час П. Могила, 
як він сам писав, витратив більшу частину свого маєтку на влаштування училища та 
церкви. Вотчини, як його власні, так і Печерського монастиря, заледве могли постачити 
кошти на підтримку колегії з причини розорень, що їх зазнали вони то від татарських 
набігів, то від міжусобних війн з козаками, і митрополит вимушений був просити 
допомоги від різних братств. Незважаючи на все це, він напружував усі свої сили 
для підтримки свого улюбленого дітища. У своєму духовному заповіті, який він 
написав, як видно, коли вже відчував наближення смерті, він каже: «Бачачи, що 
упадок святого благочестя в народі руському відбувається не від чого іншого, як від 
цілковитої нестачі освіти й навчання, я дав обіцянку Богові своєму – все моє майно, 
яке дісталося від батьків, і все, що не лишалося б тут від прибутків, одержаних від 
доручених мені святих місць, з маєтків, на те призначених, спрямовувати почасти на 
відновлення храмів Божих; від яких залишалися плачевні руїни, почасти на заснування 
шкіл у Києві...» Колегію називає в заповіті своєю єдиною запорукою і, бажаючи 
«залишити її укоріненою в потомствені часи вигляді посмертного датчика заповідає 
їй 81000 золотих, усю свою бібліотеку четверту частину свого срібла, деякі цінні 
речі і на вічний спомин про себе свій срібний митрополичий хрест і сакос. 

Петро Могила помер 1 січня 1647 року на п’ятдесятому році життя, майже за рік 
до народного вибуху, який відстояв іншим шляхом руську віру і народність. 

Петро Могила продовжує діяльність щодо упорядкування й піднесення культури 
православного богослужіння. З цією метою у 1640 р. він скликав у Києві собор. 
Наслідком цього собору стало затвердження й нове видання «Требника» (1646 р.). 
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До церковної історії він увійшов як «Требник Петра Могили» і тривалий час служив 
духовенству всієї Росії. У «Требнику» були викладені не лише молитви і обряди, до 
нього були додані пояснення й настанови, як у тому чи іншому випадку слід себе 
поводити та чинити. 

Як і в попередні роки, значну свою увагу Могила зосереджував на Київській 
колегії. Вона утримувалась головним чином на кошти митрополита. Могила подарував 
їй власне село Позняківку, надавав допомогу вчителям і учням. 

Чимало було зроблено Могилою і для розвитку мистецтва в Україні. Для розпису 
київських церков запрошувались кращі художники з Європи. Багато з нирс так і лишалися 
у Києві, сприяючи розвитку місцевої художньої школи. 

Між іншим, як вчені, викладачі Київської Колегії, так і її учні мали змогу постійно 
користуватися однією з найбагатших на той час бібліотекою Петра Могили. У ній 
були твори Сенеки, Горація, Цезаря, Цицерона, Макіавелі, трактати Авіценни та ін. 
Поряд з богословською літературою сусідствовали польські хроніки, російські літописи, 
документальні збірники. Свою бібліотеку Петро Могила заповів Київському колегіуму. 

 

 
Церковна нагорода «Святитель Петро Могила» 

 
Помер Петро Могила 11 січня 1647 р. П. Могила своє життя присвятив служінню 

українському народу, захисту його релігійних та національних прав. 1997 за видатні 
заслути перед церквою та з нагоди святкування 400-річчя від дня народження 
канонізований як святий. У 1996 році НБУ з нагоди 400 річчя з дня народження 
Петра Могили випустив срібну монету номіналом 10 гривень в кількості 5000 штук. 

 
Використана література: 
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2. Грушевський М. Історія України-Русі. – Т. 8. – К., 1995. 
3. Жуковський А. Петро Могила й питання єдності церков. – К., 1997. 
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Один з найвидатніших політичних діячів свого часу, Володимир (у хрещенні – 
Василь) Всеволодович Мономах був водночас і визначним письменником, чиї твори 
відповідали як політичній лінії князя, так і програмі культурних реформ: підтримці 
літератури, освіти, літописання. 

Його батьком був улюблений син Ярослава Мудрого Всеволод, а матір’ю – дочка 
візантійського імператора Костянтина Мономаха Марія-Анастасія. Саме по лінії матері 
князь отримав своє прізвище. 

Народився Володимир Мономах 1053 р., за рік до смерті свого великого діда 
Ярослава Мудрого. Володимир отримав три імені: княже Володимир, при хрещенні – 
Василь, по дідові з материнського боку – Мономах. 

Дитячі роки княжича пройшли в місті Переяславі Південному, столиці князівства 
його батька. Він здобув добру освіту. З юних років Володимир Мономах багато часу 
приділяв військовим вправам. Кращим способом навчитися володіти конем і зброєю 
в мирний час було полювання. Поряд із читанням воно стаю головним захопленням 
молодого князя. 

Ставши дорослим, Володимир зі своєю дружиною постійно брав участь у 
військових походах проти сусідніх держав. Всеволод відправляв сина з дорученнями 
в різні краї: Володимир об’їхав усю Східну Європу до Дону, Оки і Балтійського 
моря, а на заході бував у Польщі та Чехії. 

Маючи тринадцять літ од роду він захопився заняттями, які за тодішніми уявленнями 
гідні княжого звання,– війною і полюванням. Володимир у цьому випадку не був 
винятком, оскільки в ті часи князі взагалі дуже рано робили те, що за нашими поняттями 
притаманне лише змужнілим; їх навіть женили в отроцькому віці. Батько послав 
Володимира до Ростова, і шлях йому пролягав через землю в’ятичів, які ще тоді не 
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хотіли спокійно підкорятися княжій владі Рюрикового дому. Володимир недовго був 
у Ростові і скоро з’явився у Смоленську. На Русі тим часом починалися одна за одною 
дві біди, які терзали країну цілі століття. Спершу піднялися княжі міжусобиці. 

Дехто з істориків: припускає, що 15-річний Володимир Мономах брав участь у 
тій першій нещасливій битві Русі з половцями 1068 р. Скажемо більше: він міг бути 
однією з активно діючих постатей у ній. Адже з написаного Володимиром на схилі 
життя «Повчання дітям» відомо, що вже з 12-13 років княжич виконував відповідальні 
доручення батька, найчастіше – воєнного характеру. Навіть для початку середньовіччя, 
то незвичайно ранній вік. Хоча формально хлопця з князівської родини вже в 12 років 
вважали дорослим і навіть висвячували на рицаря. Але на практиці княжичі самостійно 
діяли починаючи з 16-17 років. 

У 1078 р. його батько став великим князем київським, сам же Володимир був 
князем смоленським (1067), чернігівським (1078), переяславським (1093). З 1093 р. 
вів боротьбу проти половців та їхнього союзника Олега Святославича. В ті роки 
українські землі часто піддавалися нападам з боку кочівників-половців. За переказами, 
князь Володимир Мономах із дружиною здійснив більше 80 (85) походів на половців 
і знищив 200 половецьких вождів. Спираючись на створену ним бойову дружину – 
лицарську кінноту, Мономах звільнив південноруські степи від кочівників. 

Літописці не зафіксували жодної його поразки. Ще до того, як посісти велико-
князівський престол, Володимир Мономах відіграв видатну роль у відновленні порядку 
в країні. Він став одним з організаторів зустрічі найвпливовіших князів у Любечі 
(1097), що проводилася з метою покласти кінець князівським чварам і скоординувати 
спільну боротьбу проти половців. Володимир Мономах ініціатор Зитичівською (1100) і 
Долобського (1103) з’їздів, на яких ішлося про необхідність об’єднання і відновлення 
сильної держави. У 1103, і 107, 1110, 1111 роках організовував спільні походи князів 
проти половців, завдав їм низку поразок, після яких кочівники надовго припинили 
напади на руські землі. Ці походи принесли Володимирові Мономаху гучну славу 
захисника рідної землі, у великий авторитет у різних кінцях руської лепжави. 

Дружиною Мономаха була Гіту, дочка англійського короля Гарольда. Зятями – 
візантійський царевич Леон Діогенович і угорський король Коломан, його сестра 
вийшла заміж за німецького імператора, його онуком був король Данії Вольдемар. 

Тільки-но оселившись у Переяславі, в 1094 р. Володимир проводить блискавичний 
кінний рейд у місця кочовищ половців, за річкою Сулою завдає поразки великій 
орді. То перша серйозна перемога русичів над половцями за кілька останніх років. 
Мономах переміг половецьких ханів, що майже завжди мили чисельну перевагу над 
ним, завдяки великому таланту полководця. 

Найвидатніший політичний і державний діяч тогочасної Русі, досвідчений полко-
водець, гроза половців, Мономах на двадцять довгих літ виявився зачиненим у 
Переяславі, мало не з усіх боків оточеному кочівниками. Не раз і не два половецькі 
хани перерізали шляхи, що вели до Києва, перешкоджаючи постачанню міста-фортеці. 
У «Повчанні» Мономах з гіркотою пригадував: «І сидів я у Переяславі три літа і три 
зими з дружиною своєю, і багато біди натерпілись ми від війни і голоду». 

«Повчання» Володимира Мономаха є визначною й найдавнішою пам’яткою 
вітчизняної педагогічної думки. Прогресивне значення ідей твору полягає в тому, шо 
князь уперше серед мислителів Європи обґрунтував необхідність переходу від релігійно-
аскетичного виховання до практичних завдань, пов’язаних з повсякденним життям. 
У «Повчанні» врівноважуються трансцендентні, соціоцентричні й особистісні ціннісні 
системи; відкривається шлях до формування гармонійної особистості, в якому яскраво 
проступають риси народної педагогіки. 
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Значне місце в творі відведено ролі прикладу старших у вихованні, особливо батьків. 
Володимир Мономах тактовно за зразок ставив власний життєвий досвід: «І сідав 
думати з дружиною, або людей судити, або на полювання їхати...» Торкаючись 
морального виховання, він розглядав правила й норми поведінки, які вважав критерієм 
вихованості особистості. Велику увагу приділено в «Повчанні» формуванню в молоді 
почуття любові до батьківщини й готовності захищати її від ворогів. У зв’язку з ним 
князь розробив систему фізичного виховання юнацтва. 

Та не варто думати, що у Переяславі Володимир займав пасивну оборону. Він 
майже щороку ходив проти половецьких ханів і завжди перемагав їх. 

Слава половецьких походів зробила Мономаха найшановнішим політиком, і він 
вийшов на перші ролі. Київ став йому близьким. Йому не треба було боротися за нього. 
Він сам прийшов до Володимира Мономаха в особі віча зі знатних городян і бояр. 

19 березня 1113 р. було сонячне затемнення, а через 10 днів– місячне затемнення. 
Природа начебто підказувала, що наближаються великі зміни на Русі. Справді, 16 квітня 
помер київський князь Святополк. Уже наступного дня після похорону делегація від 
київського віча вирушила до Володимира Мономаха. Вони просили його зайняти 
київський стіл і стати великим володарем Русі. 

Володимир Всеволодич став великим князем київським у похилому, як тоді вважалося, 
віці – 1113 р. йому виповнилося шістдесят. Але він зберігав працездатність й енергію, а 
розум і набутий досвід робили його сильним і мудрим правителем. Мономахові 
належить честь відновлення одноосібної монархії Володимира Святославича та Ярослава 
Мудрого, Всюди на Русі князі корилися йому, знаючи не лише важку руку, а й 
справедливу вдачу свого сюзерена. За князювання Володимира Всеволодича в Києві 
(1113-1125) на Русі вщухли міжкнязівські чвари, що були: звичайною річчю в роки 
правління його попередника Святополка. 

За часів правління Володимира Мономаха внутрішнє становище Київської Русі 
стабілізувалося. У системі заходів князя, спрямованих на нормалізацію соціальної 
ситуації, винятково важливе місце займала його законодавча діяльність. На раді в селі 
Берестові був розроблений «устав» – доповнення до юридичного кодексу «Руська 
правда», шо значно обмежувало безконтрольну діяльність адміністрації, яка призводила 
до зубожіння жителів міст і сіл. У цих законах знищувалося холопство за борги та 
обмежувалися відсотки за борги («резі»), зменшувалися податі для городян, полег-
шувалися повинності, закупам (людям, шо потрапили в залежність за несплату 
боргу) дозволялося скаржитися на своїх панів. 

За Володимира бурхливо розвивалися сільське господарство і ремісниче виробництво, 
пожвавилася торгівля, виникали нові й розросталися старі міста. При ньому побудовані 
міст через Дніпро, нові храми, поповнювалася державна скарбниця. Київ знову пережив 
період розквіту. Мономах зумів тимчасово об’єднати під своєю владою велику 
частину території київської держави і припинити князівські усобиці. Він відомий як 
високоосвічена людина, автор уміщеного в Лаврентіївському літописі «Повчання», 
адресованого його дітям і чернігівському князеві Олегу Святославичу, в якому різко 
засуджував князівські усобиці й закликав до єдності всіх князівських земель перед 
зовнішнім ворогом. Цінність «Повчання» полягає в тому, шо в ньому князь учить 
піклуватися про рідну землю, аналізуючи власні життєві помилки. Твір сповнений 
християнською доброзичливістю, любов’ю до ближнього. 

«Вотчинним» монастирем Володимира Мономаха був Видубицький монастир у 
Києві. Саме за його підтримки тут створено осередок книжників Видубицького 
монастиря. Кажучи сучасною мовою, то ідеологічний центр Мономаха та всієї Київської 
Русі. На замовлення нового київського князя переписано «Повість временних літ», тобто 
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створено нову редакцію, де вивищувалася роль роду Мономаховичів у розбудові 
Русі. Сам Володимир Мономах не цурався пера, будучи ідейно спорідненим із цим 
осередком книжників. 

Наприкінці київського князювання Володимир почав замислюватися над сенсом 
життя, над долею суспільства, намагався оцінити свою тривалу політичну кар’єру. 
Він бажав передати величезний досвід нащадкам, прагнучи, щоб вони взяли з нього 
найкраще й не повторювали помилок. Так, слід гадати, було створено Мономахом 
«Повчання дітям». 

Час його князювання до смерті, яка настала 1125 року, був періодом найквітучішим у 
давній історії Київської Русі. Вже ні половці і ніякі інші іноплемінці не турбували 
руського народу. Навпаки, сам Володимир посилав свого сина Ярополка на Дон, де син 
завоював у половців троє міст і привіз собі жінку, дочку яського князя, надзвичайну 
красуню. Другий син Володимира, Мстислав, з новгородцями завдав поразки чуді на 
Балтійському узбережжі; третій син, Юрій, переміг на Волзі булгар. Удільні князі не 
сміли заводити усобиць, підкорялися Мономахові і в разі норовистості відчували його 
дужу руку. Володимир прощав перші спроби порушити порядок і суворо карав повторні. 

Не такі вдалі були справи Мономаха з Грецією. Він віддав дочку свою за Леона, 
сина візантійського імператора Діогена; але слідом за тим у Візантії відбувся переворот. 
Діогена скинув Олексій Комнин. Леон з допомогою тестя хотів придбати собі незалежну 
область у грецьких володіннях на Дунаї, але його умертвили вбивці, підіслані Комнином. 
Леон залишив сина, для якого Мономах хотів придбати те ж саме володіння в Греції, 
якого добивався Леон, і спочатку воєвода Володимирів Войтишич посадив Володи-
мирових посадників у грецьких дунайських містах, але греки прогнали їх, в 1122 році 
Володимир помирився з наступником Олексія Іоаном Комнином, і віддав за нього 
онуку свою, дочку Мстислава. 

19 травня 1125 року Мономах помер поблизу Переяслава біля улюбленої церкви, 
побудованої на березі Альти, сімдесяти двох літ од народження. Тіло його перевезене до 
Києва. Сини і бояри понесли його до св. Софії, де він і похований. Мономах залишив 
про себе пам’ять як про кращого з князів. 

Кончина Володимира Всеволодича ознаменувала завершення цілісної епохи в 
історії Давньої Русі. Ранньофеодальна єдиновладна монархія Мономаха через кілька 
років втратила колишню цілісність і розділилася на півтора десятка земель і князівств, 
володарі яких суперничали за першість у Руській землі. Закінчилася й доба переможних 
походів руських князів проти половецьких ханів. Міжкнязівські чвари, що розгорнулись 
і набирали сили по смерті Мономаха, дали можливість половецьким ханам, перехопити 
воєнну ініціативу, і вже ніколи Русі не судилося здобути таких славних перемог над 
хижим і невблаганним Половецьким степом, як тоді, коли на чолі руських ратей стояв 
великий воїн і полководець; державний діяч і письменник, онук Ярослава Володимир 
Всеволодич Мономах. 

Володимир був сильним і розумним правителем. Він відновив єдиновладну монархію 
Володимира та Ярослава Мудрого. Всюди на Русі князі корилися київському сюзеренові, 
що мав важку руку, але справедливу вдачу. Тому в 12-річне князювання Мономаха в 
Києві в Давньоруській державі припинилися міжкнязівські чвари, на які так багате 
правління його попередника Святополка. 

У 2002 році в серії монет «Княжа Україна» НБУ випустив срібну монету 
номіналом 10 гривень – Володимир Мономах. Кількість монет – 3000 шт. 

Автори ескізів: В. Таран, О. Харук, С. Харук, В. Козаченко; моделей – В. Атаманчук, 
В. Дем’яненко. 
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Семерій Наливайко – яскрава постать переломної доби в історії українського 

козацтва. У літературі зустрічаються такі його різночитання, як Павло, Шимон, Семен, 
Северин, Семерин, Семерій. Докладні студії дають можливість твердити, що насправді 
Наливайка звали Семерій. Цим іменем він підписував свої листи, і в більшості 
документів, де наведено його ім’я, воно звучить саме так. 

Перша згадка про Северина Наливайка належить до 1593 р. Тоді він очолив на 
Південному Поділлі виступ невеликого загону нереєстрових козаків і повсталих селян, 
що піднялися на боротьбу за справедливість і волю. 

На імовірні місця народження Наливайка вказують на містечка Гусятин і Острог. 
Збереглися згадки, що батько Наливайка був шевцем, який займався також козаку-
ванням. Є підстави припускати, що Наливайки належали до дрібного боярства – стану, 
який активно знищувався в другій половині XVI ст. 

Подальша доля сім’ї Наливайків уже безсумнівно пов’язана з Острогом. Можливо, 
Семерій навчався в Острозькій академії. Згодом його улюбленою справою стало 
козакування. Історична традиція твердить, що Наливайко був сотником надвірного 
(особистого) війська Острозького. 

На службі в князя і застає Наливайка початок виступу низового товариства на 
чолі з Косинським проти Острозького. У складі військ останнього він брав участь у 
боротьбі проти козаків, зокрема в битві під П’ятками. Згодом Семерій виправдовувався 
перед запорожцями тим, що власна честь не дозволила йому полишити воєводу, 
свого пана, хліб якого він їв задовго перед тим і на службі в якого перебував у той час. 
Ось чому він мусив воювати за нього з його ворогами. 

Уперше Семерій Наливайко виступив на чолі нереєстрових козаків і повсталих 
селян на Південному Поділлі восени 1593 року. То був виступ ще невеликого загону 
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козаків і повсталих селян на боротьбу за справедливість і волю. Вони вірили йому і 
знали, що коли Северин зважився на таку справу, то це заради них, людей, що терпіли 
нужду і панське свавілля. 

 

  
Монета НБУ 1997 року номіналом 20 грн 

 
Сильне враження на Северина справило повстання 1591-1593 років. С. Наливайко 

став свідком поразки козаків під П’яткою і бачив криваву розправу панів над беззахисним 
мирним населенням. Повстання, як відомо, очолив Косинський, і Наливайко був 
прихильним до нього, хоча в історичних джерелах є згадка, начебто він брав 
безпосередню участь разом із магнатом К. Острозьким у його придушенні. Так це чи 
ні – сказати важко. Хоча в війську Острозького він був помітним козаком (служив 
ротмістром у загоні особистої охорони князя). Починаючи з юнацьких років, брав 
участь у боях із татарськими ордами на Поділлі і Брацлавщині, ходив у походи проти 
турків і татар у Крим, Молдавію, був з козаками на Чорному морі. Безпосереднім 
поштовхом до його рішучих виступів як народного ватажка став напад магната 
Калиновського на батьківську садибу, яку було понищено, а самого батька за непокірність 
закатовано до смерті. Син шукає підтримки у магната Острозького, щоб домогтися 
справедливості, але той не захотів псувати свої стосунки з Калиновським. Тоді якраз 
у південних районах Поділля і Брацлавщини діяло кілька повстанських загонів. 
Наливайко приєднується до одного з них і стає отаманом; тепер здійснення помсти 
за батька перетворюється в реальність. Він учиняє напади на маєтки Калиновського. 
Згодом писав про це королю: «Пан Калиновський батькові моєму, що був у мене 
один, без будь-якої причини полатав ребра, і таким катуванням батька мого світу 
позбавив. Не знаючи, як поскаржитись по закону за таку велику кривду, яка, гадаю, 
не може бути більшою, і не маючи засобів на витрати, яких вимагає судочинство, я, 
як людина убога, вдався до того, на що здатний: помстився йому». 

1593 р. розпочалася війна між Туреччиною і Австрією, підтриманою Римом та 
Венецією. У війну відразу вступили й українські козаки. Вони під проводом Григорія 
Лободи здійснили два походи на турецькі фортеці Придністров’я. 

У безпосередньому зв’язку з цими подіями і виходить на історичну арену Семерій 
Наливайко. У квітні 1594 р. з дозволу князя Острозького він покидає службу в нього, 
збирає «охочих людей» і вирушає з ними на подільське прикордоння. Загін С. Наливайка 
налічував до двох з половиною тисяч чоловік. Це досить значна, як на ополчення, 
військова одиниця. 
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У травні 1594 р. орда почала переправлятися через Дніпро. Не сидів склавши руки й 
С. Наливайко. На початку червня він зробив рейд-розвідку назустріч ворогові вниз 
Дністром. Навпроти міста Тягина (Бендер) козацький ватажок розгромив фортецю 
Паркани й захопив кілька тисяч приготовлених для хана коней. Після походу 
С. Наливайко вирядив на Січ своїх посланців. Він визнав фактичну зверхність над 
собою низового товариства й подарував запорожцям коней. 

На початку липня татари перетнули Молдову, мов смерч, пронеслися по При-
карпаттю, винищуючи все на своєму шляху, і вдерлися в Угорщину. С. Наливайко, 
надто пізно дізнавшись про прорив татар, кинувся за ними через Західне Поділля, 
але не наздогнав їх. Тоді знайшов собі іншу справу – зайняв Теребовлю і Гусятин, 
маєтки свого давнього ворога Мартина Калиновського, де побрав зброю, порох, кулі, 
коней, грошей тощо. Прямуючи на Брацлавщину він, він спустошив також низку 
шляхетських маєтків, захопив понад дві тисячі коней і багато зброї. 

Зібравши близько 4 тисяч чоловік, С. Наливайко вирушає в Молдову і штурмом 
здобуває найбільше турецьке місто Придністров’я – Тягин (за винятком добре 
укріпленого замку). Розсипавшись по околицях, козаки захопили багату здобич. Це і 
був «хліб козацький», тобто життя в воєнні часи за рахунок війни. Через місяць 
наливайківці вирушили додому. Але на переправі через Дністер їх наздогнав мол-
давський господар Аарон з 7-тисячним турецько-татарським військом. Спалахнув 
бій, в якому козаки зазнали значних людських і матеріальних втрат. У складній ситуації 
С. Наливайкові все ж таки вдалося врятувати основне ядро свого загону. 

Перебуваючи на Поділлі, С. Наливайко зажадав від місцевої шляхти взяти на 
утримання його людей. Участь у загально християнській боротьбі проти мусульман 
робила ці вимоги законними в очах Наливайка – адже такі «стації» були шляхетським 
обов’язком під час воєнних дій урядової армії. 

До цього С. Наливайко зі своїми загонами побував у Семиградді й Закарпатті, 
пройшовши через гори в Галичину. Полишивши цей край, наливайківці рушили на 
Поділля і Волинь і наприкінці жовтня 1595 р. з’явилися біля Луцька. Після того 
С. Наливайко з загонами вирушив у Білорусь, також охоплену повстанням, і за 
допомогою селян здобув з боями Слуцьк, Бобруйськ та Могильов (на Дніпрі). 

В Мінську в цей час зібралося велике шляхетське військо, готове вирушити на 
повстанців, але Наливайко ухилився від зустрічі з ним. 

Проте в середині грудня 1595 р. королівська кіннота таки настигла наливайківців. 
Після кількагодинного бою козаки зуміли відірватися від ворога і, утворивши рухомий 
табір, пішли на Бихов. 

Відірвавшись від королівських військ, С. Наливайко з загонами рушив на Пінськ, 
а звідти на Волинь. В середині січня 1596 р. він прибув до Острога. 

Шляхта влаштувала в Брацлаві щорічні судові засідання. Тепер, довідавшись про 
наближення С. Наливайка, мусила виїхати з міста, бо він «судові городовому був 
страшний». Шляхта звернулася зі скаргою до короля, але реальної допомоги не 
отримала. 

Уряд не поспішав і не мав сил боротися проти козаків. Крім того, прагнення 
реваншу за татарський набіг змусило уряд дозволити здійснювати походи проти 
турків і татар усім бажаючим. За таких умов козацтву вдалося зібрати значні сили – 
реєстровців. 

В урядових колах ще з весни 1595 р. замислювали розправу над повстанцями. 
Однак така можливість виникла тільки після закінчення військово-політичних маневрів 
у Молдові. Взимку 1595-96 р. проти козаків зібрано близько 12 тисяч чоловік. Каральну 
операцію мав здійснити польний гетьман Станіслав Жолкевський, талановитий військовий 
діяч. 
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Дізнавшись, що в районі Кременця збирається коронне військо, С. Наливайко відійшов 
на південний схід Волині, до містечка Острополя. Однак швидкий наступ Жолкевського 
виявився для нього несподіваним. Поляки напали на дві козацькі роти в селі Мацієвичі й 
знищили їх. Наливайка, що був неподалік, встигли попередити, і він почав відступати. 
Жолкевський наздогнав його біля села Прилуки. Однак бій закінчився безрезультатно, а 
вночі С. Наливайко безслідно зник. Він подався на південний схід, до Корсуня. 

У таборі повстанців не було одностайності. Більшість, особливо селяни з сім’ями, 
воліли якнайшвидше дістатися російських кордонів, сподіваючись на порятунок і 
притулок. Інші не бажали лишати рідну землю, хотіли йти у південні степи Переяс-
лавщини, а за необхідності навіть і далі, щоб продовжити боротьбу проти магнатсько-
шляхетського ярма. З цими останніми поділяли свої плани. Наливайко, Шаула, 
Кремпський. Багаті ж козаки, особливо реє строві, до яких тяжів і Лобода, прагнули 
до перемир’я з польським командуванням і припинення боротьби. Лобода навіть 
розпочав відповідні переговори, направивши до Жолкевського сотника Козловського з 
листом, у якому пропонував припинити війну і укласти мир. Після цього С. Наливайко і 
Лобода зібрали загін і також рушили в Переяслав. Ледве вони відійшли від Дніпра, 
як розпочали переправу поляки. 

Ватажки повстанців добре розуміли, що стара зруйнована переяславська фортеця 
не захистить від шляхетського війська, і тому вважали за краще, рухатися в глибину 
Задніпров’я. 

Так, пройшовши Яготин і Пирятин, козацькі загони Дісталися Лубен і 15 травня 
переправилися через Сулу. На, все про все пішло чотирнадцять діб. За цей же час 
королівські війська поповнилися свіжими силами, подолали Дніпро й рушили далі. 
Оцінивши сили і можливості обох сторін, Жолкевський впевнився, що тепер може 
поборотися і остаточно розгромити повстанців. 

Стало очевидно, що подальша облога неможлива. До того ж у козацькому таборі 
почалися суперечки. Щоб поглибити їх, Жолкевський знову посилає до Лободи посланця 
з пропозицією видати С. Наливайка та інших керівників повстання і здатися «на ласку 
короля». 

Про це дізналися в таборі. Зібралась рада, під час якої між прихильниками 
Лободи і Наливайка спалахнула сварка. Лободу звинуватили в зраді. Той з обуренням 
відмовився. Тоді на нього напали і тут же зопалу відрубали голову. Реєстровики 
принишкли, але затаїли на нереєстровиків люту злобу. Останні ж, звинувативши 
С. Наливайка в тому, що завів повстанців у прірву, скинули його з гетьманства й 
обрали свого ватажка Криштофа Кремпського. 

Тоді С. Наливайко зі своїм загоном кинувся з табору, прагнучи пробитися крізь 
військові заслони. Та це йому не вдалося. 

Уночі 28 травня (7 червня) старшини – прибічники Лободи – оточили ставку 
С. Наливайка і перебили охорону. Реєстрові по-зрадницьки схопили Наливайка, ІІІаулу, 
Шостака. А тим часом шляхта з криком «Обороняйтесь!» кинулася на табір. Почалася 
різня. Лише частина козаків з полковником Кремпським прорвалася на Запоріжжя. 

Після жахливих двох днів, протягом яких у козацькому таборі вбито до двохсот 
чоловік, козаки захвилювалися. Вранці 7 червня вони зібралися на раду, волаючи, 
що їм усім приходить остання година, згодилися віддати полякам C. Наливайка та 
інших начальників, аби лише поляки випустили решту на волю. С. Наливайко зібрав 
своїх прибічників і хотів утекти, але вискочити було неможливо. Цілий день вирував 
табір, доки, нарешті, до вечора зробилася міжусобиця. С. Наливайко відстрілювався 
від своїх побратимів, захищаючи життя. Шум досяг поляків. Дізнавшись, у чому 
справа, поляки пішли на приступ, раптом козаки дають знати, що все буде, як вони 
хочуть. С. Наливайка осилили, схопили й привели зв’язаним до Жолкевського... 
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Разом з С. Наливайком схоплено і його найближчих соратників – Шаулу і Шостака, 
кількох інших старшин. 

8 червня 1596 р. повстанці, повіривши Жолкевському, припинили опір і вийшли з 
окопів, та на них раптово напали жовніри, й почалося жорстоке знищення безоружних, 
знесилених людей. Польський історик Бельський писав, що «на протязі милі чи більше 
труп лежав на трупі, бо всього в таборі з черню і з жінками їх до десяти тисяч». 

Становище повстанців вкрай ускладнилося. Постійно відбувались ради, на яких 
вирішували, що робити далі. Висловлювались пропозиції йти в межі Московщини 
або на Січ чи замиритися з владою. На початку травня з метою замирення відбулися 
переговори з поляками, які, однак, закінчилися безрезультатно. Польська сторона вимагала 
видати Наливайка, гармати, хоругви і всіх селян-втікачів. Бездіяльність у Переяславі 
спричинила поразку повстанців, бо вони повністю віддали ініціативу в руки. 

Спека й відсутність води остаточно деморалізували обложених, тому більшість із 
них вирішила виконати вимоги поляків. Наливайка та його найближчих соратників 
схопили й видали Жолкевському противника й відправили в кайданах до Варшави. 
Але це не врятувало повстанців. Беззахисний табір зазнав погрому. 

Процесія завернула до королівської резиденції Уяздов, де на Наливайка хотіла 
подивитися стара королева. Вона стояла на балконі палацу, й С. Наливайко, піднявшись 
у кареті, шляхетно привітав її. 

Восени 1596 р. дев’ятьох спільників С. Наливайка стратили, а трьох помилували. 
Особлива доля чекала на Семерія. Його неодноразово катували, а також по кілька 
діб не давали йому спати. Навколо особи С. Наливайка почали плести різні інтриги. 
Поширювались чутки про впливових заступників. Йому намагалися влаштувати втечу. 
Джура Наливайка зумів передати в тюремну камеру пилку. Він перепиляв колодку, 
але сторожа це помітила. Для варшавського двору не було таємницею і те, що 
С. Наливайко входив до вузького кола людей, які близько знали князя Костянтина 
Острозького – ворога унії, людини, що зробила великий внесок у розвиток культури 
й освіти в Україні. Не викликає сумніву, що владу цікавили зв’язки С. Наливайка з 
іноземними державами, зокрема з Росією. Це були загальні й найважливіші питання. 
Документи зберегли також свідчення про безконечні допити, що стосувалися обставин 
того чи іншого нападу на представників шляхти, конфіскації їхнього майна, грошей і 
т. п. Наприклад, протягом кількох годин генеральний війт Максим Козловський та 
інші шляхтичі допитували С. Наливайка з приводу нападу його загону на маєток одного 
могилівського орендаря: «У Хилька Ісловича, міщанина могилівського, застава його 
милості кн. Юрія Друцького-Соколинського: срібло, палаш і шабля, сріблом при-
крашені, – нехай віддасть». На це він відповів: «...військо забрало майно і мені принесло; 
також і ці речі». Таких позивачів-шляхтичів було багато. Всі вони вимагали відшко-
дування збитків і покарання С. Наливайка. Одначе на допитах мужній керівник повстанців 
тримався із великою гідністю і зовсім не розкаювався в правоті своєї справи. У 
листопаді 1596 р. до нього, згідно з королівським наказом, двічі приходив нідканцлер. 
Він дав зрозуміти С. Наливайкові, що в разі каяття він може розраховувати на 
помилування. Одначе козацький ватаг відмовився відповідати на запитання. 

Із стратою С. Наливайка зволікали. Очевидно, він був потрібен правлячим колам 
як учасник внутрішніх і міжнародних інтриг. Останній допит відбувся 9 квітня в 
будинку коронного маршалка в присутності кількох високопоставлених осіб. Цілком 
можливо, що короткий протокол цього допиту, який писар назвав «Повість Наливайка», 
і є інтригуючою «сповіддю Наливайка», з котрою потім було ознайомлено багатьох 
сенаторів. 

Останнім днем життя Семерія Наливайка стало 11 квітня 1597 р. В центрі Варшави 
на очах у великого натовпу йому відрубали голову. Потім тіло четвертували, тобто 
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розрубали на шматки, які порозвішували по місту. Ця смерть, як і життя козацького 
ватажка, лишила яскравий слід у народній пам’яті. Пізніші літописи розповідали про 
страту Наливайка в розпеченому «мідяному бику» або на розпеченій залізній кобилі 
із залізною короною на голові. 

У долі Семерія Наливайка відбилася зросла сила козацтва, яке наприкінці XVI ст. 
розгулялося на волі, не особливо задумуючись над наслідками своєї діяльності. 
Наливайко був першим відомим діячем вітчизняної історії, який загинув у боротьбі проти 
Речі Посполитої. Тому він став одним із символів визвольної боротьби українського 
народу. 
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Ніхто з істориків не знає, ким був Олег, що став київським князем наприкінці IX ст. 

(за хронологією «Повісті временних літ» – у 882 р.). Річ у тім, що образ Олега 
зітканий з фольклорних оповідей: народних переказів і легенд, дружинних пісень і 
приповідок. 

Образ князя Олега в фольклорних творах видається більш казковим, ніж справжнім. 
Але в його реальності сумніватися не доводиться, адже жив він у часи, коли легенда 
перетворюється на дійсність. 

Кінець IX – початок X ст. – один з найважливіших етапів створення Київської 
Русі, й Олег – перша велика особистість її історії. 

Рік його народження невідомий. Походив він з норманів. 
Щодо соціального стану Олега, його походження і родинних стосунків з новго-

родським князем Рюриком свідчення літописців суперечливі. Одні історики, спираючись 
на відповідні джерела, вважають Олега родичем Рюрика і регентом його, сина Ігоря. 
Інші твердять, шо Олег не належав до династії рюриковичів, а захопив владу в Києві, 
спираючись на вірну йому дружину, прикриваючись ім’ям «законного претендента» 
Ігоря. 

Після смерті Рюрика (879) влада в Новгороді перейшла до його малолітнього 
сина Ігоря, але фактично – до його опікуна Олега. 

Як пише літописець, Олег і його дружинники, переодягнувшись купцями, з’явилися 
на берегах Почайни в Києві. Вбили Аскольда (за літописами Діра), хитрістю та підступом 
заволоділи Києвом. Олег проголосив це місто столицею новоутвореної держави і 
назвав «матір’ю міст руських». На Русі утвердилася династія Рюриковичів. 

У Києві Олег зміцнив свою владу, здобувши підтримку місцевого населення, чим 
заклав основи створення загальноруської держави – Київської Русі. Так землі руської 
півночі були об’єднані із землями руського півдня. 
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«Повість временних літ» і Новгородський літопис злагоджено повідомляють, що 
Олег прийшов з Новгорода до Києва, обманом захопив і вбив місцевих князів Аскольда 
й Діра і сам княжив у стольному граді. Олег докладав енергійних зусиль до приєднання 
раніше не залежних від Києва племінних союзів. Літописці зуміли простежити основні 
етапи цієї діяльності. Тільки-но почавши княжити в Києві, Олег, згідно зі свідченнями 
Нестора-літописця, «почав воювати проти древлян і, підкоривши їх, брав з них по 
чорній куниці». Далі «вирушив Олег на сіверян і переміг їх, і наклав на них легку 
данину, й не дозволив їм платити данину хазарам, мовивши так: «Я ворог їм, і вам 
платити нема чого». І далі «послав Олег до радимичів, запитуючи: «Кому даєте 
данину?» Вони ж відповідали: «Хазарам». І сказав їм Олег: «Не давайте хазарам, але 
платіть мені»... – І панував Олег над полянами, і древлянами, і сіверянами, і радимичами, 
а з уличами й тиверцями воював». 

У наведених словах літописця неважко побачити динамічну картину послідовного 
приєднання союзів племен до складу юної Київської держави. Спочатку вона поглинула 
ті племінні об’єднання, що були поблизу Києва: у князя не вистачало сили на всі союзи 
племен одразу. Київська держава за часів Олега була ще слабко консолідованою. 
Влада київського князя в землях племінних князівств залишалася формальною, система 
збирання данини – примітивна, адміністрація і суд діяли час від часу. Літописи 
оповідають про запеклу боротьбу наступників Олега за підкорення тих самих племінних 
союзів, які приєднував до Руської землі сам князь. Союзи племен аж до кінця X ст., 
до часів князювання Володимира Святославича, зберігали значну автономію, а їхня 
верхівка – великі багатства. 

І все ж за часів князя Олега Київська держава була економічно розвиненою, мала 
великий воєнний потенціал і проводила активну зовнішню політику, про що свідчить 
здійснення грандіозного воєнного походу Русі на Візантію в 907 р. «Повість временних 
літ» яскраво відобразила небачений до того на Русі розмах походу: «Пішов Олег на 
греків (візантійців), залишивши Ігоря в Києві, взяв же з собою силу варягів, і словен, 
і чуді, й кривичів, і мерю, і древлян, і радимичів, і полян, і сіверян, і в’ятичів, і 
хорватів, і дулібів, і тиверців... І з усіма цими пішов Олег на конях і в кораблях, і 
було кораблів числом дві тисячі». 

Час правління Олега в Києві – з 882 до 912 року (так вважає автор «Повісті 
врем’яних літ») чи до 922 (згідно з Новгородським першим літописом молодшого 
зводу) – був періодом інтенсивного об’єднання східнослов’янських земель навколо 
Києва. І хоча прийшов Олег до влади злочинним шляхом, він реабілітував себе в 
очах нащадків як великий будівничий Київської держави. Він відновив язичницький 
культ у Києві. За це волхви прозвали його Віщим. 

Найважливішими турботами Олега стали: по-перше, звільнення від влади Хозарського 
каганату і підпорядкування Києву ще «самостійних східнослов’янських племен; по-
друге, захист кордонів держави від зовнішніх ворогів; по-третє, забезпечення вигідних 
для Русі відносин з Візантією. 

Князь придушував будь-які прагнення до відокремлення з боку місцевої племінної 
верхівки, однак остаточно консолідувати суспільство йому так і не вдалося. 

На підвладних йому землях Олег установив визначену данину (полюддя), поширив 
єдину систему судочинства й адміністрації. Але ця система на місцях діяла час від 
часу, коли наїжджали князівські дружинники з Києва, а в інші періоди вона була 
слабкою, формальною. 

Після свого зміцнення в Києві Олег здійснює походи на землі древлян (883) уличів 
(885), жителів півночі, радимичів, тиверців, звільняє їх від сплати данини Хозарському 
каганату, а також підкоряє неслов’янські племінні об’єднання – чудь і мерю. 

Історики доводять, що за часів Олега Київська Русь охоплювала значну територію 
Східної Європи – близько 800 тис. квадратних кілометрів (майже половина її 
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простиралася в межах сучасної України) і мала населення від 3 до 12 млн. Більшість 
населення держави складали русичи, але разом з ними в Київській Русі проживало 
понад 20 різних племен. Неслов’янське населення вливалося до складу Київської 
Русі переважно мирним шляхом. 

В руках Олега зосередилася влада над землями, що простяглися від Ладоги на 
півночі до пониззя Дніпра на півдні. 

З кожним роком Київська Русь неухильно зміцнювала свої позиції. 
Проявом її зростаючої могутності був великий, як на ті часи, похід на Кон-

стантинополь 907 р. По Дніпру пливло 2 тисячі легких кораблів, у кожнім по 40 воїнів; 
кіннота йшла берегом. 

Причини цього походу до кінця не з’ясовані дослідниками: історики минулого 
пояснюють дії русичів самими лише завойовницькими устремліннями; сучасні науковці 
схильні бачити одну з основних причин загострення відносин між Києвом і Кон-
стантинополем у нерегулярній виплаті греками данини. 

У тому ж 907 році була укладена попередня русько-візантійеька угода. Згідно з 
угодою, Візантія зобов’язувалася сплачувати Русі щорічну данину. За те Олег обіцяв, що 
не заборонятиме своїм воякам вступати на візантійську службу. Великим досягненням 
стало одержання від грецької сторони права безмитної торгівлі для руських купців у 
Константинополі та інших містах імперії. Давньоруських торгових людей і послів 
годували безкоштовно в столиці Візантії протягом шести місяців, а коли вони 
від’їжджали на батьківщину, візантійці постачали їм паруси, канати, якорі, а також 
продовольство. 

Оповідання про переможний похід проти Візантії 907 р «Повість временних літ» 
заверщує словами: «І повернувся Олег до Києва, несучи золото, й паволоки, і плоди, 
і вино». 

Розповідь про героїчний і успішний похід 907 р. на Візантію літописець закінчує 
словами: «І повісив щита свого на воротях, знаменуючи перемогу, і пішов од 
Цареграду... І прибув Олег до Києва, несучи золото, і поволоки, і овочі, і вина, і 
всяке узороччя». 

Оскільки Візантія порушила умови домовленості, в 911 р. Олег знову здійснив похід 
проти неї. Взяв у імператора велику контрибуцію (48 тис. гривень золотом) і уклав 
(2.09.911 р.) новий вигідний для Русі торговий і політичний договір з Візантійською 
імперією. Він складався із 15 статей: 

– санкціонував встановлення дружніх зв’язків між двома державами і безмитної 
торгівлі з Візантією; 

– руські купці мали право жити в передмісті Константинополя (біля церкви 
святого Мами) протягом 6 місяців, приходити до міста групами не більше 50 чоловік, 
без зброї, у супроводі візантійських чиновників; 

– русичі дістали право служити в імператорському війську; 
– визначався порядок викупу полонених тощо. 
Договори 907 та 911 рр. є найціннішим джерелом нашої історії, по суті, це 

перший документ, у якому зафіксовано вихід східних слов’ян на історичну арену як 
рівноправних із греками. Походи Русі на Візантію продовжувалися до середини XI ст. 
Одним із провідних чинників їх організації стало прагнення правлячої верхівки київської 
держави забезпечити собі головний на той час ринок збуту продукції сільського 
господарства й промислів, що збиралася з підвладного населення в вигляді данини. 

Протягом 893-896 рр. русичам на чолі з Олегом доводилося боротися і з угорськими 
племенами, що вийшли в Середнє Подунав’я. Активізувалася діяльність Русі й у 
південно-східному напрямі. Відбулися походи на Каспійське узбережжя і на Кавказ. 
За свідченням арабського автора аль-Масуді, близько 912 р. 500 руських людей досягли 
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по Волзі південного берега Каспію. Деякі історики вважають, шо саме в цьому поході 
загинув Віщий Олег, обставини смерті якого продовжують залишатися загадкою. 

 

 
Худ. Бодаревський Н. К. Князь Олег прибиває щит на вратах Царьграда 

 
Про подальше життя й смерть князя давньоруські джерела говорять по-різному. 

Це наводить на думку, що літописці не знали подробиць смерті князя. Не знав цього 
і Нестор, що помістив у своєму творі поетичну легенду про смерть князя. 

Волхви віщували князю, що «прийме він смерть від коня свого улюбленого». Олег 
наказав забрати коня, але годувати його й берегти. Пройшло 4 роки, Олег згадав про 
коня і захотів довідатися про долю свого улюбленця. Йому сказали, що кінь уже помер. 
Олег посміявся над пророцтвом волхвів і захотів подивитися на кістки коня. Приїхавши 
на те місце, де лежали кістки, Олег спішився і поставив ногу на кінський череп. З 
черепа виповзла змія і вкусила князя. Так Олег прийняв смерть від свого коня. 

Можливо, Олег і справді загинув від укусу змії, давши привід для створення 
казкової легенди. Для нас важливим є інше: смерть Олега відкрила Ігореві шлях до 
київського престолу, оскільки ніхто не заперечив його прав на князівський трон. 

Відомо, що через багато років за наказом Ярослава Мудрого останки Олега 
охрестили й урочисто поховали біля знаменитої в той час Десятинної церкви, хоча 
частина дослідників вважає, що місце поховання цього державного діяча і полководця 
залишається нез’ясованим. 

Підбиваючи підсумки діянь князя Олега, відзначимо, що, незважаючи на скандинавські 
корені, йому вдалося утриматися біля керма слов’янської держави понад 30 років і, 
завдяки невтомній державотворчій діяльності, перетворити Київську Русь на одну з 
могутніх країн Європи. 

За цей час Олег окреслив територіальні контури держави й істотно пожвавив 
економічне життя Русі. Однак об’єднавчі й консолідаційні процеси в суспільстві князь 
завершити не зміг, він залишив цю проблему своїм послідовникам, передусім Ігорю, 
який і продовжив будівництво держави на першому етапі його розвитку. 
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Образ княгині Ольги постає перед нами з сторінок «Повісті временних літ» Нестора-

літописця, візантійських хроністів і письменників. У видатній пам’ятці часів Київської 
Русі – Софійському соборі в Києві на фресці відновлене портретне зображення княгині 
Ольги. її обличчя має досить суворий вигляд: великі очі, тоненькі темні трохи вигнуті 
брови, прямий правильної форми ніс. З-під мафорія виглядає темно-каштанове волосся з 
проділом посередині. Дуже виразний рот княгині з щільно стуленими тонкими губами, 
що надає обличчю владного, вольового виразу. Вона в сукні світлосалатового кольору. 

Ольга була жінкою великого київського князя Ігоря. Восени 945 року князь з 
дружиною і його «муж» – старший дружинник Свенельд зі своїми дружинниками 
пішли за даниною у Деревлянську землю. «Отроки» Свенельда, збираючи данину, 
нещадно грабували населення. І це, згадує літописець, викликало недобру заздрість 
у дружини Ігоря. Вже зібравши данину, князь Ігор почав збирати її вдруге. У 
Деревлянській землі вибухнуло повстання. До селян і міського населення пристала 
місцева феодальна знать на чолі з князем Малом. Під час повстання деревляни «убили 
Ігоря і дружину його, бо їх було мало». 

Зосталася в Києві по Ігорю його вдова Ольга з малим сином Святославом, і першим 
ділом вважала за свій обов’язок помститися за чоловіка і приборкати древлян. Нестор 
так розповідає про цю помсту та початок князювання Ольги. Після вбивства Ігоря 
древлянські посли приїхали до Києва і запропонували Ользі піти заміж за їхнього 
князя Мала. Княгиня веліла тих послів разом з човном, на якому припливли, скинути 
в глибоку яму, викопану за городом, і потім закопати живими. Розправившись таким 
чином зі сватами, Ольга звернулась до древлян з проханням прислати за нею найбільш 
знатних мужів: князівського роду, бояр, купців. Коли вони прибули до Києва, Ольга 
наказала витопити баню, яку потім запалила разом з послами. Такі перші дві її помсти 
древлянам. 
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Третя помста за жорстокістю найстрашніша. Ольга сповістила древлян про своє 
бажання поплакати над труною чоловіка і вчинити тризну. Поблизу міста Іскоростеня 
наказала вона насипати величезний курган. Коли ж древляни повпивалися, Ольжині 
отроки посікли їх п’ять тисяч. 

Наступного року княгиня зібрала військо, взяла з собою малолітнього сина Святослава, 
воєводу Свенельда й рушила в Древлянську землю, щоб остаточно «примучити», 
тобто приборкати древлян та обкласти їх тяжкою даниною. Битву було виграно, але 
древляни втекли й зачинились у своїх градах. Облога тривала цілий рік, доки Ольга 
не запропонувала древлянам відкупитися малою даниною: од двора по три голуби і 
по три горобці. Кожному з птахів Ольга звеліла прив’язати трут з вогнем і, коли 
смеркнеться, відпустити на волю. Птахи полетіли в свої гнізда, і спалахнув Іскоростень з 
усіх боків одночасно. І побігли люди з міста, а воїни Ольги ловили та вбивали їх. Так 
узяла Ольга місто хитрощами, старійшин його спалила, багато людей побила або 
віддала в рабство, решту примусила платити тяжку данину. 

Встановлення Ольгою більш суворого порядку збирання данини, визначення її 
обсягів, строків і певних місць зберігання, регламентація податків і поклали, власне 
початок існуванню Київської Русі як держави. 

Внутрішні соціально-економічні й політичні зрушення, що відбувалися, обумовлювали 
й зовнішньополітичну активність київського княжого дому. Від середини X ст. Київська 
Русь стає на шлях більш широких і виразних міждержавних культурних зв’язків із 
сусідніми країнами. Важливим кроком на шляху входження Київської держави до 
європейської спільноти стало прийняття Ольгою християнства, яке у майбутньому 
підготувало хрещення усієї країни. 

У 954-955 рр. княгиня відвідала столицю Візантійської імперії і була прийнята 
імператором Костянтином VII Багрянородним. Велика армада човнів, як розповідає 
Нестор, доставила в гавань Константинополя Золотий Ріг понад 100 осіб посольства 
Ольги з обслугою і воїнами – майже 1500 чоловік. Розкішно оздоблений човен княгині 
привернув увагу візантійців: посередині стояв намет з коштовної тканини, борти, 
весла прикрашала різьба, ніс лодії мав вигляд якоїсь химерної тварини (грифона чи 
дракона), шовкове вітрило прикрашено князівською емблемою – золотим тризубом. 
Намет охороняло кілька воїнів у бронях зі списами в руках, снували численні служниці. 

Академік Михайло Грушевський у багатотомній «історії України – Руси» так передає 
зміст літописних оповідань про аудієнції руської правительки в палаці візантійського 
імператора Константина VII Багрянородного: «Приймано Ольгу на дворів подібній 
обстановці, як перед тим посла від володарів сирійських – Гамданідів. Але як особа 
висока і шановна вона увільнена від різних поклонів і чолобить,» які мусили робити 
перед лицем імператора посли. Перша аудієнція відбулася в великій Магнаври, 
призначеній на прийняття визначніших «ігемонів». Це розкішна зала з різними 
чудами візантійської розкоші і премудрості, призначеними на те, щоб приголомшити 
приїзжих варварів величністю Грецької держави і грецьігої культури... В цю залу 
введена начальниками церемонії Ольга з найвизначнішими жінками свого двору 
йшла сама попереду, за нею по рангу йшли її дами, потім посли і купці. Коли вона 
стала на призначеному місці, царський льоготет (міністр закордонних справ) обмінявся з 
нею «звичайними» запитаннями – етикетальними питаннями про дорогу, здоров’я та 
всякими компліментами; далі цісареві підносилися дари привезені чужинцями і на 
тім аудієнція кінчилася... Ольга, вийшовши з цісарської аудієнції, перепочила в залі 
трофеїв і потім введена до зали Юстініана, де чекала її на троні цариця з невісткою, 
оточена своїм двором. Тут іменем цариці препозіт знову розмінявся з Ольгою подібними 
ж етикетальними питаннями і потім вона з двором своїм знову вийшла до зали трофеїв, 
де могла сісти (на аудієнції мусила стояти). Потім введена до зали кенургія, де могла 
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спочити, а потім була покликана на приватну аудієнцію до цісаря, що прийняв її в 
покоях цариці разом з царицею і Дітьми, саму без її двору. Ользі тут сказано сісти і 
оповісти цареві, що мала сказати. Потім був парадний обід, з княгинями і дамами 
своїми обідала в залі Юстініана у цариці, а чоловіки – свояки Ольги, посли і купці у 
імператора в золотій палаті... 

Після обіду Ольга запрошена на десерт до найближчої родини цісарської, до їдальної 
палати: сюди принесено золотий стіл і до нього сіли обидва царі і Константин і його 
соправитель Роман, невістка і діти царські, і з ними Ольга. 

Потім 18 жовтня знову парадний обід, правдоподібно-прощальний. Імператор 
знов обідав з мужчинами– русинами в золотій палаті, а цариця з дітьми й невісткою 
обідали з Ольгою і її дамами в «пентеку-вуклії», великій залі при церкві св. Павла...» 

Княгиня добивалася встановлення династичних зв’язків з візантійським імпера-
торським домом. Щоб здійснити цей план, потрібно як мінімум вирватися за межі 
«варварського» світу. А до цього вів єдиний шлях – хрещення, яке Ольга і прийняла, 
одержавши християнське ім’я Елени в честь матері Константина І Великого. 

Та не всі плани княгині вдалося реалізувати. Вона просила прислати єпископа 
для Русі. І щоб закріпити це в дусі часу, вела мову про династичні зв’язки свого сина 
з візантійською принцесою. З цих планів нічого не вийшло, імператор рішуче відмовив 
їй і не пішов на дальші переговори. Бо її син великий київський князь Святослав, 
язичник. 

Об’єктом переговорів стали також питання, пов’язані з реалізацією союзного 
договору чоловіка Ольги Ігоря з греками 944 року і його доповненнями. 

Ця поїздка княгині Ольги в Константинополь безперечно мала неабияке значення. 
Хрещення Ольги в Царграді – це не епізод з її особистого життя, не приватне питання 
благочестивої жінки, а далеко розрахований політичний крок, перемога княгині в 
політичному поєдинку з главою наймогутнішої держави того часу, Ольга була піднесена 
до почесного рангу «дщери» імператора, а Константан одержав від неї значну військову 
допомогу. На прощання імператор обдарував руську правительку золотом і сріблом. 

При зустрічі візантійський імператор, зачарований розумом Ольги, буцімто, мовив: 
«Достойна ти єси цесарствувати в городі сьому з нами»: На що Ольга, відповіла, що 
вона язичниця й висловила бажання прийняти християнську віру саме з рук імператора. 
«І охрестив її цесар з патріархом», – стверджує літописець. По тому Ольга ще раз 
прийнята імператором, який цього разу запропонував стати його дружиною. Княгиня 
відмовила Костянтину, посилаючись нате, що він при хрещенні назвав и своєю дочкою, 
то хіба ж батько іможе одружитися зі своєю дочкою? Подивувавшись ще раз кмітливості 
цієї жінки, імператор сказав: «Переклюкала (тобто перехитрила) ти мене, єси Ольго!» І, 
обдарувавши княгиню, відпустив її на Русь. 

У цій оповіді київського літописця тісно переплелися відголоси реальних подій з 
вигаданими. У науці прийнято вважати, що Ольга здійснила не одну, а дві подорожі 
до Константинополя. Перша з них припала на 954-955 рр., а друга – на 957 р. На 
перший візит до столиці Візантійської імперії, мабуть, не увінчався дипломатичним 
тріумфом. Очевидно, візантійський імператор був недостатньо поступливий у питаннях 
про майбутній статус церковної організації на Русі та місця київського великокнязівського 
дому в системі візантійської ієрархії християнських держав. 

Константинополь, занепокоєний зближенням київської княгині з німецьким імпе-
ратором Оттоном І, завчасно потурбувався про врегулювання русько-візантійських 
взаємин, що й призвело до повторного, цього разу успішного для Києва, візиту княгині 
Ольги до Царгорода і її хрещення за греко-візантійським обрядом. Ольга вмовляла 
свого сина Святослава перейти до християнської віри, але той, боячись насмішок і 
незадоволення власних дружинників, відмовився. 
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Діяльність Ольги зміцнювала фінансову базу князівської влади, апарат князівського 
державного управління, розширяла саму князівську вотчину. Все це зміцнювало і владу 
київської княгині, виправдовувало її зусилля, спрямовані на згуртування окремих 
земель – «клаптиків імперії Рюриковичів», за словами К. Маркса, – в сильну державу 
на Сході Європи. Не меч, а мудрість і розум служили їй знаряддям у здійсненні цього 
задуму. Економічне зміцнення Київської держави, яке настало за адміністративними 
реформами княгині Ольги, сприяло росту політичної ваги Київської Русі в міжнародних 
відносинах. 

Згідно з літописом, Ольга, повернувшись до Києва, передусім почала умовляти 
сина Святослава перейти до християнської віри. 

Ольга почала руйнувати язичеські капища і будувати церкви. За свідченням пізнього, 
Іоакимівського літопису Ольга збудувала дерев’яну церкву святої Софії поблизу 
Золотих Воріт. Пізніше, за князювання Ярослава Мудрого, на місці цієї церкви, що 
згоріла, збудовано кам’яний Софійський собор, який зберігся до нашого часу. 

Зробивши перший крок до зближення з християнським світом, діяльна київська 
княгиня звернулась до контактів з ним на Заході. В 959 році Ольга відправила 
посольство в Німецьку імперію для переговорів з войовничим Оттоном І. Це місія 
«миру і дружби» для встановлення між державами ваємовигідних відносин. За князювання 
Ольги Київська Русь вперше, по-справжньому, вийшла на світову міжнародну арену 
і стала добре відомою в тогочасному світі. 

В епоху, коли війна стала головним засобом вирішення політичних суперечок, 
княгиня Ольга своїми зовнішньополітичними ініціативами продемонструвала можливість 
боротьби за міжнародне визнання без застосування сили, можливість і навіть необхідність 
існування рівноправних міждержавних згод:Київська Русь в період її правління не 
воювала з жодною з сусідніх держав. 

Інші правителі металися, билися, різалися, лилася кров. Щастя на землі меншало, 
горя більшало. Навіщо? Княгиня вважала, що тільки нездатність до справжнього життя 
штовхає людей, особливо чоловіків, на вбивства і жорстокість. Чоловіки часто 
неспроможні збагнути справжніх причин, шукають їх там, де не знайдеш нічого, і 
знов і знов проливають кров. Вона відчувала власну зверхність над чоловічим світом 
за його однобокість і обмеженість, підносилася над ним своєю великою здатністю до 
життя, дарованою їй природою. 

Ольга уступила престол повнолітньому сину. Але змужнілиий Святослав довгий 
час перебував в походах, і тому на чолі держави продовжувала стояти його мати. Під 
час навали печенігів на Київ в 968 році Ольга очолила оборону міста. 

Святослав виявляв до матері велику повагу до самої її смерті. Коли вона стала 
зовсім хворою, на її прохання він повернувся з походу і був з нею до її останнього часу. 

Княгиня Ольга померла 969 року. Похована в одній із побудованих нею в Києві 
церков. 

Ольга померла 11 липня 969 року. Перше місце її поховання не відоме. Але знаємо, 
що князь Володимир, який хрестив Русь, переніс її рештки до Десятинної церкви 
Богородиці й поховав у кам’яному саркофазі. Церкву зруйновано 1240 р. татаро-
монголами. Знайдена археологами шиферна гробниця княгині Ольгі – справжній витвір 
середньовічного мистецтва – зберігається нині у Софіївському соборі. 

Ольгу не просто вшановували нащадки – її канонізовано. Прилучення Ольги до 
лику святих відбулося ще в домонгольські часи. Вона була, п’ятою (після Бориса, 
Гліба, Феодосія Печерського, Микити Новгородського) святою. Уже з першої половини 
XI ст. зображення Ольги з’являються в Візантії й Київській Русі. Фрески Софіївського 
собору в Києві добре знані на Русі та в інших країнах. Портрети княгині в вигляді 
ікон прикрашали житла багатьох людей Русі. 
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У пам’яті народній Ольга зосталася взірцем шановної жінки, що свято виконує 
що їй належить: шанує пам’ять свого чоловіка, виховує дітей, пильнує їх спадщину, 
мудро править державою, об’їжджаючи її, роблячи порядок, і не хоче вийти вдруге 
заміж хоч би й за самого цісаря грецького. 

Під 1007 р. у «Повісті минулиих літ» згадується, що її онук, князь Володимир, 
переніс останки княгині до Десятинної церкви Богородиці і поховав їх у кам’яному 
саркофазі. 

Багато із того, що задумала, але не змогла здійснити княгиня Ольга, продовжив її 
онук «великий Володимир, який хрестив всю землю Руську». 

Як пояснити те, що вона; утрималася від негайного запровадження християнства 
у своїй державі. По-перше, Ольга відчувала, що прийняття християнства з рук греків 
може поставити Русь в політичну залежність від Візантії. По-друге, для такого 
відповідального акту, як християнізація Русі, ще не прийшов час: очевидно, в тій групі 
впливових політиків при дворі Ольги ще не було згоди в цьому важливому питанні. 
Не готове до прийняття християнства і військо, хоча в ньому вже були християни. 

Про силу впливу язичників при дворі Ольги свідчить і той факт, що вона не змогла 
виховати в дусі християнської релігії навіть свого сина Святослава, котрий, як відомо, 
був передусім військовою людиною. 

Великі заслуги Ольги у галузі державного будівництва, сприянні християнізації 
Русі призвели до уславлення і вшанування княгині після її смерті. Вже на початку XI ст. 
київський письменник Іларіон ставить її поруч з Володимиром Святославичем – 
хрестителем Русі і пише, що вона «принесла хрест з Константинополя града». Пізніше 
Нестор-літописець порівнював Ольгу з зорею, що передує сходу сонця, маючи на 
увазі хрещення княгині, а під сонцем – прийняття християнства Руссю в 988 році. 

 

 
Українські ордени княгині Ольги 1, 2 та 3 ступеню 

 
Висока оцінка діяльності Ольги у середньовічному світі поступово перетворилася не 

просто на її вшанування, а на обожнювання, що означало прилучення її до лику святих. 
Прилучення Ольги до лику святих тісно пов’язане з появою її портретів у вигляді 

ікон. її літописці і письменники почали називати «рівноапостольною», тобто рівною 
іншим апостолам, які навернули свої країни до християнства. 

Газета «Сільські вісті» від 2 квітня 1992 року писала: «Не таять образи на княгиню 
Ольгу, яка, за легендою, 946 року спалила деревлянську столицю – Іскоростень, жителі 
старовинного міста. Вони почали будувати православний храм на честь великої княгині. 
Ініціатором його спорудження стали члени місцевого Ольжиного братства». 
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Пилип Степанович Орлик народився 11 жовтня 1672 р. в селі Косуті Ошлянського 
повіту на Віленщині (Литва). Батько його – Степан Орлик, католик, брав участь у 
польсько-турецькій війні й загинув на 51 році життя під Хотином у грудні 1673 р., 
коли його синові ледве минув рік. Мати маленького Пилипа – Ірина з православних. 
Пилип Орлик походив з чеського роду. Орлики – це стара баронська фамілія, дуже 
розповсюджена в самій Чехії, в Моравії і на Шлезьку. Політичні обставини примусили 
не одного її представника вимандрувати з Чеського королівства. 

Про перші кроки П. Орлика ми майже нічого не знаємо. До школи ходив десь в 
околиці родинного місця («в школі на Литві»). А пізніше вступив до Київської 
Могилянської Академії. Саме тоді Академія, що носила ще офіційний титул Колегії, 
почала йти вгору. Тут П. Орлик учився красномовства і філософії у славного на той 
час професора Степана Яворського, до якого молодий хлопець прив’язався всією душею 
і ставився до нього все своє життя з великим пієтетом. 

Спочатку хлопець навчався в школі десь поблизу рідного села. У молоді літа 
перебрався в Україну й навіки пов’язав свою долю з новою Батьківщиною. Тут вступив 
до Києво-Могилянської колегії, яка згодом дістала статут академії. На юнака непересічних 
здібностей і великої жаги до науки звернув увагу славетний професор Стефан 
Яворський. Він протегував Пилипові, підтримував його, а після закінчення академії 
допомагав йому влаштуватися на службі. Спудей Орлик, маючи чутливу і вразливу 
вдачу, схильну до високих почуттів, усією душею прихилився до улюбленого вчителя й 
усе життя зберігав до нього великий пієтет. 

В академії Пилип Орлик виявляв особливий інтерес до філософсько-богословських 
проблем і, як переважна більшість спудеїв, добре оволодів латинською мовою, а 
також барокковим пишним красномовним стилем. Навчився в логічній, ясній, прозорій 
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формі складати листи, меморіали, звернення, маніфести. Він безсумнівно був обдарований 
від Бога письменницьким хистом. 

Закінчивши студії в Києво-Могилянській академії, Пилип Орлик у 1692 р., мабуть за 
протекцією Стефана Яворського, одержав посаду писаря Київської консисторії. За 
рукою цього ж протектора Орлик опиняється в Генеральній Військовій канцелярії, 
яка буда вищим виконавчим органом управління на Гетьманщині. Тут він робить 
швидку й видатну кар’єру. Почавши з молодшого писаря, згодом займає поважну посаду 
старшого військового канцеляриста. Пилип Орлик досягнув службових висот завдяки 
своїм талантам. Він не мав в Україні родових коренів, що в той час у середовищі 
старшини вже неабиякий важель для просування по щаблях службової кар’єри. Щоправда, 
одруження 23 листопада 1698 р. з донькою полтавського полковника Павла Герцика – 
Анною – дало йому змогу ввійти до кола козацької аристократії Лівобережжя, серед 
якої фамілія Герциків, хоч і нова в краю, грала помітну роль. 

Вирішальну роль і в кар’єрі, і в житті Пилипа Орлика відіграв гетьман України Іван 
Мазепа, котрий для здійснення своєї державної програми шукав здібних співробітників і 
помічників, яким можна було б довіритися. Він не міг не помітити Пилипа Орлика з 
його розумною головою, доброю освітою, літературними здібностями, шляхетною 
душею, ентузіазмом і неймовірною працездатністю. 

Молодий писар Генеральної Канцелярії і з свого боку робив все можливе, щоби 
подобатися гетьманові. В 1695 р. він написав на честь І. Мазепи відомий панегирик 
«Аісісіез Коззіузкі...». Такі панегирики були за І. Мазепиного бароко модою часу, 
якій слідував Орлик поруч інших достойників Української держави, але безперечно 
тут був і вислів відданости і пієтету до гетьмана. Пам’ять І. Мазепи є чистою в його 
очах навіть після гірких іспитів еміграції, бо він все бачив у нім щирого українського 
патріота і з пошаною висловлювався про нього в своїм Діярії, очевидно не призначеним 
для чужих очей. 

Ясно одне, що П. Орлик належав уже до нового типу співробітників Мазепи, в 
першу цергу залежних від нього і його ласки. Йому передовсім він завдячував і свою 
блискучу кар’єру, і свій добробут. Гетьман став за хрещеного батька першій дитині 
Орликів, сина Григора, який народився в 1702 р. Тоді Пилип Орлик займав уже поважну 
посаду старшого військового канцеляриста. Незабаром дістав він призначення на 
уряд генерального писаря, який займав В. Кочубей з початку гетьманування Мазепи 
аж до 1700 р. 

Разом з тим і матеріальне становище П. Орлика ставало все кращим. Йому належали 
села на Стародубщині, Чернігівщині, Полтавщині (посад його жінки), і рангові маєтності 
на Гадяччиш. 

5 квітня 1710 р. козацька рада в Бендерах обрала гетьманом Пилипа Орлика. Справ у 
молодого гетьмана виявилося чимало. Чи не найважливішою з них складена П. Орликом 
разом з козацькою старшиною угода, що увійшла до історії як державна конституція 
під назвою «Конституція прав і свобод Запорізького війська». Беручи булаву, 
новоспечений гетьман урочисто проголосив: 

«Я, Пилип Орлик, новообраний Запорозького війська гетьман, присягаю Господові 
Богу, славленому в святій Тройці, на тому, що, будучи обраний, оголошений і виведений 
на знаменитий уряд гетьманський вільними голосами, за давніми правами та звичаями 
військовими, за зволенням найяснішої королівської величності шведської, протектора 
нашого, від генеральної старшини і всього Запорозького війська тут, при боці його 
королівської величності, і яке біля Дніпра на Низу залишається, через посланих осіб, 
що ці договори й постанови, тут описані і межи мною і тим-таки Запорозьким військом 
узаконені й утверджені з повною порадою на акті теперішньої елекції по всіх пунктах, 
комматах та періодах незмінно виконувати, милість, вірність і старатливе дбання до 
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малоросійської Вітчизни, матері нашої, про добро її посполитим, про публічну цілість, 
про розширення прав та вольностей військових, скільки сили, розуму та способів 
стане, мати, жодних факцій не ладнати зі сторонніми державами та народами, а 
всередині в Вітчизні на зруйнування і хоч яке пошкодження, оголошувати усілякі 
підступи Вітчизні, правам та вольностям військовим, шкідливі генеральній старшині, 
полковникам і кому належить, обіцяю і повинність беру зберігати до вищих і заслужених у 
Запорозькому війську осіб пошанування й любов до всього старшого і меншого 
товариства, а до переступників, згідно артикулів правних, справедливість. У цьому 
мені. Боже, допоможи, непорочне се Євангеліє та невинна страсть Христова. 

А те все підписом руки моєї власної і печаткою військовою.» 
І раніше гетьмани, беручи булаву, укладали з козацтвом певні угоди, але ще ніде, 

як у договорі та Конституції Орлика, так повно не відбивалися народні ідеали і мрії 
про справедливий устрій суспільного життя. Цей унікальний історичний документ, 
написаний латиною і тогочасною українською мовою, є яскравим свідченням сподівань 
і прагнень українського суспільства. 

Гетьманом України його визнали шведський король і турецький султан. У день 
виборів проголошена угода-договір між новообраним гетьманом, старшиною й козацтвом, 
закинутими недолею на чужину. Державний документ мав назву: «Пакти і Конституція 
прав і вольностей Запорозького Війська». Цей витвір української державної й політичної 
думки початку XVIII ст.– по суті перша в світі конституція, її автором вочевидь був 
Пилип Орлик. У всякому разі йому, безсумнівно, належала провідна роль в її складанні. 

Шведський король, який на той час сам потребував допомоги, нічим суттєво не 
зміг допомогти не лише Україні, але й новообраному гетьману. І Орлик починає 
налагоджувати стосунки з урядом султана та кримським ханом. Ця праця увінчалася 
успіхом. 10 листопада 1710 р. вирішено про війну Порти з Москвою. А 23 січня. 
1711 р. укладений союз між козаками і ханом. 

Гетьман звернувся з універсалами до населення України, закликаючи повстати і 
скинути владу царя, пояснюючи необхідність участі в його поході татар. 

Союзникам та П. Орлику на початку походу таланило. Здавалися міста – Черкаси, 
Канів, Немирів, Мошни. До Орлика потяглося населення Білоцерківського, Корсунського, 
Уманського полків. Під Лисянкою розбито вщент і взято в полон генерального осавула 
Бутовича, посланого гетьманом Лівобережжя Скоропадським. Нарешті 18 березня 
П. Орлик дістався Білої Церкви. Зведене військо (козаки, поляки, татари) облягло 
місто. У ньому, в добре укріпленій фортеці, сидів з козаками полковник Танський та 
півтисячі росіян з полковником Анненковим. П. Орлик захопив нижнє місто і 25 березня 
почав приступ. Однак як перший, так і другий приступи були відбиті. Вночі обложені 
здійснили вдалу вилазку, і військо П. Орлика, не маючи гармат (лише 4-6) для облоги, 
відступило. Поляки попрямували на Полісся та Волинь, а татари кинулися грабувати 
і захоплювати ясир. П. Орлик відійшов до Фастова, його армія танула – люди кинулися 
рятувати від татар свої домівки і сім’ї. 

Похід П. Орлика 1711 р. в Україну провалився. На те було ряд причин: непевність 
союзників – татар, їх негідна поведінка і зрада; непідготовленість ґрунту в самій 
Україні, слабкість зібраних військових сил; незручність політичного моменту. В Україні 
акцію П. Орлика в цілому сприйнято далеко не прихильно, і татарські пограбування 
лише підсилили негативну її оцінку. Військова акція 1711 р. спричинила до втрати 
П. Орликом авторитету в Україні. Позитивне ставлення до нього зберегло лише запорізьке 
козацтво. 

А влітку розпочався наступ царської армії. Вирішальний бій відбувся на Пруті. 
Турецькі війська оточили росіян, і Петро 1 перед загрозою неминучого полону попросив 
переговорів. Це було вигідно для Туреччини, і візир дав свою згоду. Упродовж 
переговорів П. Орлик постійно відвідував великого візира і наполягав на тому, щоб 
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російська армія негайно покинула Україну, повернула награбоване майно і щоб 
пункт про це був записаний до майбутнього договору. Але з цього нічого не вийшло. 
Договір укладено 13 (23) липня 1711 р. Він увійшов в історію як Прутський. Росія 
зобов’язувалась віддати Туреччині Азов, зриті фортеці Таганрог, Богородицьк і Кам’яний 
Брід. На Україні все залишалося, як і раніше. 

Більше 30 років після цих подій прожив П. Орлик за кордоном. І де б він не був – 
чи в Швеції, чи в Німеччині, чи в Туреччині, –. жодного дня, жодної години не 
полишала його турбота про Україну. Разом зі своїм старшим сином Григором, який 
скінчив життя маршалом Франції, Орлик налагоджував зв’язки з урядами країн Європи, 
надсилав до них меморіали, прагнучи домогтися визволення свого народу, його 
незалежності. 

Наприкінці життя вигнанець боявся лише одного – померти далеко від батьківщини. 
Ця туга за Україною надзвичайно щемко звучить в останньому листі до сина: «Померти 
тут, на чужині, не почувши подиху рідної землі... Я не хочу бути похований між 
варварами!» Однак доля і в цьому була жорстокою. Орлик так і помер на чужині, в 
Ясах, куди перебрався разом з волоським господарем Костянтином Маврокардато, 
24 травня 1742 р. Пилипа Степановича Орлика не стало. Помер у нужді, в Парижі в 
маєтку сина Григорія Орлика. гетьману не залишилося жодного матеріального скарбу. 
Маврокардато, який шанував П. Орлика, влаштував йому «чудові похорони, до яких 
не пощастилося славної пам’яті гетьману Мазепі» (з листа сина покійного – Григора). 
Однак і зараз залишається невідомим, де поховали Пилипа Орлика та яка доля його 
могили. 

Вороги покійного гетьмана створили й поширили легенду, ніби П. Орлик перед 
смертю одружився на татарці, прийняв іслам, був скинутий козаками з гетьманства і 
вбитий одним з них. Це і була чорна отрута злої, але безсилої ненависті до всіх, хто 
ніс у собі вогонь національного ідеалу України. 

В історії України діяльність Пилипа Орлика оцінюється по-різному навіть найкращими 
представниками української історичної науки та біографами гетьмана, хоча вони 
виявляють до нього шану. Його вважали романтичним героєм типу Дон-Кіхота, який 
протягом усього життя був вірний своїм ідеалам, перенісши всі випробування долі, 
боровся за ідею і мав фантастичний оптимізм та високі моральні якості. І сьогодні 
його мрія нарешті знайшла втілення. Українська незалежна держава стала реальністю. 

 

 
Пам’ятна дошка встановлена в Придністров’ї на честь 300-річчя Конституції 

Пилипа Орлика в бендеровській фортеці 



Землі української постаті знані 

541 

Використана література: 
1. Борщак І. В книгозбірні гетьмана Орлика // Літературно-Науковий Вісник. – 

Львів, 1923. – Кн. XI. 
2. Борщак І. Гетьман Пилип Орлик і Франція // Записки Наукового Товариства 

ім. Шевченка. – Т. 134–135. – Львів, 1924. 
3. Борщак І. Діярій П. Орлика // Стара Україна. – Львів, 1924. – Кн. ІХ–Х. 
4. Борщак І. Гетьман Орлик у Солуні // Україна. – Ч. 5. – Париж, 1951. 
5. Борщак І. Діла й дні гетьмана Пилипа Орлика в жовтні-грудні 1728 р. // Аnalecta 

Ordinis S Basilii Magni. – Серія II. Секція II. Том II (VIII). Вип. 1–2. – Рим, 1954. 
6. Володарі гетьманської булави. – К., 1995. 
7. Василенко Н., Конституция Филиппа Орлика // Ученые Записки Института 

Истории РАНИОН. – Т. IV. – Москва, 1929. 
8. Возняк М. Бендерська Комісія по смерті Мазепи // Мазепа. Збірник. Праці 

Українського Наукового Інституту. – Т. 46. – Варшава, 1938. 
9. Голійчук Ф. Филип Орлик у Галичині // Науковий збірник присвячений 

М. Грушевському. – Львів, 1906. 
10. Діярій гетьмана Пилипа Орлика. Т. І. // Праці Українського Наукового 

Інституту / за редакцією Я. Токаржевського-Карашевича. – Т. 17, Варшава, 1936. 
11. Єнзен А. Орлик у Швеції // Записки Наукового Товариства ім. Шевченка. – 

Т. 92. – Львів, 1909. 
12. Єнзен А. Дневник Орлика // Записки Наукового Товариства ім. Шевченка. – 

Т. 123–124. – Львів, 1917. 
13. Історія України в особах (ІХ-ХVIIІ ст.). – К, 1993. 
14. Крупницький Б. Пилип Орлик на Правобережній Україні в 1711 р. // За 

Державність. – Т. IV. – Каліш, 1934. 
15. Крупницький Б., Гетьман Пилип Орлик (1672-1742). Огляд його політичної 

діяльності // Праці Українського Наукового Інституту. – Т. 42. – Варшава, 1938. 
16. Крупницький Б. Пилип Орлик і Сава Чалий // Праці Українського Історично-

Філологічного Товариства в Празі. – Т. II. – Прага, 1939. 
17. Крупницький Б. П. Орлик як нумізмат // Свобода». – 1953. – 15.II. – Ч. 7. 
18. Кресіна І., Кресін О. Гетьман Пилип Орлик і його Конституція. – К. : ПБП 

«Фотовідеосервіс», 1993. 
19. Косаківський В. Конституція гетьмана Орлика // Урядовий кур’єр. – 2004. – 

27 липня. 
20. Крупницький Б. Гетьман Пилип Орлик (1672-1742). Його життя і доля. – К., 

1991. 
21. Кресін О. В. Політико-правова спадщина української політичної еміграції 

першої пол. XVIII ст. – К., 2001. 
22. Огієнко І. Варшавська збірка про Орлика // Записки Чина Св. Василія Великого. – 

Т. VI. – Львів, 1935. 
23. Основи держави і права України / ред. І. Б. Усенко. – К., 1993. 
24. Оглоблин О. Гетьман Іван Мазепа та його доба. – Н.-Й., 1960. 
25. Перша Конституція України гетьмана Пилипа Орлика. 1710 рік. – К. : Веселка, 

1994. 
26. Полонська-Василенко Н. Історія Укаїни : у 2 т. – Мюнхен, 1972. – Т. 2. 
27. Різниченко В. Пилип Орлик (Гетьман-емігрант). – К., 1918. 
28. Субтельний О. Мазепинці. – К., 1994. 
29. Яковлів А. Універсал гетьмана Пилипа Орлика 1713 року // Україна». – Ч. 8. – 

Париж, 1953. 
 



542 

Îñòðîãðàäñüêèé 
Ìèõàéëî Âàñèëüîâè÷ 

 
 

 
 
 
Михайло Васильович Остроградський народився 24 вересня 1801 року в селі 

Пашенна Полтавської губернії. Батько поміщик, який володів помістям в 200 селянських 
«душ». До 8 років проживав в селі з батьками. 

В 1809 році розпочав навчання в пансіоні при полтавській гімназії, що називалася 
«будинком виховання бідних дворян», яку не закінчив. За бажанням батька прийнято 
рішення направити його до гвардійського полку, цього бажав і сам Михайло Васильович. 
Проте, за порадою рідного дядька по матері вирішено направити Михайла Васильовича 
на навчання до Харківського університету. В 1816 році він вільний слухач, а в вересні 
1817 року зарахований студентом фізико-математичного факультету. 

В жовтні 1818 року залишає університет так як бажав поступити на військову 
службу. Проте, проживши рік в селі в батька вирішив повернутися до університету. 
В 1820 році на відмінно складає іспити за університетський курс. 

Для удосконалення знань М. Остроградський їде до Парижу. В 1826 році він 
представив Паризькій академії першу наукову працю «Про хвилеподібний рух рідини в 
циліндричному посуді». 

М. Остроградському довелося займатися не тільки науковою роботою. Грошові 
нестатки змусили його викладати в коледжі Генріха ІV, куди він вступив по рекомендації 
своїх вчителів. 

В 1827 році М. Острогородський повертається в Росію, де незабаром йому було 
присвоєне звання ад’юнкта Академії наук, а в 1830 році звання екстраординарного, а 
через рік ординарного академіка по прикладній математиці. 
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Інтенсивна діяльність Остроградського в академії продовжувалася більше 30 років. 
Основні праці М. Остроградського стосуються математичної фізики, математичного 

аналізу, теоретичної механіки; відомі його праці з теорії чисел, алгебри й теорії 
ймовірностей. Його відкриття увійшли в науку під назвами «метод Остроградського», 
«формула Остроградського» тощо. 

Михайло Остроградський – автор кількох підручників, які відіграли важливу роль у 
підвищенні наукового рівня викладання математики в вищій школі. Він був одним із 
засновників Петербурзької математичної школи. 

Видатні заслуги Остроградського визнані вченими світу. Його обрано академіком 
Російської Академії наук і почесним доктором Александрівського (м. Вільно) і 
Гельсінгфорського університетів, в 1834 році членом Американської, в 1841 році 
Туринської, 1853 році Римської, 1856 році членом-кореспондентом Паризької академії. 

Остроградський був відомим педагогом. 
З 1828 р. М. В. Остроградський працював у Петербурзі: у Морському кадетському 

корпусі, з 1830 р. – в Інституті корпусу інженерів шляхів, з 1832 р. – професор 
Головного педагогічного інституту, з 1840 р. – професор Головного інженерного 
училища, з 1841 р. – професор Головного артилерійського училища. 

Влітку 1861 року повернувся в своє село Довге Полтавської губернії, де в серпні 
тяжко захворів. В нього на спині утворилася злоякісна пухлина. Відчувши себе краще 
став збиратися до Петербургу, проте нове погіршення здоров’я змусило відкласти 
поїздку в столицю і поїхати в Харків для консультації з кращими лікарями. 

 

 
Будинок, в якому народився М. В. Остроградський 

 
11 листопада Остроградський приїхав до Полтави. Через два тижні йому стало трохи 

легше, але незабаром наступило погіршення здоровя і 1 січня 1862 року Михайло 
Васильович Остроградський помер від паралічу легень. Похований вчений в маєтку 
Пашени, в сімейному склепі Остроградських. 

В 1986 році в селі Пашенівка на могилі встановленопамятний знак з барельєфом. 
Імям Остроградського названа школа в селі Хорішки на Козельщині і вулиця в Полтаві. 
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Василь-Костянтин Острозький – найславетніший представник могутнього роду 

українських князів Острозьких, перший магнат на руських землях Речі Посполитої, 
керівник оборони земель України від татарських набігів, один з найвпливовіших 
політичних діячів Польсько-Литовської держави, засновник першого навчального закладу 
вищого типу східно-слов’янських народів – Острозької слов’яно-греко-латинської 
академії, меценат друкарства і літератури, опікун православної церкви. В.-К. Острозький 
належав до когорти тих небагатьох діячів, які на політичному і теоретичному рівні 
визначали кращі риси нашого етносу. 

Народився Василь Острозький в м. Турові від другого шлюбу Костянтина Івановича 
Острозького і княжни Олександри Слуцької. 

Коли йому виповнилося чотири роки, помер батько. Василь успадкував його 
лицарську вдачу, а та атмосфера, що оточувала в дитинстві, виховала гордість за великий 
і славний рід, змушувала відчувати відповідальність за кожний зроблений крок. 
Вплив матері на виховання та освіту сина залишив слід на все життя. Княгиня 
підготувала свого нащадка до майбутніх випробувань і доклала зусиль, щоб перейняв 
естафету великого роду Острозьких. Княжич отримав чудову освіту, зокрема знав 
латину, вільно володів польською і церковнослов’янською мовами, орієнтувався в 
прийомах красномовства, впевнено почувався в царині світської та священної 
історії, розумівся на богослов’ї. 

Залишившись єдиним нащадком славетного батька Василь після досягнення 
повноліття вступив у володіння спадщиною з центром у Дубно. 

За княжою традицією він обрав собі друге ім’я на честь батька – Костянтин. На 
відміну від своїх войовничих предків, Василь-Костянтин ніколи не прагнув до 
військової кар’єри. Його заслуги в цій царині обмежувалися хіба тим, що власним 
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коштом утримував 5-тисячний загін вершників для оборони українського пограниччя 
від щорічних татарських набігів. 

К. Острозький обіймав ряд адміністративних посад, відповідних своєму високому 
походженню. Зокрема, 1550 р. його призначено володимирським старостою і маршалком 
(головнокомандуючим війська Волинської землі), а з 1559 р. він отримав звання 
київського воєводи, на довгі роки перетворившись на володаря українського пограниччя 
або, як казали сучасники, «некоронованого короля Русі». 

Завдяки одруженню з донькою коронного гетьмана Софією Тарновською (яка 
народила йому трьох синів – Януша, Костянтина та Олександра, і двох доньок – 
Єлизавету й Катерину (померла 1571 р.); вдруге князь не одружувався. Василь-Костянтин 
Острозький увійшов до найвищих придворних кіл Польщі, здобувши чималий авторитет 
при королівському дворі. У спадок за дружиною він отримав чималі маєтки, розташовані 
в Галичині і самій Польщі: Водночас наприкінці XVI ст. сам інтенсивно скуповував 
землі на Київщині й Брацлавщині, засновуючи тут міста. З метою їх розвитку і 
самоврядування домігся для них магдебурзьких привілеїв від короля. А саме: вільного 
віросповідання (католики, протестанти, мусульмани, язичники та ін.) і вільного вибору 
зайнятості (землеробство, ремесло, торгівля тощо), переїзду з місця на місце та ін. 
Захист споконвічних прав людей і громадян став на Волині непорушним законом. 

На початку XVII ст. рід Острозьких, окрім давніх отчин, що охоплювали понад 
третину Волині, володів 14 містами з прилеглими селами на Київщині, 8 – на Брац-
лавщині, 4 – в Галичині, 32 населеними пунктами в Сандомирському, Краківському, 
Люблінському та Мазовецькому воєводствах. Річні прибутки князя Костянтина 
традиційно обраховують у 10 млн золотих, а сума готівки, описана в скарбниці його 
сина Януша станом на 1620 р., складала два річних бюджети Речі Посполитої у мирний 
час. Князь мав можливість у найкоротший строк виставити 15-20-тисячне військо, яке 
складалося з його власних бояр та потомственної шляхти – васалів дому Острозьких, 
які за умови служби князю від діда-прадіда мешкали на території Острозьких володінь. 
При княжому дворі постійно знаходилось до двох тисяч шляхетних юнаків-слуг, які 
проходили рицарську виучку; більшість з них складала близький почет князя. Названі 
цифри й факти переконливо свідчать, чому Костянтин вважався сучасниками одним 
з можливих претендентів на виборний королівський престол. 

Однією з таких осіб, безперечно, був князь Василь-Костянтин Острозький, пред-
ставник одного з найвідоміших аристократичних родів України. Рід Острозьких веде 
свій родовід, ймовірно, від галицьких князів. Першим відомим діячем цього роду був 
Федір (Федько) Острозький, про якого відомо, що він довго вагався, чий бік прийняти в 
боротьбі між польськими та литовсько-українськпмн феодалами. Врешті був захоплений 
князем Свидригайлом і заточений у в’язницю, звідки визволений поляками. Після 
цього, в подяку, князь заявляє про свою лояльність до Польщі. Федора Острозького 
поховано в печерах Києво-Печерської лаври, а пізніше причислили до числа лаврвських 
угодників. 

Потомки Ф. Острозького також вели себе досить лояльно щодо польських властей. 
Його правнук Костянтин Іванович Острозький (1540-1630 рр) один з найталановитіших 
полководців свого часу. Відомо, що він провів більше 60 битв проти татар, брав 
участь у війні Литви з Москвою, в ході якої спочатку потрапив в полон, а потім 
помстився за це, вщерть розбивши московське військо під Оршею. К. І. Острозький 
користувався великою повагою литовського князя і польського короля, його призначили 
старостою брацлавським та вінницьким, гетьманом литовським. За великі заслуги 
урочисто захороненнй в Успенському соборі Києво-Печерської лаври (зруйнованої 
під час Великої Вітчизняної війни). Про Костянтина Івановича відомо, що він багато 
коштів витрачав на будівництво та прикрашення православних церков, сприяв відкриттю 
при них шкіл і тим заслужив для свого роду славу захисників православ’я. 
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Його син Василь-Костянтин Острозький народився у 1526 р. і успадкував величезні 
родові маєтки свого роду, які складали близько 80 міст та містечок та 2670 сіл – 
майже третина всіх феодальних землеволодінь Волині, маєтності на Київщині, Галичині, 
в Білорусії та Литві, які приносили щорічно понад мільйон злотих. Молодий князь 
отримав, очевидно, досить гарну європейську освіту і за заслуги свого батька призначений 
київським воєводою. Костянтин Костянтинович не успадкував воєнних здібностей 
свого батька і королі навіть докоряли на те, що він погано дбає про охорону свого 
воєводства від татар. Не проявляв особистої зацікавленості князь і в державних справах 
Речі Посполитої, але у власних володіннях досить жорстокий господар. Так, у Білій 
Церкві, яку Острозький тримав на драгах «довічного» володіння і, незважаючи на 
дароване королем магдебурськс право, він вимагав повинностей та покори, що призвело 
до повстання міщан у 1589 році. 

Коли в 1591 р. спалахнуло селянсько-козацьке повстання, яке очолив Криштоф 
Косинський, К. Острозький, розлючений тим, що повстанці пошарпали його маєтки, 
збирає шляхту і організувавши військо під командуванням сина Януша, розгортає 
боротьбу проти бунтівників. У 1593 р. під містечком П’яткою це військо наносить 
поразку повсталим. Щоправда, з К. Косинським обійшлися досить м’яко. Його заставили 
лише публічно вклонитися всьому роду Острозьких. 

Головною ж справою життя і історичною заслугою Костянтина Костянтиновича 
Острозького стала подвижницька діяльність на інші української освіти, книговидавництва 
та захисту православ’я. 

На кілька десятиліть родовий замок Острозьких – м. Острог стає визначним 
центром суспільної думки, літературно-полемічного руху та освіти всієї України. 

В 70-х рр. в Острозі створюється гурток визначних письменників-публіцистів, 
богословів. Найбільш відомі: Клірик Острозький, Василь Суразький, Христофор Філарет 
(Мартин Бременський), греки Кирило Лукаріс (майбутній цареградськнй патріарх), 
Никифор Парахес та інші. Душею цього гуртка став Герасим Смотрицькпй (батько 
знаменитого письменника Мелетія Смотрицького). 

Князь Островськнй вважав, що дієво протистояти політиці ополячення та покато-
личення можливо, лише налагодивши шкільну справу та книгодрукування в Україні. 
З цією метою він запрошує в 1575 р. до себе на службу зі Львова Івана Федорова, 
який налагоджує друкарню в Острозі. У 1580 р. в Острозі надруковано перший 
повний текст Біблії на слов’янській мові. Це видання увійшло в історію під назваю 
Острозької Біблії. Вона створена на основі Біблії, перекладеної новогородським 
єпископом Генадієм у 1499 р., а також грецьких та староболгарських джерел, які 
вдалося зібрати К. Острозькому. Очевидно, головним упорядником та редактором 
Острозької Біблії був Г. Смотрицький. В Острозі надруковані Буквар (1578 р.), Новий 
Завіт та Псалтир (1580 р.), Часослов (1612 р.), і також ціла низка полемічних творів, 
найвідоміший «Ключ царства небесного» Г. Смотрицького (1587 р.). Відомо більше 
20 видань Острозької друкарні. 

Вінцем просвітницької діяльності К. Острозького стала Острозька школа, яка 
заснована в кінці 70-х років (ймовірно в 1578 р.). Першим ректором школи став 
Г. Смотрицький (з 1594 р. Кирило Лукаріс). Для викладання в школу запрошувалися 
визначні вчені з України, Польщі, Греції. В школі вивчалися слов’янська, грецька, 
латинська мови та широкий спектр Гуманітарних дисциплін. Острозька школа, завдяки 
високому рівню та методичній майстерності викладання, зажила високої, навіть 
легендарної популярності в Україні та Білорусії. Сучасники називали її академією. 
Досвід Острозької школи, її програма запозичені Львівською, Луцькою та іншими 
братськими школами України. Костянтин Острозький створює школи також в Турові 
(1572 р.), Володимирі-Волинському (1577 р.). 
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Завдяки своїй меценатській діяльності на ниві української освіти та книговидавництва 
Костянтин Костянтинович Острозький лишив добру згадку про себе та свій рід в 
історії нашого народу. 

Найбільш драматичною сторінкою життя і діяльності князя стали події, пов’язані 
з Берестейською унією 1596 р. Слід зазначити, що в ставленні до релігії він був 
людиною широких поглядів. Відомо, що К. Острозький спілкувався з ієзуїтами, цікавився 
творами відомого католицького богослова П. Скарги (за що йому докоряв А. Курбський, 
московський боярин, що втік в Литву від гніву царя Івана Грозного), певний час 
знаходився під впливом протестанства, як течії, що протистояла католицтву. Особливо 
приваблювало князя їх піклування про школу, книговидавництво та благодійні справи, 
що, як він вважав, потрібно було б запозичити і православній церкві. К. Острозький, 
як і багато його сучасників, вважав, то об’єднання всіх християнських церков (перш 
за все католицької та православної), можливе і доцільне, але тільки на рівних умовах 
і в тому разі, коли в цей процес включаються всі православні церкви (зокрема, 
Московська). Тому князя особливо розгнівала не сама ідея міжцерковиої унії, але те, 
яким способом це робилося. Він був обурений, коли дізнався, що група православних 
ієрархів, таємно від віруючих, згоджується на пропозицію польського короля перевести 
українську церкву під зверхність католицької. Коли ж стало відомо про поїздку до 
Ватикану єпископів І. Потія та К. Терлецького (1695), які дійшли до згоди про унію з 
папою римським, К. Острозький почав добиватися від короля скликання великого з’їзду, 
або собору не тільки духовних, але й світських осіб різних християнських конфесій, 
робив спробу домовитися з протестантами про сумісний виступ проти католицтва. 
Королеві ця ідея була не до вподоби і він висловив князеві своє невдоволення, що не 
спинило Острозького. Той звертається з посланням до всіх православних ієрархів. 

Врешті, король погодився на скликання собору, сподіваючись, що розбрат, який 
розгорівся серед православних, дозволить легко прийняти унію про злуку церков. 
6 жовтня 1590 р. в Бересті (Бресті) відкрився собор, на який прибуло католицьке 
духовенство, представники шляхти, польського уряду та київський митрополит з 
частиною православних ієрархів. Майже одночасно К. Острозький організує в Бересті 
православний собор, на який він запросив намісників (протосникелів) від патріархів 
Константинопольського та Олександрійського, Сербського митрополита Луку. З 
українських ієрархів були єпископи Львівський Г. Балабан, Перемишльський – 
М. Копистенський, архимандрити найбільших монастирів, берестейське духовенство. З 
К. Острозьким прибули більше 200 представників православної шляхти. З самого 
початку обидва собори вступили у гостру конфронтацію. Православний собор заявив 
про зложення київського митрополита та єпископів, що згодилися на унію. В свою 
чергу, уніатський собор відлучив всіх священиків православного собору. Обидві сторони 
звернулися з скаргами до короля, який, звичайно, став на сторону уніатів. 

В результаті уніатський собор прийшов до згодії про перехід української право-
славної церкви під зверхність папи римського (Такий варіант не дуже влаштовував 
короля, бо той сподівався, що українська церква буде підпорядкована не папі римському, 
а польському кардиналу, але мусив згодитися, щоб не загострювати ситуацію). 

К. Острозький не змирився з цією ситуацією і в 1597 р. на сеймі в присутності 
короля виступив з різкою промовою, відкрито звинувативши короля у порушенні 
законів, після чого демонстративно покинув зал засідань, незважаючи навіть, на прохання 
короля повернутися. 

В 1597-1599 рр. в Острозькій друкарні надруковано кілька полемічних творів, 
направлених проти унії, найвизначнішим твором бур «Апокризис» (1597 р.) під 
псевдонімом Христофора Філарета (М. Броневський). 
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В 1599 р. Острозький робив спробу конфедерації з протестантами, яка не мала 
реальних наслідків. 

Між тим українська шляхта та православне духовенство після певних вагань почали 
переходити в унію, демонструючи свою лояльність до польської влади. Все це 
призводить К. Острозького до розчарування та душевної кризи. Він поступово відходить 
від активного захисту православ’я і в листі до Львівського братства закликає братчиків 
до терпеливості та лояльності. Після цього князь взагалі відходить від суспільної 
діяльності. 

Не мав він втіхи навіть у власній родині. Син Януш перейшов у католицтво ще за 
життя батька. Син Олександр лишився православним, але внучки всі прийняли 
католицтво. Одна з них, Анна Алойзія, що володіла Острогом, відзначалася особливою 
нетерпимістю до віри своїх батьків. Вона остаточно ліквідувала школу та друкарню. 

Найяскравішу сторінку в біографії Костянтина Острозького становить його 
меценатська діяльність. Особливої уваги заслуговують освітні заходи князя, що 
розгорнулися з 1570-х рр. Саме в цей час за його кошт засновуються собори, школи 
в Турові та Володимирі-Волинському починає діяти школа при Києво-Печерському 
монастирі і, нарешті знаменита Острозька академія, яку сучасники називали «тримовним 
ліцеєм», «храмом муз». До створеного в Острозі за ініціативою «вченого гуртка, що 
становив ядро професорського складу академії залучені солідні наукові сили, які 
забезпечили викладання «семи вільних мистецтв» – основи західноєвропейської шкільної 
премудрості, а також елемент богослов’я й філософії. Тож саме в Острозі закладений 
механізм реального компромісу між східнослов’янськими просвітницькими традиціями і 
«латинською наукою», вперше введеною в практику православної освіти. Синтез 
«слов’яно-греко-латинських» наук послужив прикладом для навчальних закладів, 
створюваних міщанськими братствами Львова, Києва й Луцька. Тому Острозьку 
академію, улюблене дітище князя, можна по праву назвати фундаментом широкого 
оновлення національної освіти кінця XVI – початку XVII ст. 

Особлива роль в утвердженні національної самосвідо-мості належала Острогу. 
Він став тим духовним центром, де зосереджувалась і употужнилась мислительна 
енергетика українського народу, така необхідна для процесу національного становлення, 
кузнею першої хвилі національної еліти. Ідейна доктрина острожан свідчила про 
формування в Україні нового типу світогляду, за своєю суттю аналогічного рефор-
маційному на Заході, який однак виник на власному ґрунті в рамках християнсько-
православних принципів. 

Здійснювалися ділові контакти острозьких діячів з визначними європейськими 
вченими і науковими закладами; велося листування з державними і релігійними діячами 
багатьох країн; направлялися й приймалися дипломатичні посольства та місії. 

У повсякденне життя втілювалися нові ідеї європейських гуманістів-реформаторів, 
запроваджувались орендно-ринкові відносини. Розвивалася торгівля: обіг у державі 
становив більш як 1 млн злотих щороку. Надавалися безпроцентні кредити талановитим 
і здібним учням та вчителям на освіту, в тому числі і за кордоном, зокрема в Падуї, 
Венеції, Варшаві, Кельні та ін. 

З кошт князя при академії діяла друкарня, з якої розпочалося масове видання 
релігійної та світської літератури, підручників для шкіл, відкритих при кожній 
новозбудованій православній церкві, а також чималої кількості яскравих полемічних 
творів антиуніатськрго спрямування. Саме з двору князя Костянтина почала своє життя 
полемічна літературна традиція, освітлена талантами вчених-острожан Герасима 
Смотрицького, Клірика Острозького, Дем’яна Наливайка, Мартина Броневського 
(Христофора Філарета) та ін. Нарешті, зі стін Острозької академії пішли в життя такі 
найпомітніші діячі першого українського національного відродження, як Захарія 
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Копистенський та Мелетій Смотрицький, лідери церкви Іов Борецький та Іов Княги-
ницький, козацький гетьман Петро Конашевич-Сагайдачний. 

Найбільш відомим і знаменитим виданням книжної друкарні є «Острозька Біблія», в 
варіантах з двома датами виходу: 1580 і 1581 роки та «Буквар» (1578) першодрукаря 
Івана Федорова. 

 

 
Головний корпус університету «Острозька академія» 

 
«Острозька Біблія» одразу стала популярною. Вона була важливим чинником для 

міжнародних культурних стосунків середньовіччя, а її авторитет визнали всі видавці 
XVII-XIX ст. Загальний тираж, як на ті часи, великий. Це дозволило поширювати її 
по всій Європі та в Росії. Вперше згадано «Острозьку Біблію» 1620 р. на сторінках 
каталогу Болеянської бібліотеки в Оксфорді. Відтоді зафіксовано опис близько 300 
примірників. Нині відоме місцезна-ходження 27-ти одиниць. Більшість із них (33 
примірники) – Москві та Львові, окремі в Варшаві, Санкт-Петербурзі, Антверлені, 
Афоні, Бєлграді, Ватикані, Римі, Вроцлаві, Кембріджі, Лондоні, Манчестері, Нью-
Йорку, Софії, Хельсинкі, Штутгарті. Досить часто «Острозька Біблія» зустрічається 
в монастирських бібліотеках Болгарії, Румунії та Сербії. 

Майже через сто років у Москві побачило світ подібне видання Біблії, але, як 
зазначалося в передмові, це був передрук з готового перекладу книги князя Костянтина 
Острозького. Міжнародне визнання Острозької Біблії підтверджується й тим, що 
рукописний переклад румунською мовою Біблії здійснений з Острозького примірника. 
Перша друкована румунською мовою Біблія наслідувала текст острозької друкарні 
князя Василя-Костянтина Острозького. Не випадково «Острозька Біблія» названа 
більшістю західноєвропейських книгознавців XX ст. кращим друкованим виданням 
усіх часів і народів. 
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Не відступившись, не зрадивши віру предків, не залишивши своїх однодумців, 
князь Василь-Костянтин Острозький динамізував тогочасне суспільство, по суті, 
європеїзував його. В середовищі острозьких діячів зароджувалися ідеї європейської 
унії на засадах раннього християнства, які мали об’єднати народи Європи в єдиний 
цивілізований континент. Утім, це подобалося далеко не всім, що й спричинило в 
подальшому загострення агресивних тенденцій у тогочасному суспільстві. Римо-
католицька церква своїми аж ніяк не цивілізованими діями, по суті, поставила крапку на 
досягненнях Волинської Русі й символізувала початок нової ери розбою та насильства 
над вистражданими справді новими (своїми) вітчизняними людськими цінностями, 
що виросли на загальноєвропейському культурному рівні. В усій своїй ясності цю 
трагедію передбачав князь В.-К. Острозький. Виступаючи 1596 р. на сеймі, він різко 
засудив дії польського короля, який виявився маріонеткою в руках Римського Папи. 

В.-К. Острозький дожив до глибокої старості. Помер 13 лютого 1608 року на 82 році 
життя. Тіло покійного привезене й поховане в Острозькій Богоявленській замковій 
церкві. 

Життя і невтомна праця, дипломатичність, масштабність мислення цієї людини 
будили національну гордість, патріотичні почуття і нашу національну свідомість. Його 
смерть виявилася непоправною для українства воно втратило одного з найавторитетніших, 
найвпливовіших представників української еліти, який зумів організувати протидію 
та опозицію католицькій експансії. Та посіяні в «Волинських Афінах великим меценатом 
і просвітником зерна знання проросли щедрим жнивом по усій Україні, ставши тим 
першим кроком, який привів згодом, хай і тернистим шляхом, до створення незалежної 
держави. 
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Людмила Михайлівна Павличенко народилася 19 липня 1916 року в м. Біла Церква 

Київської області в сім’ї службовця. Після закінчення школи, 5 років працювала на 
заводі «Арсенал» в Києві. Закінчила 4 курси Київського державного університету 
імені Т. Г. Шевченко. Приїхала з Києва до Одеси, щоб завершити дипломну роботу 
про Богдана Хмельницького. Працювала в міській науковій бібліотеці, проте розпочалася 
війна. 

Будучи студенткою закінчила школу снайперів при Осовіахімі. В складі Чапаївської 
дивізії приймала участь в оборонних боях в Молдавії і Південній Україні. За добру 
підготовку її направили в снайперський взвод. 

В липні 1941 року записалась добровольцем в армію. Воювала спочатку під Одесою, 
а потім Севастополем. Своє перше бойове хрещення отримала під Одесою. В одному 
з боїв загинув командир взводу і Людмила прийняла командування. 250 днів і ночей 
Людмила Павличенко провела в тяжких і героїчних боях під Севастополем. Вона 
разом з воїнами Приморської армії і моряками Чорноморського флоту мужньо захищала 
місто Російської військової слави. 

До липня 1942 року снайпер 2-ої роти 54-го стрілкового полку (25-ої стрілкової 
дивізії, Приморської армії, Північно-Кавказького фронту) лейтенант Л. М. Павличенко з 
снайперською гвинтівкою знищила 309 солдат і офіцерів гітлерівців, в тому числі – 
36 снайперів. Восени 1942 року делегація радянської молоді в складі секретаря МК 
ВЛКСМ Н. Красавченко, Л. Павличенко і В. Пчелинцева на запрошення молодіжних 
організацій виїхала в США, потім в Англію. В той час союзники були сильно збентежені 
необхідністю проводити не лише військову підготовку, але й ідейну мобілізацію сил 
молоді. В США Л. Павличенко з дружиною президента, що була надто уважною до 
Людмили. 
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Поштова марка із зображенням Л.М. Павличенко 

 
За мужність і військову доблесть, проявлені в боях з ворогами, удостоєна звання 

Героя Радянського Союзу указом Президії Верховної Ради СРСР від 25 жовтня 1943 року. 
Л. Павличенко закінчила курси «Постріл». В бойових діях участі більше не приймала. 

Після війни в 1945 році Людмила закінчила Київський університет. В 1945-1953 роках 
була науковим співробітником Головного штабу Військово-морського флоту. Учасниця 
багатьох міжнародних конгресів і конференцій, проводила значну роботу в Радянському 
комітеті ветеранів війни. 

В повсякденному житті Людмила була простою, не вихвалялася своїми заслугами. В 
музеї збройних силу Москві є експозиції присвячені Людмилі Павличенко. Там 
представлені подарунки знаменитому снайперу – гвинтівка, оптичний приціл і багато 
іншого. 

Самий душевний подарунок – звичайна рогатка від дітей. 
Померла Людмила Михайлівна Павличенко 27 жовтня 1974 року. Похована в 

місті-герої Москві в Новодівичого кладовища. 
Нагороджена двома орденами Леніна, медалями. Ім’я героїні присвоєно кораблю 

Міністерства рибного господарства. 
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Семен Пилипович Палій (справжнє прізвище – Гурко) народився в 40-х роках 

XVII ст. в м. Борзні на Чернігівщині. Він здобув добру освіту і, як всі діти козаків, з 
молодих років брав участь у воєнних походах. Деякий, час був козаком Ніжинського 
полку. Згодом пішов на Запорозьку Січ, де швидко здобув серед запорожців славу 
хороброго і талановитого ватажка. Приблизно в 1681-1682 рр. С. Палій з кількома 
сотнями запорозьких козаків залишає Січ переходить на правий берег Дніпра. Місцем 
для створення козацьких загонів він обрав Фастівщину, яка вважалась нейтральною 
зоною між Росією і Польшею. Тут він прагнув створити нові, вільні від польських ланів, 
козацькі поселення. 

З усіх кінців України до Палія збивалися численні втікачі. Всі прибулі вступали 
до новоутворених козацьких полків або оселялись як «жилі люди», селяни, що 
займались сільським господарством. Замість тяжкої панщини і численних поборів, 
поселенці давали лише невелику кількість продуктів на козацьке військо. Це приваб-
лювало на Фастівщину все нові і нові групи втікачів. 

Козачі загони, керовані Палієм, неодноразово ходили в походи проти турків і татар. 
Ім’я Палія наводило жах на ворогів. 

Проте, як зазначає Д. І. Яворницький; «Зазнаючи натиску звідусюди, Семен Палій 
врешті втратив надію всидіти в своїй Фастівщині і йому, спало на думку, що надійніше 
житиметься не під польським королем, а під російським царем. Отож С. Палій почав 
просити прийняти його в російське підданство. Та зовнішньополітичні обставини змусили 
російський уряд відхилити прохання славного фастівського полковника. Справа в тому, 
що Росія разом з Польщею, Австрією та Венецією утворила коаліцію для боротьби 
проти турецької агресії в Європі. Тому задоволення клопотань Палія неминуче зв’язано з 
розривом з Польшею, що монгол погіршити становище Російської держави на Півдні. 
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Єдиним виходом було збройне повстання народу проти польсько-шляхетської 
влади. Та повстання, яке вибухло в 1689 р., зазнало поразки, сам С. Палій кинутий до 
в’язниці, звідки незабаром був визволений бойовими побратимами. У 1699-1700 рр. 
польські війська кілька разів вдирались на Фастівщину, але козаки успішно відбивали 
всі напади. Вимогу польського уряду повернути всі зайняті козаками та селянами 
Землі С. Палій ігнорував. Його посланцям він сказав: «Я оселився у вільній козацькій 
Україні, і польській державі немає жодного діла до цього краю; тільки я один маю 
порядкувати тут, як справжній козак і виборний вождь свого народу». 

Річ Посполита перейшла до більш рішучих дій, почала готувати шляхетське 
ополчення з кількох воєводств. Повстанці теж енергійно готувались до оборони. У 
Фастові зібралась нарада, в якій взяли участь, крім С. Палія, інші ватажки право-
бережного козацтва – Іскра, Самусь, Абазін, представники українського міщанства і 
духовенства. На цій нараді прийнято рішення про розширення повстання на території 
всього Правобережжя. Вогонь повстання запалав в 1702 р. на Брацлавщині і Поділлі 
а потім перекинувся в Корсунь, Богуслав, Лисянку. Окремі загони повстанців на 
Київщині злилися в велику армію, яка почала облогу Білої Церкви. 

У вересні польський уряд послав проти повсталих велике військо під проводом 
київського воєводи Й. Потоцького і полковника Руштиця. Назустріч цього війська 
вирушили козаки, очолені Палієм. Під Бердичевим в короткий час битви польське 
військо потерпіло поразку. Полковник Руштиць ледве встиг втекти, спустившись у 
самій сорочці з вікна замка. Цей розгром під Бердичевим вирішив і долю Білої Церкви – 
на початку листопада 1702 р. польські урядовці здали фортецю козакам. До рук 
повстанців потрапили багаті трофеї. Слідом за Білою Церквою було визволено Вінницю, 
Бар, Немирів, Межибіж. 

На початку 1703 р. бачимо С. Палія на чолі повстання. Полки Самуся, з’єднавшись із 
Абазиним, наступали на захід, війська Семашка – на Брацлавщину, а Палій знаходився в 
районі Фастова – Білої Церкви, забезпечуючи тилові комунікації та зв’язок з Києвом 
та Батурином, перенісши резиденцію до Білої Церкви. Активно допомагали запорожці, 
що сильно лякало Мазепу. 

У лютому 1703 р. поляки розгромили козацький табір під Ладижином, захопили 
12 гармат, взяли в полон полковника Абазина. При допиті останній стверджував, що 
Палій і Самусь підняли повстання тільки через свою сваволю, а серед поляків ходили 
чутки, що Мазепа навіть видав указ, «щоб жоден з того боку Дніпра не переходив і 
не приєднувався до ребелізантів». 

Керівники повсталих знову звернулися до російського уряду, щоб він прийняв до 
складу Російської держави визволену територію. Та Росія з головою втягнулася; у війну 
з Швецією, її союзником у цій війні знову була Польща. Це зв’язувало дії російського 
уряду на Правобережжі, чим і скористалася Польща. Вона зібрала велику, добре 
озброєну армію і завдала поразки повстанцям. Чималу допомогу польським панам у 
придушенні повстання подав гетьман І. Мазепа. Він з ненавистю спостерігав ріст 
популярності і слави С. Палія, вжив всіх заходів, щоб розправиться з ним. І. Мазепа 
надіслав царському урядові донос за доносом, брехливо звинувачуючи С. Палія в 
зраді. В одному з доносів він писав: «У всіх одно–іти, за Дніпро, і з того може вийти 
велика біда. І козаки, і посполиті – всі на мене недобрі, всі кричать в один голос: 
пропадемо до кінця, заїдять нас москалі». 

31 липня 1704 р. за наказом І. Мазепи С. Палія і його вірного помічника-пасинка 
Симашка підступно схопили і ув’язнили в Батуринському замку, а згодом відправили на 
заслання до Сибіру. 

У липні 1704 р. козацьке військо під проводом Мазепи вступило в Київське 
воєводство, заявивши, що йде на допомогу полякам проти шведів. Палій приїхав до 
гетьманського табору під Паволоччю і супроводжував його. 
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Незабаром бунти на Правобережжі стихли, а шляхта Київського воєводства 
висловила подяку Мазепі за допомогу. В березні 1705 р. Палій і Семашко прибули 
до Москви, а 30 травня Петро І заслав їх до Єнисейська; 30 липня це заслання замінено 
на заслання до Томська (перебував у Тобольську). 

Коли І. Мазепа перейшов на сторону шведів (1708 р.), тоді стала зрозумілою і 
справжня суть розправи його з С. Палієм. Петро І дав наказ повернути С. Палія з 
заслання. Похилий вік Палія і поганий стан здоров’я затримали його повернення. 

Лише в березні 1709 р., він прибув до Воронежа, де старого козацького полковника 
ласкаво прийняв Петро І. Йому вручили багаті подарунки і він вирушив до козацького 
війська. Палій брав участь в Полтавській битві, де він, як свідчать тогочасні літописи, 
«бил и теснил шведш, не давая им обозретися». 

Після перемоги над шведами С. Палій повернувся на Фастівщину. Спеціальною 
грамотою Петра І його затверджено на посаді білоцерківського полковника. Тут він, 
як і в минулі роки, непримиренно боровся проти польських панів. 

14 жовтня 1709 р. С. Палій надав з млина у с. Мала Салтановка в Мотовилівській 
сотні військову частину Михайлу Коломійцю і Шкалиманді, а 31 грудня заборонив 
чинити кривди селу Княжичі. Палій командував комонним полком і, водночас, 
знаходячись у Фастові, очолив Білоцерківський полк. Став ченцем у Межигірському 
монастирі, де 18 січня 1710 р. помер і був похований. 

В останні місяці 1709 р. Палій тяжко хворів. Помер Семен Пилипович в січні 
1710 р. 

Головною історичною заслугою Семена Палія є відродження в останніх десятиліттях 
XVII – на початку XVIII ст. Правобережної України, де козацька старшина під його 
вмілим керівництвом відновлювала і запроваджувала традиційні форми місцевої 
української адміністрації періоду Української революції. Отримавши в середині 80-х рр. 
королівські привілеї на освоєння спустошених земель, козацькі полковники в наступні 
роки почали легітимізувати ними свою владу над територіями, де розміщувались 
їхні полки. З часом органи козацького самоврядування почали перетворюватися на 
державні інститути гетьманської України, які існували тут з 1648 по 1676 рр. Козацький 
військовий устрій поступово трансформувався в самостійну державно-політичну 
структуру, яка представляла інтереси українського народу на правобережних землях. 
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Симон Васильович Петлюра народився 10 травня 1879 року в Полтаві. 
Батько Симона – Василь Павлович, був дрібним візником, мати – Ольга Олексіївна, 

походила зі старого козацького роду». 
Сім’я у Василя Петлюри була велика, як у більшості полтавчан початку XX століття. 

Дружина народила йому 12 дітей, троє померло ще в дитинстві. 
Початкову освіту здобув у духовній бурсі, – що називалася «духовним училищем», 

потім учився в духовній семінарії. Це коштувало дешевше, ніж навчання в гімназії 
та університеті. Науки давалися йому нелегко. 

Коли С. Петлюра був в одному із старших класів семінарії, Полтаву відвідав 
М. В. Лисенко. Студенти влаштували славетному українському композиторові захоплену 
зустріч. Взяли участь в ній і семінаристи. Власті, в тому числі й церковна, сприйняли це 
як виклик. Виникло питання про показове покарання, в семінарії вибір упав на 
С. Петлюру – переростка, не дуже вправного в навчанні. Його виключили із семінарії. 

Розгніваний батько відмовнвся його утримувати. І С. Петлюра почав шукати, до 
якого життєвого берега пристати. Парадокс людської натури: обрати як професію те, 
що самому важко давалося. Він вирішив стати вчителем. Однак репутація опального 
семінариста завадила йому це зробити. Тоді він подався за кордон, у Львів, щоб 
повештавшись в тамтешньому університеті і козиряти згодом цим. Але й це не 
спрацювало, коли він повернувся на Кубань: бути вчителем йому не дозволили. Там 
над ним змилостивився професор Ф. А. Щербина, який очолював «експедицію по 
дослідженню степових областей». Він узяв Петлюру до своєї контори, щоб той 
розбирав архівні матеріали. 

1905 року починається революція. С. Петлюра сприйняв, з полегшенням: вона 
зводила рахунки з тими, хто ускладнив йому життя. Він з’являється в колі членів 
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РУП (Революційної української партії), милостинею якої користувався, ще перебуваючи 
в Львові. Його влаштували технічним секретарем редакції ліберально-буржуазної 
газети «Рада», яку видавав Є. X. Чикаленко. Незабаром одне з відгалужень РУП, котре 
оформилося як Українська соціал-демократнчна робітнича партія (УСДРП), заснувало 
власну газету «Слово», і С. Петлюра почав працювати в ній. 

Під час революції 1905 р. С. Петлюра бере активну участь в діяльності Української 
соціал-демократичної робітничої партії (УСДРП). що виділилася з РУП, обирається 
делегатом з’їздів цієї партії, а також працює в газеті «Слово», в журналах «Вільна 
Україна», «Україна» та в газеті «Рада». У численних публікаціях він закликає спів-
вітчизників до боротьби за соціальне й національне визволення. А 1906 р., після розгону 
царським маніфестом 1-ої Думи, виходить його брошура «Добра порада в лиху годину», 
де зокрема зазначалося: «Коли вже боротися, то боротися треба як слід. Царський 
уряд бореться проти нас силою, і ми мусимо протиставити йому силу... Хто виходить 
проти ворога із зброєю, яку має цей ворог, лише той може сподіватися, що не загине, 
а здобуде над ним перемогу». 

У 1909 р. С. Петлюра переїхав до Москви, де працював у страховій компанії, 
водночас продовжуючи журналістську діяльність, У 1912-1916 рр. спільно з О. Салі-
ковським редагував журнал «Украинская жизнь», який мав надзвичайно велике значення 
для української справи. У ньому друкували статті М. Грушевський, В. Винниченко, 
С. Єфремов, М. Туган-Барановський; М. Коцюбинський та ін. «Украинская жизнь» 
містила також статті відомих своїми симпатіями до українського народу членів 
Російської академії наук О. Шахматова та Ф. Корша. 

У травні 1917 року в Києві зібрався перший військовий з’їзд українців, скликаний 
Центральною радою. Серед більш як 700 присутніх був і Симон Петлюра. 

Петлюра ввійшов до складу українського військового генерального комітету, 
обраного з’їздом. УСДРП хотіла мати там свою людину, і В. Винниченко, який диригував 
цим, засвідчив, що С. Петлюру «обрано не за його належність до війська, а через те, 
шо він себе заявив членом соціал-демократичної партії». 

Так через збіг обставин С. Петлюра потрапив у фокус подій. У ньому заграли 
амбіції. Він намагався бути на виду, роздмухуючи кампанію за виділення українців в 
армії у складі окремих «українізованих» частин. Через місяць після закінчення першого 
військового з’їзду він організував другий і виступив на ньому з доповіддю про 
«військове будівництво». С. Петлюра влаштував з приводу проголошення І універсалу 
Центральної ради парад і молебень. Це стало йому в пригоді пізніше: в Генеральному 
секретаріаті, сформованому незабаром Центральною радою, для нього знайшовся 
портфель генерального секретаря військових справ. 

Через два роки стане відомо, що С. Петлюрі в той час приділяла особливу увагу 
масонська ложа «Об’єднані слов’яни», членом якої він був. Вона мала проантантівську 
орієнтацію і виступала за продовження війни з німецько-австрійським блоком до 
«переможного кінця». Поки існував Тимчасовий уряд, С. Петлюра не мав проблем, 
виконуючи настанови ложі. Домагаючись створення в армії «українізованих частин, 
він розглядав їх як атрибут автономії України, котра зобов’язана, як і вся Росія, брати 
участь у війні. 

Таким чином, С. Петлюру відмежували від тих трагічних наслідків, які принесла 
Україні німецько-австрійська окупація, Воно з’явилося, зокрема, під меморандумом, 
з яким Всеукраїнський земський з’їзд, що відбувся в червні 1918 р. у Києві, звернувся до 
П. Скоропадського. Документ цей витриманий у дусі конструктивного співробітництва з 
гетьманом, але і містив критику становища, в якому опинилася Україна. Такі речі 
працювали на С. Петлюру. 
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С. Петлюра був більше політиком, аніж військовим. Не бажаючи сліпо коритися 
наказам згори, він увійшов у конфлікт з головою Генерального секретаріату В. Вин-
ниченком, який не підтримував створення окремих збройних сил України. На знак 
протесту С. Петлюра вийшов з уряду. Він виїхав на Лівобережжя, де почав створювати 
українські військові частини. Було сформовано Гайдамацький кіш Слобідської України, 
що на початку 1918 р. відіграв вирішальну роль у боях за Київ та в ліквідації 
повстання більшовиків, центром якого став завод «Арсенал». Однак це не врятувало 
Центральну Раду. Повернулася вона до Києва лише за допомогою австро-німецьких 
військ. У березні 1918 р. командування союзників дозволило С. Петлюрі першим зі 
своїм військом увійти до Києва й провести парад на Софіївській площі, що відвернуло 
від нього десятки тисяч селян. Відомий «селянський батько» Н. Махно заявив: «Я 
знаю, що військовий міністр колишньої Центральної Ради С. Петлюра під час наступу 
цих орд на Україну йшов у авангарді з гайдамацькими бандами, дико розправляючись з 
кожним селянином і робітником, які революційно мислили». Чи не тому Н. Махно 
протягом усієї громадянської війни воював проти Петлюри, незважаючи на те, що 
вони не раз укладали різні угоди? 

Після гетьманського перевороту С. В. Петлюра спочатку очолив Київське губернське 
земство, а потім – Всеукраїнський союз земств. З особливою наполегливістю він 
намагався розгорнути роботу Союзу як суто національної організації на противагу 
тому русифікаторському напряму, що вже почав викристалізовуватись в діяльності 
гетьманського уряду. На аудієнції у гетьмана П. Скоропадського та в виступі на 
зборах сільськогосподарського товариства в Києві він пропагував ідею відновлення 
скасованої гетьманом земельної реформи. 12 липня 1918 р. С. В. Петлюра заареш-
тований і близько чотирьох місяців пробув в ув’язненні. 

Широке народне невдоволення гетьманським урядом прискорило його падіння, 
14 листопада 1918 року в Києві на таємній нараді представників УСДРП, УПСР, 
УПСС (самостійників) створено Тимчасовий повстанський уряд – Директорію, до складу 
якого ввійшли В. Винниченко (УСДРП) – голова, С. Петлюра (УСДРП), Ф. Швець 
(селянська спілка), П. Андрієвський (УПСС), А. Макаренко. 

В ніч з 13 на 14 листопада 1918 р. у Києві в приміщенні міністерства шляхів 
відбулися таємні збори, на яких сформовано Директорію. За кілька днів до цього 
хтось завбачливо випустив С. Петлюру з вязниці. Його назвали серед кандидатів у її 
члени від січових стрільців. С. Петлюру обрали одним з п’яти членів Директорії. 
Щоправда, заочно, бо він на збори не з’явився. Поки йшли збори С. Петлюра радився із 
своїми «духовниками» в редакції «Час» і звідти подався прямо до Білої Церкви, де 
дислокувався полк січових стрільців. Можна було б подумати, що він так вчинив, 
піклуючись про справу майбутньої Директорії, яка розраховувала на них як на ядро 
повстання проти гетьмана. Проте на членів тієї ж Директорії, які 16 листопада 
прибули до Білої Церкви із своєю «відозвою», чекала несподіванка. Виявилося, що 
С. Петлюра напередодні вже оголосив і поширив «універсал від себе особисто як 
«головного отамана». В. Винниченко, який був головою Директорії, з обуренням 
викладаючи цей факт, писав, що «таким чином, уся акція, весь рух зразу, з самого 
початку поставлено під марку однієї, окремої особи, пофарбовано персональним 
характером... Всі повстанці, які стікалися до революційних центрів, стали називатися 
«петлюрівцями». 

19 березня за пропозицією генерала д’Ансельма, командуючого військами Антанти в 
Одесі, з ним у Бірзулі мав зустрітися С. Петлюра для остаточного погодження умов 
змови. Цьому завадило те, що Червона армія напередодні визволила Жмеринку, і 
залізниця (з Проскурова до Бірзули) була перерізана. Та С. Петлюра не полишав 
надій на зв’язки, які представники Франції встановили з ним ще в 1917 р. 
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С. Петлюра, який пішов на ці переговори з Ю. Пілсудським, разом з тим скористався 
нагодою, щоб спробувати порозумітися з А. Денікіним. Це сталося в останній декаді 
серпня. Сили одного й другого прямували до Києва. С. Петлюра відправив до Фастова 
назустріч Добровольчій армії свою делегацію водночас наказавши своєму війську 
«на випадок зустрічі з частинами армії Денікіна... належить безумовно не вдаватися 
в ворожу акцію». 

«Київський епізод» виявився для Петлюри і петлюрівщини непоправним політичним 
і психологічним ударом. У самому буржуазно-націоналістичному таборі розбрід досяг 
своєї межі, особливо між проводом УНР та її «західної області». 

Проте С. Петлюра поки ще цупко тримався за владу, якою примарною вона не 
була б, за «братів-галичан», якби вони його не ображали, і сподівався на милість 
А. Денікіна навіть тоді, коли той втрачав ґрунт під собою. 6 листопада 1919 р. він і 
Є. Петрушевич наказали командуючим своїх – наддніпрянської і галицької – армій 
відправити до денікінців спільну делегацію для переговорів про перемир’я. Проте це 
рішення для петлюрівської сторони було вже запізнілим: галицьке керівництво таємно 
почало їх задовго до цього і за тиждень до того підписало з денікінцями договір про 
свою капітуляцію. 

Петлюру спіткала друга «листопадова катастрофа». Після неї банди, створені ним 
у Польщі, ще неодноразово здійснювали розбійницькі напади на радянську землю, 
але то була агонія петлюрівщини. 

Намагаючись вивести Україну з міжнародної ізоляції і знайти підтримку в боротьбі 
проти більшовицької Росії, С. Петлюра пішов на компроміс з Ю. Пілсудським і 
змушений прийняти умови польського уряду, згідно з якими Україна втрачала 
частину своїх західних земель. 21 квітня 1920 р. між УНР та Польщею укладено 
Варшавську угоду про спільні дії проти Червоної армії. 8 травня 1920 р. війська УНР 
спільно з польською армією вступили до Києва. Однак ставка на цей союз не виправдала 
себе. Підписавши в жовтні того ж року прелімінарну угоду з радянською Росією, 
польський уряд фактично залишив українське військо сам-на-сам з більшовиками. Після 
тяжких боїв на теренах України армія УНР мусила відступити за р. Збруч і наприкінці 
листопада 1920 р. інтернована польською владою. 

З 21 листопада 1920 р. на території Польщі почав діяти Державний центр УНР в 
екзилі на чолі з С. Петлюрою. Упродовж усього існування ДЦ спрямовував діяльність на 
відновлення української державності. 

У 1923 р. уряд радянської України зажадав від польської влади видачі С. Петлюри як 
ворога трудящих, тому він перебрався до Угорщини, потім – до Відня й Женеви, а 
наступного року разом з дружиною Ольгою і донькою Лесею оселився в Парижі. Тут 
активно зайнявся публіцистичною діяльністю, висвітлюючи і недавні події в Україні 
та завдання еміграції. Чимало його матеріалів опубліковано в часопису «Тризуб». 

10 травня 1926 р. С. Петлюра відзначав у російському ресторані в колі друзів 
день свого народження. За одним із столиків сидів Н. Махно. З ним кілька його 
знайомих. Невдовзі чоловік, з яким він гаряче сперечався, невдоволено підвівся і вийшов. 
Н. Махно теж не затримався в ресторані. Не знав тоді С. Петлюра, що легендарний 
«батько» ледве вмовив анархіста Ш. Шварцбарта не вбивати колишнього головного 
отамана за численні єврейські погроми петлюрівців в Україні. У такий спосіб Н. Махно 
віддячив С. Петлюрі, який 1923 р. врятував його в Польщі від розправи петлюрівських 
офіцерів, котрі вважали, що він перешкоджав вести боротьбу за створення самостійної 
України. 

Однак 25 травня 1926 р. Ш. Шварцбарт усе ж таки застрелив С. Петлюру. 
Безперечно, багатогранна діяльність С. Петлюри потребує ґрунтовного дослідження і 

висвітлення в наукових працях та художніх творах. На жаль, донедавна радянські 
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історики, в тому числі й українські, змальовували образ Петлюри лише чорними 
фарбами. 

Там його і наздогнала смерть. Це сталося 25 травня 1926 р. Десь близько години 
дня він пішов пообідати до ресторану. Як правило, з ним при цьому були дружина й 
донька. Цього разу він був один. На розі вулиці Росін і бульвару Сен-Мішель до 
нього підійшов, чоловік і впритул розрядив у нього всі сім патронів свого пістолета. 
Поліція на місці схопила вбивцю – та він і не тікав. Ним виявився Самінло (Шелом) 
Шварцбард, анархіст, колишній махновець. Свою акцію він пояснив, як помсту за 
єврейські погроми, які петлюрівці здійснювали на Україні в 1919-1920 рр. Слідство 
тривало понад 16 місяців. Паризькому суду, що засідав 19-20 жовтня 1927 р., подані 
численні докази їхніх жахливих злочинів. Ніхто з колишніх поплічників не наважився 
навіть спростовувати висунуті проти нього обвинувачення. Шварцбарда виправдали. 
Поховано С. Петлюру в Парижі на Монпарнаському кладовищі. 

 

 
Поштова марка України на честь Симона Петлюри 

 
Ніхто так близько не знав С. Петлюру, причому на найкрутіших поворотах революції 

і громадянської війни, як Винниченко. Він так писав про нього: «І такий глум нашої 
історії, що цьому випадковому, незначному і шкідливому чоловікові навіть ті, які 
добре знали його, які навіть не поважали його, мусіли утворювати популярність як на 
Україні, так і в Європі». Він за оцінкою Винннченка, «був яскравим, виразним втіленням 
обивательського, міщанського світогляду, отої дрібнобуржуазної безпринципності, 
закоріненого консерватизму, що легко переходить в активну реакційність, тої міщанської 
побожності перед великою буржуазією, перед показним, парадним блиском паразитарних 
класів. Вони, ці щирі обивателі-славословці, вихваляли його не за страх, а за совість, 
як символ власної їхньої міщанської істоти, свій власний тип». С. Петлюра – це 
«малесенький покірний слуга західної реакції, міршавий гладіатор імперіалістичних 
цезарів, нещасний раб свого дрібного самолюбства й типичний продукт дрібного 
національного міщанства, втягненого в великі національно-соціальні катаклізми». 

В 2009 році Національний Банк України ввів в обіг ювілейну монету, номіналом 
2 гривні, присвячену Симону Петлюрі. 
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Павло Леонтійович Полуботок народився 18 грудня близько 1660 року на 
Чернігівщині, в сім’ї переяславського полковника Л. Полуботка. Навчався в Києво-
Могилянському колегіумі. У 1680 році одружився на небозі гетьмана Івана Самойло-
вича – Єфимії. У лютому 1717 року його перша дружина Єфимія Самойличева, мати 
п’ятьох дітей Павла Полуботка – Андрія, Якова, Олени, Ганни – старшої та Ганни-
молодшої, померла. В 1718 році 58 річний полковник одружився вдруге на дочці 
Ніжинського полкового судді Ганні Лазаровичевій. 1705-1722 рр. був чернігівським 
полковником. 

І. Мазепа дізнався, що син переяславського полковника Павло Полуботок, 
перебуваючи тоді у Москві, спілкувався з Михайлом Самойловичем, а батько його 
Леонтій, сприяючи намірам Самойловича зчинити в Малоросії збурення, намірявся 
зробитися гетьманом. І. Мазепа наказав узяти під варту і батька, й сина і віддав їх 
під суд старшин та ради полковників. При розгляді цієї справи виявилося, що Павло 
Полуботок, почувши від Михайла Самойловича недобру мову про І. Мазепу, повідомив 
про це миргородському полковникові Апостолу, який перебував у Москві, а останній 
сповістив Мазепі. Але гетьман все-таки присікувався до Павла Полуботка: чому він 
сам прямо не застеріг гетьмана. Старшина в своєму суді над Полуботками вчинила 
так, як хотілося І. Мазепі. У них відняли маєтності. Частину цих маєтностей повернули 
місту Чернігову, знайшовши за документами, що в старовинні часи вони належали цьому 
місту; інші маєтності передані були в розпорядження військової казни для роздачі 
іншим особам. Цей страшний для Полуботків вирок виконали без попереднього 
подання його на затвердження верховним урядом; тільки після звершення всього 
І. Мазепа повідомив про те царям Іоанну й Петру. На місце Леонтія Полуботка 
призначено переяславським полковником Івана Мировича. 
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Сім’ю Полуботків, таким чином, скинули, позбавили матеріальних засобів, і вона 
мусила, очевидно, зазнати долі багатьох інших, хто швидко підносився і швидко 
опускався до загального рівня народної маси. Але з Полуботками сталося не так. Рід 
цей в особі Павла швидко почав знову підійматися, і сам І. Мазепа допомагав його 
піднесенню. Замість чернігівського полковника Лизогуба, який помер, полковником 
у Чернігівському полку став Павло Полуботок. Коли відкрилася зрада Мазепи і Батурин, 
столицю його, знищив Меншиков, цар Петро І зажадав усю малоросійську старшину 
і керівних осіб з усіх полків на раду до Глухова для виборів нового гетьмана. 
Полуботок був одним з перших, хто з’явився на заклик царя. Вже тоді він був у 
великому пошанівку серед усього козацтва. Стародубський полковник І. Скоропадський, 
якого обирали згідно з царським бажанням на гетьманський уряд, почав відмовлятися 
від пропонованої честі: так належало за старовинним козацьким звичаєм. Тоді 
козаки заявили про прагнення проголосити главою козацтва Павла Полуботка. Але 
Петро І із свого боку висловив свою думку про нього, з якої видно, що цар не затвердить 
козацького вибору, якщо цей вибір припаде на П. Полуботка. «Ця людина хитра; з 
нього може вийти другий Мазепа». Так відгукнувся про Полуботка цар. Само собою 
зрозуміло, що ніхто, дізнавшись про такий відгук царя, не наважувався наполягати 
на обранні П. Полуботка, і в гетьмани обрали І. Скоропадського. 

Водночас П. Полуботок надіслав листа кабінет-секретареві Макарову і просив 
його клопотання «про невідкладне виконання всемонаршої милостивої декларації в 
загальнонародному всієї Малої Росії інтересі, оскільки нам і всій Малій Росії без 
гетьмана, яко без справжнього малоросійського правителя, обходитися важко и 
незручно». 

На прохання про вибори гетьмана Петро І дав таку відповідь: «Усім відомо що з 
Богдана Хмельницького до І. Скоропадського всі гетьмани виявилися зрадниками від 
чого багато постраждала держава Руська, особливо Малоросія, і тому треба підшукати в 
гетьмани вірну й надійну людину, а поки така знайдеться, призначено уряд, котрому 
належить підкорятися і не докучати щодо гетьманського вибору» 

Тоді П. Полуботок разом із старшиною видав універсал, в якому вказувалося 
посполитим людям, котрі живуть на поміщицьких землях, виявляти своїм поміщикам 
законний послух під страхом покарання. З цього приводу між членами колегії і 
старшинами сталися сцени сварок і незгоди. Бригадир Вельямінов казав, що малоруський 
уряд не сміє без відома колегії надсилати універсали і до того ж супротивних за 
своїм змістом розпорядженням колегії. 

У першій половині 1722 року наказний гетьман на період перебування гетьмана І. 
Скоропадського у Москві. У зв’язку зі смертю останнього в липні 1722 старшина 
обрала П. Полуботка наказним гетьманом Лівобережної України (до проведення 
гетьманських виборів). Прибічник української державної автономії. Домагався віднов-
лення виборів гетьмана та розширення автономних прав Уктаїни. 

На цьому уривається в справі, котра зберігається в державному архіві, допит, який 
вчинила Таємна канцелярія Полуботкові з товаришами. Потім там читаємо ми перелік 
колодників, котрих імператор наказав відвезти до Петропавловської фортеці лейб-
гвардії Преображенського полку ад’ютантові Артемію Максимовичу. Це сталося 
10 листопада 1723 року о 9 годині пополудні. Пойменовані колодники були: Черні-
гівського полку полковник Полуботок, генеральний суддя Іван Чарниш, генеральний 
писар Семен Савич, сини генерального судді Іван та Петро Чарниші, Чернігівського 
полку полковий писар Іван Янушкевич, того ж полку козак Іван Рикша, Стародубського 
полку військовий товариш Степан Косович, Гадяцького полку суддя Григорій Грабянка, 
канцелярист генеральної канцелярії Микола Ханенко, Переяславського полку осавул 
і наказний полковник Іван Данилович, Стародубського полку наказний полковник 
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Петро Корецький, бунчуковий товариш Дмитро Володковський, військовий товариш 
Василь Биковський, канцелярист генеральної канцелярії Іван Романович. На дворі 
колишнього князь-папи Бутурліна залишилися: священик Василь Петров і одинадцять з 
прислуги Полуботка, з яких один був бандурист, а другий – кухмістер-поляк, шість – 
прислуги Чарниша, сім – Савича і кілька – прислуги інших заарештованих. 

Причину заарештування Полуботка і його товаришів історія не цілком пояснює. 
В Малоросії зберігся переказ, що Полуботок розсердив царя сміливою промовою, 
яку виголосив на вулиці під час виходу царя з Троїцької церкви. Бантиш-Каменський, у 
своїй «Історії Малої Росії» повідомляє, що у малоросійського старожила Тарановського 
був список цієї промови, але він комусь віддав його. В «Історії русів», яка неспра-
ведливо приписується архієпископові Кониському, наводиться довга промова, яку 
нібито говорив Петрові Полуботок. 

За цими одержаними відомостями Таємна канцелярія відправила у Київ до 
тамтешнього генерал-губернатора Трубецького указ вчинити слідство про зносини 
Полуботка з П. Орликом. Указ цей відправили з посланцем, лейб-гвардії сержантом 
Мордвиновим. якому було наказано, щоб був сам присутній при веденні слідства і, 
скїнчивши слідство, відіслав усю справу для остаточного вирішення до вищого суду 
Але князь Трубецькой, почавши чинити розшук, наштовхнувся на труднощі і доносив, 
що ніяк не може довести справу до кінця, тому до люди, яких він притягав на допит, 
боячись Полуботка чи підтримуючи його, не говорили правди Справа в тому, шо в 
Петербурзі малоруси прочули грозу, яка збирається надниии сенатські піддячі сповістили 
їм про таємну справу, яка провадилася по них Полуботок написав до Малоросі» 
настанову, як слід чинити і відповідати, коли будуть робити розшук. Про це стало 
відомо цареві, вочевидь, ця обставина і була приводом для раптового арешту, 
накладеного на малоросіян в Петербурзі. У Соловйова, крім тих паперів, котрі були 
в наших руках з Державного архіву були ще документи Московського архіву іноземних 
справ, з яких виявляється, що 10 листопада, того дня, коли заарештували П. Полуботка з 
іншими малорусами, Петрові під час виходу з церкви св. Трійці канцелярист Іван 
Романович, який приїхав з Малоросії, подав дві чолобитні; цар розпечатав їх у домі, 
що зветься «Чотири фрегати», і знайшов у тих чолобитних «безпідставні й противні 
прошенія». З указу, який вийшов уже після смерті Петра І, видно, що в одній із тих 
суплік, написаних старшинами, які залишалися в Малоросії, вони просили царя, 
начебто за бажанням усього малоросійського народу, ліквідувати Малоросійську 
колегію і влаштувати замість неї генеральний суд із семи осіб. З приводу цієї чолобитної 
Петро І наказав арештувати П. Полуботка і всіх його товаришів і захопити всі їхні 
папери, в цих паперах знайшли «примеморію» посланцеві, котрий відправлявся в 
Малоросію, з настановою, які відповіді слід давати, коли будуть ставитися запитання, і 
водночас навчати скаржитися на утиски з боку Малоросійської колегії. 

Як би то не було, але ще в грудні 1723 року відправлено було до Малоросії 
Румянцева, довірену людину Петра І. Румянцев мав зібрати тих самих людей, котрі 
були в попередньому розшукові, обнадіяти їх, що їм не буде нічого поганого, переконати 
їх, щоб вони без будь-якого остраху оголосили про злочин П. Полуботка й усієї 
старшини, і, знявши з них допит, відправити їх до Петербурга не під арештом, але з 
офіцером. 

Потім П. Полуботок послав з Петербурга в Малоросію довірену людину Лаговича 
передати генеральній старшині, щоб полковники в різних полках намовляли свою 
полкову старшину і сотників, щоб вони постаралися швидше помиритися з усіма тими, з 
ким перебували в сварці, і винагородили б тих, кого образили, щоб не було більше 
скарг на заподіяні образи. Коли уряд дізнався про це все в донесенны Румянцева, 
Лаговича піддали очній ставці з Полуботком, і Полуботок признався, що посилав 
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Лаговича робити належні намови, щоб схилити козаків давати на запитання такі 
відповіді, які б не йшли з розріз з їхнім задушевним прагненням утримати в Малоросії 
старий порядок і не допускати нововведень. 

 

 
Герб Павла Полуботка 

 
Тодішній російський уряд не лише за Петра І, але й після його смерті намагався 

виставити П. Полуботка і його товаришів людьми, які, дбаючи про свої особисті й 
станові цілі, були утискувачами «підлого», як висловлюватися в ті часи, народу, а цар 
виступав захисником й охоронцем цього народу від експлуатації сильних і багатих осіб, 
які посідали начальницькі місця. У Малоросії в середовищі тамтешньої інтелігенції 
склалася й укорінилася думка про П. Полуботка як про сміливого, благородного і 
рішучого, при всьому тому несхитно вірного престолові і своєму обов’язкові, героя, 
який пожертвував своєю свободою і навіть самим життям за права своєї вітчизни. 
Усе, в чому в той час звинувачували П. Полуботка і взагалі старшину, залишиться 
недоведеним. 

П. Полуботок став однією із жертв, принесених в ім’я державних цілей, які в усій 
діяльності Петра І завжди були на першому плані. 

Павло Леонтійович Полуботок помер у Петропавловський фортеці в 1724 році. Його 
товаришів звільнила Катерина І. Тіло поховали в Петербурзі на Виборзькій стороні 
на цвинтарі при церкві святого Самсона Прогамолюбця. 

Про гетьмана П. Полуботка є чимало легенд. Одна з них говорить про те, що 
гетьмана в казематі відвідав Петро І, вмовляючи прийняти лікаря і порятувати своє 
життя. Художник з полтавщини В. Волков написав картину «Імператор Петро відвідує 
наказного гетьмана П. Полуботка в казематі Петропавловської фортеці в 1724 році». 
Вважають, що картина вивезена на Британські острови. 

З Англією пов’язують ще одну таємну історію. Це легенда про казкові скарби, які 
гетьман передав через свого сина до банку Ост-Індійської компанії в Лондоні. Легенда 
говорить, що спроби повернути золото робив Петро та його наступники. В середині 
ХІХ ст. про скарб заявляли численні нащадки П. Полуботка. В 1950 році пошуком 
скарбу П. Полуботка переймався спеціальний юрист – Іноземна юридична колегія 
СРСР. На початку 1990 року вчергове зросла увага до цієї проблеми. Мова йшла про 
майже 16 млрд фунтів стерлінгів. І цього разу згадали про важливу умову, нібито 
висунуту Павлом Полуботком – скарб може повернутися лише у незалежну українську 
державу. 

Нерівний двобій Павла Полуботка із всесильним Петром. В памяті наступних 
поколінь українських патріотів Павло Полуботок вкарбувався саме в такий спосіб – 
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як визначний український гетьман, патріот, котрий жертовно приніс власне життя на 
вівтар утвердження української ідеї. 

Майже 20 років Україна існує як незалежна держава, але легенда про золото 
П. Полуботка не дає спокою багатьом дослідникам. 
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Феофан Прокопович народився в Києві 18 червня 1681 році в сім’ї бідного місцевого 

купця, котрий помер, залишивши дружину й малолітнього сина Єлеазара в цілковитій 
злиденності. Удова його невдовзі за ним зійшла в могилу. Єлеазара, що залишився 
круглим сиротою, прийняв на утримання дядько, ректор Київської колегії Феофан 
Прокопович, а після смерті дядька його прихистив у себе якийсь київський міщанин. 
Єлеазар навчався в Київській колегії і, відзначаючись щасливою пам’яттю та жвавою 
тямковитістю, став кращим учнем. Коли йому виповнилося сімнадцять років, він 
поступив для завершення своєї освіти до польського училища; там його невдовзі 
відвернули від православ’я, він прийняв унію і постригся в ченці під іменем Єлисея. 

Допитливий киянин оволодів кількома іноземними мовами, засвоїв філософські 
ідеї Ренесансу і Реформації, а також раннього Просвітництва, познайомився з творами 
античних і західноєвропейських письменників, учених – природознавців, філософів. 
Пройшовши ватіканську виучку, Єлисей, проте, не став католиком. Хоча не задовольняли 
його і консерватизм та затхлість православної церкви, в лоно якої він повертається 
1704 р. в Києві, постригшись у ченці під іменем Феофан. 

Уніатський володимирський єпископ Заленський помітив у ньому незвичайні 
здібності і, за його підтримки, молодого ченця Єлисея Прокоповича відправили до 
Рима, в колегію св. Афанасія, засновану з спеціальною метою поширювати католицтво 
серед прихильників східного православ’я в Греції та в східних землях. У Римі Єлисей, 
перебуваючи під наглядом наставника-єзуїта, познайомився з усією премудрістю 
схоластичного богослов’я, однак вивчав з великою ретельністю і древніх класиків, 
як грецьких так і латинських. Тут він придивився до устрою римської церкви, одначе 
не засвоїв папістської нетерпимості і, як пізніше сам признавався, вже тоді внутрішньо 
кепкував з проклять, які папа Інокентій XIIІ прилюдно сипав на всіх, хто не належав 
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до західної церкви і не визнавав верховної папської влади. У 1702 році Єлисей 
повертався вже на батьківщину через Швейцарію. Прибувши до Почаївського монастиря, 
а за іншими відомостями до Києва, він постригся в православне чернецтво, зрікся 
папізму й змінив ім’я, назвавшись з Єлисея Феофаном в пам’ять покійного дядька. 
Ставши православним, Феофан ніби прагнув згладити своє колишнє відступництво 
неприязним ставленням до католицтва, особливо влучними викриттями лукавства й 
фальшивості єзуїтства. У 1705 році одержав місце викладача піїтики в Київській 
академії, а наступного року перейшов на кафедру риторики. 

Тут Феофан Прокопович стає професором Києво-Могилянської академії, де викладає 
поетику, риторику, логіку, математику, фізику, астрономію, філософію. Він пише наукові, 
публіцистичні й художні твори, здобуває славу видатного оратора-проповідника. Будучи 
в філософських питаннях природознавства попередником М. Ломоносова, Феофан 
відкидав віджилу схоластику церковників і базувався на кращих досягненнях античної 
культури (Есхіл, Арістотель, Горацій, Овідій), на теоріях західноєвропейських гуманістів 
(Скалігер, Еразм Роттердамський), раціоналізмі Декарта тощо. 

У теоретичних курсах лекцій «De art poetica libri trep» («Три книги про поетичне 
мистецтво» – 1705, видано друком 1786 р.), «De arte rhetorica» («Про мистецтво 
риторики» – 1706–1707) Феофан Прокопович, частково йдучи за підручником поетики 
Я. Понтана (XVII ст.), виклав свої літературні позиції та естетичні принципи, що 
виявляють тенденцію до переборення традицій барокко в дусі класицизму. 

Як теоретик красномовства Феофан Прокопович спирається на авторитет Арістотеля. 
Риторику він називає царицею мистецтва і поділяє на вчення про риторичну матерію. 

Викладаючи те й інше, Феофан уклав курси піїтики й риторики і написав трагікомедію 
«Володимир», котра, незважаючи на важку й нечисту польсько-руську мову, не 
позбавлена позитивних поетичних достоїнств й особливо вирізняється вільнодумством 
та присутністю таких ідей, які були вищі від свого часу. Ф. Прокопович писав і 
виголошував проповіді, які відзначалися тим, що в них не було ні тогочасної шкільної 
рутини, ні втомливої розтягнутості. 

По закінченню нещасливої пруської війни Феофана відпустили до Києва, призначили, 
за побажанням царя, ректором академії і професором богослов’я. У цьому званні 
перебував він до 1715 року і полишив по собі пам’ять доцільними перемінами, а в 
викладання богослов’я запровадив більш живий метод. 

У 1711 р. Феофан Прокопович, перебуваючи в військовому таборі на річці Прут 
під Яссами, виголосив проповідь на честь другої річниці перемоги під Полтавою та 
під безпосереднім враженням баченого написав ліричну поезію «За Могилою Рябою». 
Переживаючи тимчасову поразку російської армії в сутичці з турками під містечком 
Ряба Могила в Молдавії, автор змальовує епізод кровопролитної битви і висловлює 
патріотичну впевненість у перемозі російського війська. У поезії помітний вплив 
солдатських пісень, її написано з потрійною римою, силаботонічним віршем, у 
маршовому ритмі: 

За Могилою Рябою, 
Над рікою Прутовою 
Било войсько в страшном бою. 
В день недільний ополудні 
Стався нам час вельми трудний. 
Прийшов турчин многолюдний. 
Пошли навстріч козацькії. 
Пошли полки волоськії, 
Пошли загони донськії. 
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Раціоналістичний і патріотичний світогляд Феофана, його розум і талант привернули 
увагу Петра І. У 1716 р. київського професора викликають до Петербурга, де він 
ідеологічно підтримує реформи Петра І, стає пропагандистом освіти і науки, борцем 
проти невігластва та обскурантизму духовенства й боярства. Всі його промови, вірші, 
публіцистичні, педагогічні й наукові праці пройнято ідеалізацією особи Петра й водночас 
турботою про успіхи вітчизняної культури, про політичну й військову могутність Росії. 
Він засновує так звану Учену дружину, до якої і входили найсвітліші уми столиці, 
активно сприяє заснуванню Російської академії наук і Петербурзького університету. 
Феофан Прокопович помітив і всіляко підтримував сина поморського селянина-рибалки 
Михайла Ломоносова, який потім з вдячністю згадував свого наставника. 

У петербурзький період життя Феофан Прокопович уклав «Родословную роспись 
великих князей и царей российских до государя Петра І» та відредагував «Историю 
императора Петра Великого от рождения его до Полтавской баталии включительно». 
Тоді ж написано такі помітні праці, як «Слово похвальное о флоте российском», 
ґрунтовну передмову до «Морского статута» про потребу для Росії сильного й могутнього 
флоту, «Розыск исторический», буквар «Первое учение отрокам», трактат «Духовний 
регламент». Продовжував він писати й різножанрові поетичні твори, здебільшого на 
суспільно-політичні теми, оди, сатири, елегії, епітафії, епіграми, сміливо прокладаючи 
шляхи від силабічного до силаботонічного віршування. 

Після смерті Петра І Феофан Прокопович зазнав переслідувань з боку реакційного 
духівництва та інших противників петровських реформ і нововведень. У посланні до 
Кантеміра «Плачет пастушок в долгом ненастьи» поет писав: 

Коли дождусь я весела ведра 
И дней красних, 
Коли явится милость прещедра 
Небес ясних? 
Ни с каких сторон света не видно. 
Все ненастье. 
Нет надежды. О много-бедно, 
Моє счастье. 
Він сподівався, що справа його патрона не загине, і написав кілька панегіриків, 

присвячених наступникам Петра, зокрема Анні Іоанівні («На день 25-го февраля», 
«Прочь, уступай, прочь»). 

Феофан Прокопович ніколи не поривав зв’язків з Україною, постійно реагував на 
всі найважливіші події в її суспільно-політичному житті. 

У 1715 році ПетроІ викликав Феофана до Петербурга, але хвороба затримала його до 
осені 1716 року. Виклик царя заздалегідь розцінили як знак того, що невдовзі Феофана 
буде посвячено в єпископи. Приїхавши до Петербурга в кінці 1716 року, Феофан не 
застав там царя, який перебував за кордоном, але його ласкаво прийняв князя 
О. Меншиков і залишив у Петербурзі займатися проголошенням проповідей, які 
друкували й пересилали цареві. У цих проповідях Феофан роз’яснював тогочасні 
політичні справи, стараючись догоджати точці зору Петра І, склав родословну таблицю 
російських царів, яку послали цареві, а потім надрукували на окремому аркуші з 
портретними зображеннями осіб, які царствували в Росії. Після повернення царя з-за 
кордону, 10 жовтня 1717 року, Феофан склав від імені маленьких царських дітей 
вітальну промову до дня іменин Катерини І, виголосив на її честь похвальне слово, і 
це дуже сподобалося цареві. На початку 1718 року Петро І призначив Феофана 
Прокопович псковським архіреєм. Уже тоді Петро І відзначав цю людину як незамінну в 
справі церковних перебудов і народної освіти. Петро знайшов у ньому давно жаданого 
працівника для здійснення своїх планів: поставити державну владу вище церковної і 
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цілковито підпорядкувати собі церкву нарівні з іншими галузями державного устрою. 
Петро знав, що духовенство не прихильне до нього, що центр церковної протидії 
містився головним чином у Москві, притому Петро І знав, що не лише серед поборників 
старовини, але й серед більш освічених духовних, цар міг натрапити на недоброзичливців 
своїм замірам. Стефан Яворський, доглядач патріаршого престолу, головний духовний 
сановник у державі, за всієї своєї злагідливості й покірності, за всієї поваги, яку виявляв 
до нього цар, не цілком схильним був сліпо йти за Петром І і не раз висловлював, де 
тільки траплялася нагода, таку несхильність. Між іншим, С. Яворський ще 1712 року 
в своїх проповідях насмілився критикувати запровадження фіскалів. За свого безсум-
нівного православ’я Стефан був дещо схильний до духу римського католицтва, у 
всякому разі стосовно ідеї самостійності церкви і незалежності її від світської сваволі; 
така ж настроєність відчувалася й в інших сановниках церкви. 

Ф. Прокопович одразу ж повівся інакше і, готуючись до посвячення в єпископи, 
зумів піддобритися до Петра І, виголосивши проповідь про владу й честь царську. 
«Багато хто гадає, що не всі люди зобов’язані однаковим обов’язком, що священики 
і монахи від цього в винятку, – ось воістину зміїне жало, папіжський дух, не знаю яким 
чином він досяг і торкнувся нас!» Петрові припала дуже до душі така спрямованість, 
але духовні не вибачили її Феофанові й здійняли проти нього цілу бурю; вони намагалися 
звинуватити Феофана в неправослав’ї і не допустити до єпископства; до них пристали і 
знамениті своєю вченістю брати-греки Лихуди, Стефан Яворський, спільно з Лопа-
тинським та Вишневським, підбурювали інших єпископів протестувати проти посвячення 
Феофана і просити царя відкласти його рукоположення доти, поки Феофан не відречеться 
від своїх неправославних поглядів. Але вони не могли нічого вдіяти проти волі 
Петра І цар вдовольнився письмовою відповіддю Феофана, в якій останній спростовував 
висунуті проти нього міркування; на доказ своєї прихильності. 

Феофан став єпископом і з того часу за всякої зручної нагоди старався сподобатися 
царю. 

У «Риториці» Ф. Прокопович виділяв філософські передумови красномовства: 
природа і мистецтво мають взаємодіяти. Основними естетичними категоріями він 
вважає вимисел, наслідування і стиль. Об’єктом обговорення слід обирати не вигадані, а 
реальні події, предмети й особи або такі, якими вони повинні бути. В «Риториці» 
виразно виявляються літературно-естетична позиція Феофана, його публіцистична 
пристрасність, прагнення до цілеспрямованого впливу на аудиторію. Він виступає 
проти беззмістовності проповідей, за утвердження залежності стилю від характеру 
об’єкта обговорення; прикметами повноцінного красномовства вважає майстерність, 
дотепність, силу, важливість і дієвість. Він осуджує тих. хто культивує беззмістовність, 
прихованість думок, малозрозумілі алегорії – пишномовний, надутий, псевдоавторитетний 
та манірний стиль, тобто виступає проти крайнощів, до яких схильні бароккові про-
повідники, хоча сам ще великою мірою залежить від бароккової манери проповідування. 
Феофан Прокопович ґрунтовно розробив вчення про стиль і стильові модифікації, 
характерні як для ораторських, так і для поетичних творів, залежно від об’єкта й 
теми, вчення про специфіку видів і жанрів та вчення про три стилі, згодом розвинене 
М. Ломоносовим. Свої теоретичні засади Феофан практично застосовував у ораторській 
і літературній діяльності. Це дозволяє вважати його за одного з основоположників 
класицизму в східнослов’янських літературах. 

Як драматург Феофан Прокопович першим звертається до вітчизняної історичної 
тематики, зокрема часів Київської Русі, і створює трагедокомедію «Володимир», 
поставлену студентами Києво-Могилянської академії під час літніх рекреації! 1705 р. 

Значення Ф. Прокоповича все більше й більше посилювалося; спритний архірей 
завжди умів доречно надати перо своє до послуг цареві, в відповідності до поточних 
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обставин. Коли Петро І видав знаменитий указ 5 лютого 1722 року про престоло-
наслідування, Феофан заходився, з царської волі, захищати всією силою наукових 
доказів справедливість і корисність такого закону і надрукував книжку «Правда волі 
монаршої». Потураючи давньому і постійному прагненню Петра І бути фактичним 
господарем і правителем руської церкви, Феофан написав і надрукував «Розшук 
історичний», в якому доводив, що християнський владар має право управляти справами 
церкви, хоча йому й не випадає відправляти богослужіння. Петра І в зв’язку з 
подіями його власного життя цікавило питання про шлюби; Феофан написав два 
розмірковування: одне – «Про шлюби правовірних з іншовірними», друге – «Про 
правильне розлучення чоловіка з дружиною». В останньому Феофан вважає, що в 
разі розлучення, яке сталося з вини одного з подружжя, можна дозволити вступати в 
новий шлюб не тільки невинуватій особі, а й винуватій, тому що той, хто перелюбствував 
у першому шлюбі, може бути вірним у другому. Феофан з волі царя складав невеликі 
напучування до розкольників, які публікувалися в вигляді указів від найсвятішого 
синоду; між іншим, він написав напучування про те, щоб розкольники без остраху 
з’являлися до синоду для розгляду своїх сумнівів, твір «Про зухвальців, котрі 
нерозсудливо на муки відважуються», який найсвятіший синод зобов’язав читати 
двічі на місяць, і твір «Про поливальне хрещення», де доводилося, що поливальне 
хрещення має таку ж силу, як і хрещення із зануренням. Останній твір викликав на 
Феофана докори не лише від розкольників, а й з боку православного духовенства. 

У своїх проповідях Феофан постійно торкався сучасних йому подій і за всякої 
нагоди вихваляв діяння Петра І, так що його «Слова і промови», видані за Катерини II, 
можуть вважатися скоріш не церковними проповідями, а політичними настановчими 
статтями. У своїх вихваляннях Петра І Феофан мало впадав у порожню риторику, але 
завше торкався практичного боку і корисності для держави заходів царя. Усі тогочасні 
статути, які стосувалися церковного управління, понаписував Феофан. Він склав статут 
семінарії чи духовної академії, яку Петро запропонував запровадити для підготовки 
пастирів церкви. Феофан розробив духовний штат, не реалізований за життя Петра. 
Нарешті, в січні 1724 року Феофан, відповідно до поглядів царя, за його наказом 
написав указ про устрій монашества, яким передбачалося поставити монастирі за 
взірцем стародавніх в такі умови, щоб чернече життя не було даремним і монастирі не 
ставали кублами ледацюг, а давали б свою користь суспільству, як і всі інші громадські 
заклади. Праці Феофана не обмежувалися сферою церкви. Як людина, яка добре володіла 
пером, він, за дорученням Петра, писав статути й законоположення, котрі стосувалися 
інших сфер державного порядку; зокрема, він написав передмову до морського 
регламенту. Очевидно, й в інших випадках залучав його Петро; між іншим, відомо, що 
1722 року Феофан одержав доручення від царя доповнити історію Петра І, яку написав 
невідомо хто, можливо, сам Петро; Феофан її значною мірою виправив і відшліфував, а 
надрукована вона вже за Катерини II. Ця історія охоплює першу половину царствування 
Петра І до Полтавської битви. 

Незважаючи на близькість до царя, улюбленець Петра не одержував матеріальних 
благ, як слід було б сподіватися, і постійно скаржився на скруту. Цар наділив йому 
два підмосковних села, але, за свідченням Феофана, з причин хлібного неврожаю 
вони йому перший час завдавали збиток замість користі. Його псковська єпархія була 
бідна і не постачала йому достатніх коштів для прожитку в Петербурзі: цар підтримував 
його своїми приватними подачками. 

За Петра І Феофан діяв як один з найвірніших виконавців, помічників і, так би 
мовити, вгадувачів волі Петра; він діяв переважно в літературній сфері і намагався 
завжди підладуватися до поточних подій свого часу. Після Петра І Феофан обертається в 
державній сфері; він – один з могутніх людей своєї країни і свого часу, але його 
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діяльність спрямувалася, головним чином, на постійну боротьбу з таємними і явними 
ворогами та суперниками. Феофан завжди виходив переможцем і безжально знищував 
усе, що тільки відважувалося виявити проти нього ворожість. Першою жертвою 
його була людина, якій колись він старався догоджати,– новгородський архієпископ 
Феодосій. Цей сановник, запишавшись своїм значенням, дозволив собі необережні 
вихватки, якими одразу ж скористалися ті, хто міг на його погибелі влаштувати 
власне піднесення. 

Під час царствування, яке настало, Феофанові знову до самої смерті довелося 
боротися з підступами своїх ворогів. Родишевський, проживаючи в Симоновому 
монастирі, зблизився з духовником імператриці, троїцьким архімандритом Варлаамом, з 
колишнім директором друкарні Аврамовим, який займався при Петрові І написанням 
історії, та з іншими особами. Був намір зашкодити Феофанові через посередництво 
духовника імператриці. 

Зате в 1732 році Феофан здолав свого найлютішого ворога Дашкова, котрий, 
будучи членом синоду й енергійним поборником старовини, давно вже мислив заподіяти 
шкоду Феофанові, тим більше, що в нього були в душі честолюбиві сподівання стати 
патріархом. 

Тоді Феофан порушив проти Георгія справу про хабарі в ростовській єпархії; ця 
справа вирішилася не на користь Георгія, і Феофан виклопотав у імператриці суворіше 
покарання винуватцеві: його позбавили сану і заслали до Камінного Вологодського 
монастиря. 

Користуючись великою пошаною в імператриці Анни, Феофан використовував 
своє становище для того, щоб нашкодити своїм ворогам і переслідував їх навіть тоді, 
коли вони перебували в цілковитому занепаді; Феофан безжальний не лише до своїх 
ворогів, але не пробачав і тим, хто виявляв співчуття до його безсильних ворогів. Ігнатій 
Смола, який був колись коломенським митрополитом, прибічник Дашкова і давній 
недоброзичливець Феофана, був засланий до Свіяжського монастиря за нерішучість 
у справі осуду Льва. Його прийняв привітно казанський митрополит Сильвестр 
Холмський. За це, на Феофанове наполягання, Ігнатія вислали подалі на берег 
Північного моря, в Корельський Микільський монастир, для утримання під міцною 
вартою, а Сильвестра, у котрого при обшуку в паперах знайшли докази, що й він не 
менше від Ігнатія та Георгія мав злобу на Феофана, заслали до Крипецького монастиря 
поблизу Пскова. Сильвестр оголосив за собою «слово і діло», і його привезли до 
Москви; там він заплутався у свідченнях: тоді його заслали в ув’язнення до Виборга. 
Дашков, засланий до Вологодського Камінного монастиря, прийняв схиму під іменем 
Гедеона, але Феофан дізнався, що його тримають у монастирі з послабленням і послав 
таємно синодського обер-секретаря Дудіна дізнатися про все детально. Виявилося, що 
монастирське начальство справді поводилося з ув’язненим лагідно. З цього приводу 
взяли під арешт камінського архімандрита і скарбника, привезли обох до Петербурга 
на суд синоду. Архімандрит, з ляку перед тортурами, помер у тюрмі; за свідченнями 
скарбника притягли до справи вологодського архірея Афанасія Кондоїді за те, що він 
поміняв у Георгія Дашкова вартових служителів. Афанасій якось відмігся од біди і, 
повернувшись до своєї єпархії, почав утримувати Дашкова уже з такою суворістю, 
що навіть сам синод наказав зробити послаблення засудженому. 

Противники Феофана не дозволяли йому тріумфувати і, за не змогли виступати 
проти нього відкрито, почали писати підкидні листи. В одному з таких листів звину-
вачували Феофана навіть у прихильності до папізму. Автор крився, але Феофанові 
праглося будь-що розшукати його, і підозра впала передусім на одного з давніх його 
ворогів – Аврамова, якого утримували в Іверському монастирі. На наполягання Феофана 
вчинене було над Аврамовим слідство, але воно нічого не відкрило. Тоді Феофан взявся 
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за Євфімія Коллеті та Платона Малиновського, які брали участь у перекладі книги 
Рібейри на російську мову. 

Феофан наказав привезти Маркела до Петербурга,– але на слід автора підкидного 
листа не натрапили. Феофан кинув підозру на Йосифа Решилова, в минулому розкольника, 
якого після прийняття православ’я використовували в синоді для різних доручень 
стосовно розкольницьких справ і який перебував у зв’язках з Феофілактом Лопатинським. 
По взяттю до Таємної канцелярії Решилов у своїх свідченнях приплутав до справи 
калязинського архімандрита Іоасафа Маєвського. За ним почали тягати до Таємної 
канцелярії інших духовних і нарешті тверського архірея Феофілакта Лопатинського. 
Допитуючи Феофілакта, старалися звинуватити його в виголошенні різних сумнівних 
слів про престолонаслідування і тримали під вартою. Доля його вирішена вже після 
смерті Феофана. 

Але в той час, коли Феофан нещадно намагався відшукати автора підкидного 
листа, який сильно роздратував його, з’явився інший пасквіль на Феофанаі разом на 
імператрицю, пасквіль, надісланий як донесення з новгородської губернської канцелярії. 
Піддячих цієї канцелярії покарали батогами, винуватця не знайшли. Багато осіб 
притягнуто в справі про підкидні листи; багато людей сиділо по тюрмах і зазнавало 
страшних тортур. Йшли місяці за місяцями, пішов новий 1736 рік. 8 вересня цього 
року в половині п’ятої години Феофан Прокопович помер. 

Феофан один із найбільш учених і розвинутих людей свого часу, але водночас 
носив на собі різко виявлені всі вади тогочасного суспільства. Поки був живий 
Петро І, Феофан був діяльним, енергійним і корисним його співпрацівником: де лиш 
потрібне розумове життя, вчена праця і свіжа думка, звернена до практичних потреб 
часу, там Феофан виявлявся тямущим і працелюбним виконавцем передбачень і замірів 
Петра І, переважно в сфері церкви і народного виховання. Вміючи здобути довір’я і 
прихильність царя, він водночас умів підтримувати з усіма, хто його оточував, добру 
злагоду і відзначався характером добродушності, яка прикрашає вчену людину. Але 
після кончини свого покровителя Феофан несподівано опинився в жахливому вирі 
інтриг, підступів і лукавства. Йому доводилося: або піддатися небезпеці бути викинутим 
із суспільства, в якому жив, зберігши репутацію чесної людини, або, упереджуючи 
всі небезпеки, почати без найменших докорів сумління викидати всіх тих, хто ставав 
йому на дорозі, чи тільки міг, за його припущенням, причинити йому якесь зло. Феофан, 
відповідно до своєї природи, обрав другий шлях: з мирного вченого часів Петра І 
став після його кончини жахливим тираном, який не гребував ніякими засобами, 
коли доводилося спихати інших, хто заважав йому на дорозі,– став безсердечним 
егоїстом, безжальним мучителем, який тішився стражданнями своїх жертв навіть і 
тоді, коли вони переставали бути йому небезпечними. 
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літератури : в 5 т. – К., 1959. – Т. 1. – С. 587. 
2. Гудзій М. Феофан Прокопович // В кн.: Мат-ли до вивчення історії укр. л-ри. – 

Т. 1. – К., 1959. 
3. Ничик В. М. Феофан Прокопович. – М., 1977. 
4. Чистович И. Феофан Прокопович и его время. – СПб., 1868. 
 



578 

Ïîïîâè÷ Ïàâëî Ðîìàíîâè÷ 
 
 

 
 
 
Павло Романович Попович народився 5 жовтня 1930 року в селищі Узин Київської 

області. Дитинство Поповича пройшло в часи війни, коли йому виповнилося 11 років 
Узин окупували фашисти. Припинилося навчання в місцевій школі. 

З визволенням Узину від німецько-фашистських загарбників П. Попович продовжив 
навчатися в школі, одночасно працюючи помічником кочегара на заводі, де працював 
батько. 

В 1946 році Павло вступив в Білоцерківське ремісниче училище. По закінченню 
училища в 1947 році йому присвоєна кваліфікація столяра, водночас він закінчив сьомий 
клас вечірньої школи. 

В 1948 р. П. Попович вступив до Магнітогорського індустріального технікуму, 
який закінчив в 1951 році отримавши диплом техніка-будівельника. 

Одночасно з навчанням в технікумі, закінчив на «відмінно» Магнітогорський аероклуб. 
В 1951-1954 роках навчався в військовому авіаційному училищі. Після закінчення 
служив в авіаційних частинах Радянської армії. В 1960 році першим зарахований до 
загону космонавтів. Як господар прийшов до загону космонавтів Юрія Гагаріна, 
Германа Титова, Андріяна Ніколаєва і інших, допомагаючи влаштуватися з житлом 
та іншими побутовими питаннями. 

12-15 серпня 1962 року здійснив груповий космічний політ сумісно з А. Г. Ніко-
лаєвим. Пілотований П. Поповичем космічний корабель «Восток-4» за 7 годин 57 хвилин 
облетів навколо землі 48 разів, подолавши відстань близько 2 мільйонів кілометрів. 

Програма польоту корабля «Восток-3» і «Восток-4» передбачала вихід на орбіту 
з інтервалом через добу. Час старту другого корабля в повній мірі залежав від 
параметрів фактичної орбіти «Востока-3». Він відігравав важливу роль при виведенні 
«Восток-4» в зону зустрічі з першим кораблем. Груповий політ планувався на три доби. 
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Зліва-направо: льотчики-космонавти П. Попович та Ю. Гагарін. 

 
Через добу 12 серпня в 11 годин дві хвилини відбувся запуск корабля «Восток-4» 

пілотованого льотчиком-космонавтом П. Поповичем. «Восток-4» вийшов на орбіту з 
висотою в апогеї 236,7 км., а в перігеї – 179, 8 км. 

Командири «Восток-3» і «Восток-4» повинні проводити орієнтацію корабля в просторі, 
використовуючи систему ручного управління для виконання спостережень за іншими 
кораблями, поверхнею землі, небесними тілами, оцінити при цьому зручність і ефек-
тивність ручного управління кораблем, проводити кінозйомку. 

На ранок 15 серпня програма польотів виконана повністю. Для посадки кораблів 
використовувалася автоматична система спуску і приземлення. В 9 годин 24 хвилини 
включилася тормозна рухома установка, після чого корабль пішов на зниження. 

Як і передбачалося на невеликій висоті від земної поверхні космонавт катапуль-
тувався з кабіни, приземлившись як і передбачалося програмою в Казахстані, на 
широті 48 градусів. 

Політ П. Поповича довів можливість тривалого перебування, нормальної життє-
діяльності і працездатності, в умовах невагомості для фізичного здоров’я, пройшовшої 
відповідну підготовку людини. 

За здійснення першого в світі групового польоту в космос на кораблях-спутниках 
«Восток-3» і «Восток-4» звання Героя Радянського Союзу з врученням ордена Леніна і 
медаль «Золота зірка» присвоєно льотчику-космонавту підполковнику Поповичу Павлу 
Романовичу. 

В 1968 році космонавт закінчив Військово-повітряну інженерну академію імені 
Н. Є. Жукова. П. Р. Попович є почесним членом Азербайджанського географічного 
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товариства. Він обирався депутатом Верховної Ради Української РСР 6-7-8 скликань. 
За заслуги в освоєні космічного простору нагороджений золотою медаллю імені 
К. Є. Ціолковського (АН СРСР), медаллю Де Ла Во (ФАІ). П. Поповичу присвоєно 
звання Героя праці Демократичної республіки В’єтнам. 

Нагороджений двома орденами Леніна, орденом «Червона Зірка», орденами і 
медалями багатьох країн світу Почесний громадянин міста Калуги. У 2005 році 
нагороджений Орденом Ярослава Мудрого IV ступеня. 

 
Використана література: 
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Кирило Григорович Розумовський народився 18 березня 1728 року в хуторі Лемеші 
Козельницького району Чернігівської області. Син українського городового козака 
Григорія Розума. В 1730 році батько помер виховувала його мати, знаменита згодом 
Розумиха. В дитинстві Кирило пас батьківську худобу. Але над цим безіменним та 
маломаєтковим родом зійшла щаслива зоря. Брат Кирила Олексій, значно за нього 
старший (народився 1709 року), володів чудовим голосом і був надзвичайної вроди, 
його забрали до царського хору в Петербурзі, де й приглянувся спершу принцесі, а 
потім цариці Єлизаветі Петрівні. Його кар’єра була дивоглядною, він став обер-
єгермейстером цариці, дістав генеральський, потім фельдмаршальський чин, був таємно 
обвінчаний з царицею (восени 1742 року) і зумів пробути її фаворитом ледве не до її 
смерті. 

Цей добродушний царицин улюбленець мав одну непереступну рису: він не забував 
не лише про свою родину, а й про Батьківщину свою – Україну, якій намагався посильно 
пособити і ніколи не соромився просити за неї – єдине, в чому виявляв настирливість. 
Ясна річ, що молодшого брата він узяв під опіку, сприяв розвиткові в того національної 
свідомості. 

1743 року Кирила послано братом для навчання (інкогніто) в Німеччину та 
Францію. Є дані, що хлопець навчався в університетах Кенігсберга, Берліна, Геттінгена, 
Страсбурга, Данцігу, побував у Франції, Італії, вивчаючи німецьку, французьку, латинську 
мови, географію та історію. 

Повернувшись з-за кордону (1745) Кирило став улюбленцем царського двору. 
Невдовзі 18-річного Кирила Розумовського призначили президентом Петербурзької 
академії наук зі щорічним жалуванням три тисячі карбованців. Він очолював академію 
досить тривалий час (1746-1765). За 20 років свого президентства Кирило Розумовський 
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небагато зробив для академії і науки в цілому. Однак як людина з природним розумом, 
він знайшов можливостідляпідтримки Михайла Ломоносова, якого оточило чимало 
ворогів. Головною подією з життя академії в роки президентства Розумовського було 
прийняття в 1747 р. першого академічного Статуту, який регламентував тогочасне життя 
цього закладу. 

Молодий Кирило Розумовський цікавився більше великосвітським життям – балами, 
маскарадами, банкетами, прийомами. Подейкували, що він краще знав петербурзьких 
красунь, ніж членів академії. 

Невдовзі сама імператриця посватала Кирила Розумовського за Катерину Іванівну 
Наришкіну. На весілля Кирила Розумовського в жовтні 1756 року були запрошені й 
представники української старшини: Я. Лизогуб, М. Хоменко, В. Гудович. Вони порушили 
клопотання перед царським урядом про відновлення гетьманства на Україні. Вирішення 
цього питання розтягнулося аж на півтора роки, доки нарешті до Сенату надійшов 
царський указ (підписаний 5 травня 1747 р.) про вибори гетьмана на Україні. 
Відновлення гетьманства на Лівобережній Україні імператриця Єлизавета Петрівна 
пов’язувалася з особою Кирила Розумовського, якого й призначила гетьманом. 

На Глухівській раді 1750 року його обирають гетьманом, мав тоді 22 роки. 
5 червня 1750 р. К. Розумовський затверджений імператорськи указом гетьманом 

України. Більшість старшин дуже раділа з цього приводу, розцінюючи цей «милостивий» 
акт, як повернення свого статусу «давніх часів». Однак, новообраний володар булави не 
поспішав у рідну Україну. Лише 13 березня 1751 р. в урочистій обстановці в придворній 
церкві він склав присягу на вірність імператриці; пообіцяв бути її «верным, добрым 
и послушным рабом й подданным», а також «чин гетманства над Войском Запорожским 
и над народом малороссийским верно и постоянно держать, и все то Войско и народ 
малороссийский к верности, службе и послушанию приводить, и ни с кем из посторонних 
государей без ведома и без указа ее императорского величества никакой переписки и 
пересилки самому не иметь…». К. Розумовський у промові засвідчив, що він є правителем 
цілого народу і окремої держави, що ще за Б. Хмельницького отримала офіційну назву 
«Військо Запорозьке». Єлизавета особисто вручила йому відповідні символи влади – 
клей-ноди: оздоблену коштовним камінням золоту булаву, великий білий прапор, 
щоправда, із зображеним на полотні російським гербом, бунчук, військову перчатку 
і срібні литаври. 

Гетьман вирушив на Україну з численним ескортом, кухарями і музикантами, 
гайдуками і скороходами і навіть з трупою акторів. На урочисту церемонію зустрічі 
в Глухів прибула майже вся козацька старшина, більше шести тисяч козаків, вище 
духовенство. Приїзд гетьмана супроводжувався стрільбою з гармат і рушниць, музикою, 
биттям в литаври, церковними обрядами. Разом з гетьманом у Глухів перекочував 
петербурзький побут, характерний для північної столиці. 

14 липня обнародувано царську грамоту. Гетьман із 1751 року поселивсь у Глухові, 
де жив по-світському поставленим двором, де влаштовувалися бали, ставилися французькі 
спектаклі, організовано чудову капелу, капельмейстером був Андрій Рачинський, 
чудовий український музикант та композитор, який поклав початок славнозвісній 
нотній бібліотеці Розумовських. 

Перший період правління К. Розумовського не вельми виразний. 1752 року два 
місяці він об’їжджав міста й містечка Гетьманшини, приглядаючись до козацького 
укладу та життя народу. У цей час добудовується Глухівський палац, почав відбу-
довуватися і приходити до попереднього стану Батурин. Але вже влітку 1753 року 
цариця викликала його до двору і рік там тримала, не пускаючи в Україну. 

Державно-політична діяльність гетьмана Розумовського відзначалася значною 
самостійністю у питаннях внутрішьої політики. Він домігся імператорського указу 
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(13.01.1752) про непоширення на українців холопства. Без дозволу гетьмана російським 
урядовиям заборонялася заарештовувати українців, окрім кримінальних злочинців. При 
Розумовському утворено контору для прийому прохань і листів від представників усіх 
верств населення. Деякий час без погодження з Петербургом призначав полковників. 
Це викликало невдоволення царського уряду Вже в березні 1754 російська імператриця 
спецуказом заборонила гетьманові самостійно призначати полковників в українські 
козацькі полки, залишаючи за ним право його попередників лише добирати кандидатів 
на цю посаду. Тоді ж офіційно підтверджено становище, коли українським гетьманам, 
починаючи з І. Скоропадського заборонено вести самостійні зносини з іноземними 
державами, а при самих гетьманах перебували російські радники-міністри. Суворий 
нагляд запроваджено над фінансовими справами Гетьманщини. Гетьман повинен 
надсилати до Петербурга докладні звіти про всі прибутки і видатки, водночас 
ліквідовано внутрішні митні збори. На початку 1756 вирішення усіх справ Гетьманату 
України перенесено з Колегії іноземних справ до Сенату. 

К. Розумовський значно зміцнив центр, і місцеві органи управління Гетьманщини. 
Першим кроком у цьому напрямі стала реформа судочинства. Універсалами 1760 та 
1763 скасовано судові функції Генеральної військової канцелярії, а Генеральний суд 
став найвищим апеляційним органом. Згідно з судовою реформою 1760-63 рр. 
утворювалися станові шляхетські суди – земські, підкоморські й гродські. Гетьманщину 
поділено на 20 судових повітів. У галузі економіки Розумовський намагався покласти 
край надмір, поширенню винокуріння, що почало негативно впливати на розвиток 
продуктивних сил. За універсалом від 6 липня 1761 займатися винокурінням дозволялося 
лише українській старшині й козакам, які мали землі та лісові угіддя. Водночас 
заборонялося мати в Гетьманщині винокурні й шинки російським поміщикам, а 
також вихідцям з інших регіонів і країн. Сприяючи лівобережним українським купцям, 
К. Розумовський домігся заборони вивозу горілки з Правобережної України до Нової 
Сербії і Запорізької Січі, а також ліквідував на території Гетьманщини тютюнові та 
ін. відкупи, що обмежували регіональний ринок. 1760 К. Розумовський, поступаючись 
тиску старшин, верхівки, заборонив українським селянам переселятися на нові місця 
і забирати при цьому своє майно без відповідного письмового дозволу. 

Переселившись до Глухова на недовгий термін (здебільшого проживав у Петербурзі 
та Москві), гетьман оточив себе «двором» і охоронцями, зажив, мов «царьок», багато в 
чому наслідуючи звички царського оточення. Єлизавета спочатку пішла на значні 
поступки новообраному володарю булави. Нею персонально чи з її відома законодавчо 
повернуті всі рангові маєтності, які були в розпорядженні його попередників, відкликані 
російські чиновники зі старшинської адміністрації, Генерального суду, Комісії економії 
та інших установ, а також скасована вища урядова інстанція – Канцелярія міністерського 
правління. 

В гетьманському палаці відбувалися банкети, бали, звучала інструментальна 
музика, бували театральні вистави. Україні стало добре, гетьману ше краще. 

Розумовський за 14 років свого гетьманування приїздив в Україну лише кілька 
разів на короткий час. Постійним місцем його перебування залишалися Петербург і 
Москва. 

Тим часом померла імператриця Єлизавета Петрівна. За Петра ІІІ Кирило Розу-
мовський провадить великі зміни в гетьманському правлінні. 

Утім, проживаючи в столичних містах Росії, К. Розумовський не забував про 
українські справи. Він домігся ліквідації поборів з місцевого населення, запроваджених 
ще в часи гетьмування Самойловича та Мазепи, скасування митниць на порубіжні 
України з Росією і проголошення вільної торгівлі між ними. Ще одним результатом 
суспільно-політичної діяльності гетьмана Розумовського стала судова реформа. 
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17 лютого 1763 р. гетьман позбавив Генеральну військову канцелярію судових 
функцій. Найвищою апеляційною інстанцією став Генеральний суд, який мав наглядати 
за місцевими судами. Того ж року полкові суди замінили Бродськими і віддали до їх 
повноважень кримінальні справи. Хоча головування в них продовжували виконувати 
полковники, суддю і писаря вже називали не полковими, а гродськими. Крім того, в 
полках запровадили підкоморські й земські суди. Перші повинні розглядати справи 
про земельні суперечки, межування тощо. До їх складу, ввійшли суддя, виборний від 
шляхетства та два помічники – коморники. 

Загалом же реформування К. Розумовського в галузі судової системи спрямовані 
на захист інтересів старшини та шляхетства. 

Фактично для них у 1760 р. детально розроблений план заснування і подальшого 
функціонування національного університету в м. Батурині, колись спаленого О. Мен-
шиковим. Навчання розраховувалося на три роки. Володарю булави надавалося пожиттєве 
право фундатора та протектора цього закладу. 

Ця ідея не сподобалася в Москві й Санкт-Петербурзі. «Роковими кроками» 
К. Розумовського та його оточення стали дві «петиції» 1763 р. на ім’я Катерини II 
про відновлення «давніх прав» українців і про надання спадкового права на булаву 
нащадкам гетьманського роду. Останнє взагалі перелякало вищих сановників і ав-
густійшу особу. 

Реакція на них царського двору не забарилася. Вже в січні 1764 р. імператриця 
наказала К. Розумовському прибути до Петербурга й під загрозою кари «за зраду» 
примусила його зректися гетьманства. 10 листопада того ж року вона видала указ 
про утворення Малоросійської, т. зв. Другої колегії на чолі з графом П. Румянцевим 
замість старшинського управління. 

Розпочаті Розумовським перетворення, як і в цілому його політичний курс, що 
спрямований на збереження державно-політичної автономії України, викликали 
різке занепокоєння і спротив російського уряду, в першу чергу, самої імператриці 
Катерини IІ. 

Проблеми соціальної справедливості були чужі Кирилу Розумовському, він відбивав 
інтереси козацької старшини, яка в цей час, як ми згадували, справу переросту в 
шляхетство ставила як корінне питання свого життя та смерті і надавала їй виняткової 
значимості – це навіть важливіше, ніж утримати власну державу, хоч і патріотизму 
вона ще не позбулася. Але це вже патріотизм напівколаборантський, хоч не збувало 
ще патріотів справжніх, переконаних, які й були, найпевніше, натхненниками державо-
творчості Кирила Розумовського, в якому знайшли свого однодумця. 

 

 
Герб гетьмана К. Розумовського. 
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Отже імператриця Катерина II повеліла гетьману подати в відставку. Він якийсь 
час вагався, адже вбивалася головна мета його життя, але змушений упокоритися. 10 
листопада 1764 року вийшов указ про знищення гетьманства. 

Втративши політичну владу, К. Розумовський втім не перестав бути одним із 
найбільших землевласників в Україні та Росії. Спочатку йому заборонили проживати на 
батьківщині, а тому він мешкав то в Петербурзі, то в Москві. Тільки в 1794 р. йому 
дозволили переїхати на постійне проживання в Батурин, де він і дожив свій вік 
одинаком. Помер Кирило Григорович Розумовський 9 січня 1803 р., коли йому вже 
минуло 74 роки. Поховали колишнього володаря булави на території церкви Воскресіння 
Христового, відбудованої на його кошти на руїнах мазепинської обителі, яку 1708 р. 
зруйнував О. Меншиков під час розгрому Батурина. На могилі встановили мармуровий 
пам’ятник з гербом і горельєфним погруддям гетьмана, а на пам’ятнику – чаша. На 
могилі напис: «Здесь покоится тело его сиятельства господина генерал-фельдмаршала, 
сенатора, действительного камергера и орденов російських святого апостола Андрія 
Первозванного, святого Олександра Невського, польскаго Белого орла і голстинскаго 
святыя Анны кавалера графа Кирила Григорієвича Разумовскаго, родившагося в 
1728 году марта 18 дня, скончавшегося в Батурине в 1803 году генваря 9-го, в семьдесят 
четыре года, девять месяцов и двадцять два дни». 

У 2003 р. відсвяткували ювілей двох шедеврів архітектури, пов’язаних з долею 
родини Розумовських: гетьманського палацу у Батурині (йому виповнилося 200 років) та 
собору Різдва Богородиці в Козельці (240 років). В цьму ж році Національний Банк 
України ввів в обіг срібну монету номіналом 10 гривень присвячену К. Розумовського. 
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Ðîêñîëàíà 
(Íàñòÿ Îëåêñàíäð³âíà Ë³ñîâñüêà) 

 
 

 
 
 
Настя Олександрівна Лісовська (Роксолана) стала відомою європейським політикам і 

літераторам ще за свого життя. Перші свідчення про султаншу-русинку надійшли від 
венеційських, генуезьких; дубровницьких та австрійських дипломатів у Стамбулі, 
потім про неї дізналися в Франції, у Польщі. Вона навіть листувалася з польським 
королем Сигізмундом II Августом, якому в ті часи підлягали українські землі. 

Дані про її походження скупі. Ім’я-топонім і повідомлення дипломатів з італійських 
торгових міст-держав указують на те, що вона Rossa, тобто русинка, польські автори 
внесли уточнення, що йдеться про доньку священика Лісовського на ім’я Олександр 
родом з Рогатина. 

У 1520 році під час нападу татар на прикарпатське місто Рогатин (тепер Івано-
Франківська область) захоплена в полон і продана в султанський гарем п’ятнадцятирічна 
Настя, донька місцевого священика Лісовського. Незабаром з рабині-наложниці вона 
стала улюбленою дружиною Сулеймана І Пишного – одного з наймогутніших, най-
мудріших султанів грізної Османської імперії. 

Була вона, як свідчать сучасники, невелика на зріст, граціозна, з ніжними лініями 
тіла і одухотвореним поглядом променистих карих очей. Полонила ж вона Сулеймана 
перш за, все своїм непересічним розумом, духовним багатством, незалежним характером 
української дівчини, вмінням дати добру і мудру пораду. 

Очевидно, ставши дружиною володаря Османської імперії, Настя змогла здобути 
досить високу освіту. За свідченнями західних послів у Стамбулі, вона володіла 
кількома європейськими мовами і чудово грала на музичних інструментах, відзначалася 
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рідкісною красою і витонченими манерами. На відміну від жінок Сходу, вона могла 
вести розмови про державні справи і політичне становище у світі і навіть впливати 
на прийняття її чоловіком стратегічних рішень. Разом з тим, їй удавалося перемагати 
в жорстоких палацевих інтригах суперниць – інших дружин і наложниць султана. 
Разюче, що Настя зуміла зберегти не тільки прихильність, а й палку любов 
Сулеймана упродовж їхнього сорокалітнього спільного життя. 

Це ж якою мала бути сила кохання, щоб всесильний володар світу розпустив свій 
гарем, повіддавав своїх жінок іншим і не хотів більше нікого знати, окрім своєї Гуррем! 
«Такого ще не було ні з ким з його попередників,– дивувався один із іноземних 
послів,– оскільки турки мають звичай брати собі то одну жінку, то іншу». Сулейман 
же знав лише Настю-Роксолану. Надав їй титул великої султани Стамбула. Ніколи, 
за всю історію Туреччини, жінка ще не посідала такого почесного місця. 

Настя майже завжди супроводжувала султана на різних прийомах, виставах, 
банкетах. Всю Європу вразила звістка, що султана розмовляє з послами латинською 
мовою. А вона пояснювала, що в Україні в кожному селі є школа, яку веде священик 
або колишній писар війська Запорозького. Вони і вчать дітей церковнослов’янської 
та латинської мов. Європейські посли рознесли відомості про високу культуру в 
Україні. Заговорили про неї. 

Сам Сулейман Пишний називав свою дружину «Гуррем» – радісна. І справді, 
вона особливо чарівна, коли всміхалася. 

А усмішка дедалі частіше з’являлась на обличчі Насті: вона раділа, що потроху 
приборкує султана. Із грізного завойовника, царя царів, Сулейман у присутності 
Насті перетворювався на закоханого парубка, що завітав на побачення до своєї 
судженої. Тиран, повелитель тридцяти держав слухняно схиляв голову перед мудрою 
Роксоланою. 

Тільки їй дозволялося робити навіть те, що суперечило турецьким традиціям, 
мусульманським законам, султанським придворним звичаям. Де ж то чувано, щоб 
дружина султана з’являлася перед чужоземцями без паранджі та ще й позувала 
художникам! Адже іслам взагалі забороняв малювати не лише людей, а й звірів та 
птахів. 

Розкішна золота альтанка – в султанському саду, куди під страхом смерті заборонялося 
заходити чоловікам. Та Настя порушила це правило: саме до золотої альтанки запросила 
іспанських посланців і розмовляла з ними. Іспанці, яким серйозно загрожувала могутня 
Порта, шукали покровительства в Роксолани. А через три дні за її намовою відбувся 
перший дипломатичний прийом у султана, який привітав посла. Було сказано, що 
іспанському народові дарується мир. 

Звичайно, Настя не забувала про рідний край. Це він, султан, поклавши руку до 
грудей, дав слово Роксолані не грабувати більше України. Не один раз поспішали 
гінці з листами від султани до польського короля із радісною звісткою, що не будуть 
нападати на Вкраїну ні турки, ні татари. Два такі листи збереглися. 

Проживши майже все свідоме життя на Сході Роксолана великою мірою уявляла 
і відчувала світ як мусульманка, про що, зокрема, свідчать її листи і вірші. 

Йшли роки, але почуття Сулеймана до Роксолани не охолоджувалися. Не знав він 
інших жінок, крім неї. А вона була не лише гарною дружиною, а й першою жінкою Сходу 
і Європи. І це дуже імпонувало султанові. Вона була неодмінним його порадником. 

Щоб вижити і вистояти у великому султанському палаці, переповненому інтригами і 
небезпеками, Роксолані, крім чарівності, веселості, освіченості і мудрості, потрібні й 
такі риси характеру, як мужність, кмітливість, а коли потрібно, й жорстокість. 

Ворогом Роксолани був уславлений полководець, великий візир Ібрагім-паша. 
Він зненавидів її тому, що не міг здійснити давно запланований великий похід в 
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Україну. Як він мріяв потопити в крові цю кляту козацьку країну! І тепер ця невірна 
стала поперек його шляху. Розумів, що султана не умовиш нічим. Вирішив не здаватися, 
повівши потаємну війну проти султани. Хто кого! 

 

 
 

Молода султана звела зі світу великого візира. І це не дивлячись, що він був 
улюбленцем султана, другом його дитинства, якому той поклявся, що ніколи його не 
накаже вбити і на знак цього навіть віддав за нього свою сестру. І все ж Роксолана 
зуміла так вплинути на Сулеймана, що той врешті-решт наказав задушити сплячого 
Ібрагіма чорним шовковим шнурком. Великим візирем, не без її допомоги, став потім 
зять Роксолани Рустем-паша, який у всьому допомагав їй. 

Невидиму війну проти Роксолани вела Фатіма – перша Сулейманова дружина. Люто 
ненавиділа вона українку за те, що султан забув про неї і її сина. Тепер біля Падишаха 
завжди тільки Селім – син Роксолани. 

Перемогла Настя. Стамбул, могутню Порту сколихнула страшна звістка: Сулейман 
стратив рідного сина й онука. Такого ще не було. Тепер намісником царя царів став 
Селім. 

Настя мстила, вона боролася, вона ніколи не забувала великого горя, що заподіяли 
татари в її рідному Рогатинові. І батька й матері, які підпливали кров’ю... 

Біля ложа, на якому помирала Настя, зібралися її син – великий візир Порти і 
онуки. Зігнутий Сулейман стояв навколішках і плакав. А перед її очима проходило 
все життя. 

Ні, недаремно прожила на світі. Вона все зробила для України, що змогла. Сорок 
один рік войовнича Порта не чинила нападу на Україну і стримувала татар. Розквітла її 
батьківщина, повиростали нові міста і села, стала сильною Запорізька Січ. А могутня 
Османська імперія почала слабнути… 
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Одній Роксолані наказав Сулейман збудувати величний мавзолей, як самому 
султану. Їх, султанів, було 36, але жодна з безлічі султанських жінок за всю тисячолітню 
історію імперії не похована так пишно, як 54-річна жінка-українка. 

Сьогодні в Туреччині дехто й нині мріє про колишню османську могутність, деякі 
гіди відмовляються показувати нашим туристам мавзолей Роксолани, мотивуючи 
тим, що він нібито на ремонті. А один гід-молодик сказав навпростець: «Роксолана – 
одна з тих, хто підривав, розхитував основи нашої могутності, а мені не хочеться 
водити вас місцями нашого болю». 

Неподалік від Агія Софії, котра стала вже музеєм, донині стоять збудовані на 
кошти Роксолани турецькі лазні, що, як і колись залишаються місцем культурного 
відпочинку, як то було ще за римлян та греків. Колишня рабиня, яку продали, можливо, 
на базарі Аврет, де торгували колись людьми, ставши Гуррем Гассені, збудувала 
своїм коштом на його місці храм-мечеть, притулок для бідних і лікарню. 

 

 
Поштова марка України на честь Роксолани 

 
Можливо, Роксолана й заслуговує на осуд за деякі приписувані їй вчинки, – такі 

як інтрига проти Ібрагіма-паші, інших високих сановників. Особливо засуджують її 
за участь у змові проти спадкоємця трону Мустафи, яка не доведена, невідомо навіть, чи 
була та змова насправді. 

Немає на сьогодні підстав і необхідності створювати з Роксолани символ українського 
патріотизму. Але й соромитися такої землячки не слід. І добре, що в пам’ять про неї 
поставили монумент у Рогатині, хоча й чинився ідеологічний спротив. Хюррем-Султан 
не ввійшла до національної історії, вона належить історії Османської імперії. Але для 
нас Роксолана – символ непереможності духу, приклад того, як треба, не опускаючи 
рук, боротися, виживати й вірити в майбутнє, в те, яку значну роль в історії може 
відігравати сильна особистість. 
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Ðóñîâà Ñîô³ÿ Ôåäîð³âíà 
 
 

 
 
 

Народилася Софія Федорівна (дівоче прізвище – Ліндфорс) 18 лютого 1856 року 
в селі Олешні на Чернігівщині. З дев’яти літ жила в Києві, закінчила гімназію з 
золотою медаллю. 1871 року разом із сестрою Марією створила перший український 
дитячий садок. 

Ще дуже молодою Софія щиро дбала про «найдорожчий скарб» свого народу – 
його дітей. Вона вважала, що український дитячий садок має бути пройнятий націо-
нальним духом нашого народу; що «національне виховання забезпечує кожній нації 
найширшу демократизацію освіти, коли його творчі сили не будуть покалічені. 

Софія ще вела в Києві позашкільну освіту для дорослих. Стан українського шкіль-
ництва тоді був жахливим. Колишні середні школи з українською мовою навчання 
переводилися на духовні семінарії. Нові школи були російські. Вони були чужими 
для українського народу не тільки мовою, але і програмою, бо в усіх читанках і 
підручниках говорилось тільки про російський народ, його звичаї, життя, історію. 
Про свою батьківщину українська дитина в російській школі нічого не довідувалась. 
Вона виходила зі школи, не маючи підготовки зі своєї мови і культури, не маючи 
перспективи. Російській імперії потрібні були глухонімі послушники без роду і племені. 

Маючи шведсько-французьке походження (батько Федір Ліндорфс – швед, мати 
Ганна Жерве – француженка), Софія Федорівна в свої шістнадцять років увійшла до 
Старої Громади. Цьому сприяло близьке знайомство з сім’єю відомого українського 
письменника М. Старицького, діти якого відвідували її дитсадок і який познайомив 
її з родиною українського композитора М. Лисенка та інших видатних діячів української 
культури, членів Старої Громади, – М. Драгомановим, В. Антоновичем, П. Чубинським, 
П. Житецьким, Ф. Вовком, О. Русовим, О. О’коннор. Софія Федорівна надає у вечірні 
години приміщення дитячого садка для зібрань Громади та репетицій драматичним 
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гуртком п’єс українською мовою, яка на той час, згідно з валуєвським указом, була 
під забороною, сама бере діяльну участь у виставах, включається в вивчення української 
етнографії та фольклору. 

Одруження з О. Русовим, видатним українським статистиком, етнографом, фоль-
клористом, щиро закоханим в українську культуру, мову, музику і пісню, назавжди 
пов’язує її зі знедоленим українським народом, укріплює в ній прагнення боротися 
за відродження його самобутності. 

Софія бере діяльну часть в Київській Громаді. 
Освітянську діяльність Русова продовжує в українському земляцтві в Петербурзі, 

допомагає Олександрові Русову в підготовці повного празького видання «Кобзаря» 
Т. Шевченка (1876). Згодом була повитухою на хуторі, вчителювала, 1881 року – 
ув’язнена, після чого під постійним поліційним наглядом. Але ніщо не могло стримати її 
громадської діяльності. Київська Громада, Одеська українська Громада, Харківське 
товариство грамотності, голова Національного комітету вчителів, прилюдні читання, 
таємні школи... А з 1909 року – викладач і професор на Вищих Жіночих Курсах А. 
Жекуліної та в Фребелівському педінституті в Києві. 

«Сиділа в п’яти українських тюрмах і весь період з 1881 по 1899 рік майже 
постійно або висиджувала в тюрмах, або під гласним надзором поліції, витримала 15 
обшуків. Усе це було і за загальні справи політичні і за українські». 

Чим же так не догодила владі Софія Русова. Як педагог і вчений, літературо- і 
мистецтвознавець, історик Софія формувалася у 70-80-х роках. Писала наукові розвідки 
про Шевченка, Сковороду, Квітку-Основ’яненка, Драгоманова, Кобринську та ін. 

Насиченим для Русових був харківський період життя. Тут діяло два українські 
гуртки: «Братство тарасівців і гурток старих українофілів», до якого належав О. Русов. 
Діяльність гуртків спрямована на видання українських книжок, ведення громадської 
роботи серед населення. Нелегальну літературу переховувала у себе С. Русова. Поліція 
виявила книги і жінку заарештували. 

Поглядами батьків переймався і син Михайло. 1902 р. С. Русова заарештована 
разом з ним за проукраїнські погляди. 

Революція 1905 р. дає надію С. Русовій на визволення України з-під гніту російської 
імперії. Вона працює в комісії, створеній Академією Наук для визнання української 
мови, з її ініціативи скликаний з’їзд народів російської держави, на якому порушувалось 
питання про надання повної автономії кожному народу в економічному та культурному 
житті, створення шкіл для всіх народів з рідною мовою навчання; бере активну участь у 
всеросійському з’їзді вчителів (1905 р.). У цей чає С. Русова розробляє і читає курс 
лекцій з української літератури для слухачок Бестужівських курсів у Петербурзі, там 
же за її участю видана безцензурна збірка «Кобзаря» Т. Г. Шевченка. У 1906 р. 
С. Русова видає «Український буквар», у передмові якого зазначила, що в його основу 
покладені розробки видатного українського вченого О. О. Потебні, який ще в 60-х роках 
XIX ст. працював над підручником для недільних шкіл. Це був сміливий крок, бо 
таких підручників українською мовою російська цензура не пропускала, до того ж 
революція пішла на спад, і в країні посилювалася реакція. 

Статтею «Хроника национальной школы» в 1907 р. у журналі «Русская школа» 
С. Русова відкриває низку публікацій, присвячених аналізу проблем національної 
школи різних народностей Росії, зокрема бурятів, вотяків, калмиків, мордвинів, 
чувашів, євреїв, якутів, білорусів, українців, татар, чемерисів; У своїх статтях С. Русова 
розкриває шовіністичну русифікаторську політику царату в галузі народної освіти, 
показує, як багатовікове гноблення, централізація і русифікація освіти особливо 
відбилися на національній гідності, самосвідомості і психології народу. Так, у статті 
«До питання про білоруську школу» С. Русова показує те зло, яке приносить дітям 
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зрусифікована школа, затримуючи їх розумовий розвиток, вбиваючи в дітях все 
рідне, національне. 

Уже маючи певний досвід педагогічної роботи, С. Русова ґрунтовно ознайомлюється 
з основними зарубіжними концепціями реформування школи, працює над створенням 
контурів української національної системи освіти. Свої думки вона викладає на шпальтах 
журналу «Світло», першого україномовного педагогічного журналу. 

На сторінках журналу піддавалась гострій критиці існуюча система освіти, методи 
навчання і виховання старої школи, основані на примусі і авторитаризмі, висвітлювалась 
робота земських шкіл, становище вчителів, подавалась інформація про різні освітянські 
форуми, аналізувалися педагогічні ідеї і погляди відомих педагогів – П. Лесгафта, 
М. Пирогова, Л. Толстого, а також українських діячів культури – Т. Шевченка, 
Б. Грінченка, М. Драгоманова, П. Житецького, М. Коцюбиського, М. Сумцова та ін. 

С. Русова була найактивнішим дописувачем журналу. За період його існування 
(1910-1914) вона надрукувала на його сторінках понад 100 своїх праць – статей, 
розвідок, методичних заміток, публіцистичних статей, оглядів, рецензій. Найвагомішими 
з них, на чаш погляд, є «Нова школа» (1914), «Ідейні підвалини школи» (1913), «Дитячий 
сад на національному ґрунті» (1910), «Просвітній рух на Вкраїні в 60-х роках» (1911), 
«До сучасного становища народного вчителя» (1912), «Лесгафт і його педагогічні ідеї» 
(1912), «Думки М. Драгоманова про освіту» (1910) та ін. 

З утворенням Української Народної Республіки Софія Русова входить до Центральної 
Ради, в Секретаріаті освіти очолює дошкільний і позашкільний відділи. Вона рішуче 
втілює в життя гасло: «Українізація народної освіти, всіх освітніх організацій». 

5-6 квітня 1917 р. скликаний перший Всеукраїнський з’їзд учителів, який прийняв 
рішення про утворення Всеукраїнської вчительської спілки, яку очолила С. Русова. 
13-15 серпня 1917 р. проведено Всеукраїнський професійний учительський з’їзд, на 
якому вироблено план націоналізації освіти та організації українського вчительства. 
Принциповим на з’їзді стало визнання важливості колективного самоврядування в 
новій школі, поліпшення підготовки та матеріально-побутових умов учителів України. 
На II Всеукраїнському з’їзді вчителів (серпень 1917 р.) у центрі уваги питання 
національної освіти. Цей форум увійшов в історію як спільний з’їзд представників 
учительства й місцевих органів самоврядування. На ньому обговорювалась доповідь 
С. Русової «Національна школа». Доповідачка критично аналізувала характер школи 
минулого, де однаково нівечилась і особа вчителя, і весь духовний світ учнів. «Життя не 
жде, – говорила С. Русова, – воно нас кличе до роботи, і доля, щастя нашого народу 
залежить від того, як ми проведемо в життя дороге, велике гасло: вільна національна 
школа для виховання вільної свідомої дужої нації» (4, с. 3–4). Щоб успішно виконати це 
своє призначення, школи в Україні, на думку С. Русової, мають бути різними за 
змістом, формами, методами і організацією навчання і виховання, але всі вони повинні 
бути національними за своєю і сутністю, передусім навчання в оновленій школі 
повинно вестися рідною мовою, учні мають глибоко пізнавати рідне фізичне й соціальне 
оточення. За словами С. Русової, всі народності, які проживають в Україні, повинні 
знати її мову, літературу, географію й історію. З цього виходить, що українознавство 
має бути обов’язковим для всіх шкіл України. Воно повинно стати основою національного 
виховання молоді. 

7 листопада 1917 р. С. Русова виступила співзасновником Педагогічної академії 
для підготовки учителів українознавства. У Києві, Одесі, Катеринославі за її підтримки 
при університетах створювалися факультети з українською, єврейською, польською 
мовами викладання. Були підготовлені плани про відкриття українських гімназій в 
містах України. 
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У найкоротші терміни С. Русова розробляє концепцію українського дитячого садка, 
яку виклала потім у праці «Дошкільне виховання» (1918), готує працівників для 
дошкільних закладів. Після відкриття в Кам’янці-Подільському українського університету 
С. Русова на запрошення І. Огієнка, ректора університету, викладає там педагогіку. 

Перша світова війна порушила цей уже налагоджений процес. Але з 1917 року 
колишні фундатори товариства поновили роботу при видавництві «Рідна школа», 
яке організовано під редакцією С. Русової, Ю. Сірого, С. Черкасенка і Я. Чепіги, і 
працювало на автономних засадах при видавництві «Дзвін». Софія Федорівна була 
членом Української Центральної Ради, за гетьманату в Міністерстві освіти очолювала 
департамент дошкільної та позашкільної освіти. Вона активна в дерусифікації шкіл, 
у влаштуванні курсів українознавства, підготовці українських шкільних підручників 
і в укладанні плану й програми єдиної діяльної (трудової) школи, яка мала не 
національний характер і базуватися на теорії Керщен-штайнера (державно-громадське 
виховання). 

У короткому нарисі важко передати весь перебіг подій, який випав на долю 
С. Русової. Зауважимо, що після Лютневої Революції вона член Центральної Ради. 
1919 Р-уряд евакувався до Каменця. У відкритому першому українському університеті 
Софія Федорівна читала лекції, займалася благодійною діяльністю. 

Через деякий час С. Русова почала працювати у Львові, згодом переїхала у Відень до 
сина. Там вона написала свої визначні праці: «Теорія і практика дошкільного виховання» 
та «Історія педагогіки». 

У 1920 році Софія Русова переходить на викладацьку роботу. Вона лектор педагогіки 
Кам’янець-Подільського університету. З 1922 в еміграції. З 1923 р. в Празі, професор 
педагогіки Українського Педагогічного Інституту ім. М. Драгоманова. Одночасно 
голова Української Національної Жіночої Ради (до 1938). 

С. Русова брала актину участь у створенні в Празі Українського педагогічного 
інституту ім. М. Драгоманова, працювала в Українському соціологічному інституті. 
10 грудня 1929 р. їй присвоєно звання доктора соціології. 

У Празі поступово зібралися відомі вчені, громадські й духовні діячі, яких ще в 
дореволюційний період і в роки визвольних змагань 1917-1920-х років об’єднувала 
національна ідея, ідея створення вільної самостійної України – це М. Грушевський, 
Л. Білецький, А. Артимович, Д. Чижевський, С. Сірополко, Н. Григор’єв, О. Ейхельман, 
В. Барвінський, М. Славінський, М. Шаповал, С. Черкасенко та багато інших. Саме 
там, серед близьких їй по духу людей, С. Русова знайшла і своїх однодумців, і моральну 
й матеріальну підтримку. Там вона провела останні 19 плідних літ, бере участь у 
відкритті і діяльності Українського високого педагогічного інституту ім. М. Драгоманова, 
української гімназії в Празі і Української Академії в Падебрадах, керує притулком 
для дітей емігрантів і одночасно веде велику роботу з підготовки і видання монографічних 
праць та україномовних підручників для підготовки вчителів: «Єдина діяльна (трудова) 
школа» (1923), «Нова школа соціального виховання» (1924), «Теорія педагогіки на 
основі психології» (1924), «Теорія і практика дошкільного виховання» (1924), «Дидактика» 
(1925), «Нові методи дошкільного виховання» (1927), «Значення соціальної психології 
для виховання» (1931). 

Оцінюючи сьогодні роль С. Русової в розвитку педагогічної думки в Україні, 
можна однозначно стверджувати, що її творчий доробок є внеском у скарбницю не 
лише української, а й світової педагогіки, що її ідеї – це не лише минуле, вони не 
обмежені часовими рамками, бо є глибоко науковими, народними, просякнені ідеями 
гуманізму, спрямовані в майбутнє. Її думки набувають особливого звучання в час 
кардинальної зміни підходів до дитини, до філософії освіти і виховання, що постати 
в зв’язку з розбудовою вільної, самостійної України. Як гасло звучить і сьогодні заклик 
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Софії Русової: «В наші часи бути гарним педагогом – це бути справжнім реформатором 
життя України, бути апостолом Правди і Науки. Тільки великим зусиллям таких 
апостолів Україна матиме чесних діячів-патріотів, вмілих практичних робітників і 
соціально об’єднану, інтелектуально розвинену народну масу». Учитель, говорить 
С. Русова, завжди повинен пам’ятати, що його покликання не можна ні з чим поставити 
поруч, бо «хіба є в кожного народу щось коштовніше, ніж душі його дітей, і хіба є 
обов’язки вищі за обов’язки виховати з них людей – громадян?» 

 

 
Шанувальники Софії Русової 

 
Творчість С. Русової багатогранна. Зокрема, вона написала книгу «Наші визначні 

жінки» (про Ганну Барвінок, Лесю Українку, Марію Загірну та ін.). Підготувала 
підручники «Український буквар», «Початкова географія», «Підручники з французької 
мови». Виступила на захист української мови в статтях «Націоналізація школи», «Нова 
школа», У період еміграції С. Русова написала також «Дидактика», «Нові методи 
дошкільного виховання», «Роль жінки в дошкільному вихованні» та ін. Померла Софія 
Федорівна Русова 5 лютого 1940 р. Похована в Празі на Ольшанському цвинтарі. 
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Ілля Юхимович народився 24 липня 1844 року в місті Чугуєві, неподалік від Харкова. 
Батько Юхим був воєнним поселенням з козаків, тривалий час служив у царській армії. 
Мати, швачка виконувала будь-яку роботу, щоб прокормити сім’ю. 

Малювати розпочав з самого дитинства. В роки Кримської війни Рєпін вступив в 
Чугуєвську школу топографів, що готувала креслярів військово-топографічних карт. 
Після її закриття в 1857 році Рєпін вступив на навчання до живописця Булакова, що 
розписував церкви. В дитинстві заробляв гроші розписуванням яєць на Великдень, 
де зображав релігійні картини. 

До 19 років І. Рєпін зібрав невеликі кошти грошей, 19 карбованців, і поїхав до 
Петербургу вчитися мистецтву. 

В січні 1864 року вступає до академії спочатку вільним слухачем. Через рік він 
переходить до «натурного класу». 

В академії І. Рєпін освоїв і малюнок і знання художньої спадщини і всю технічну 
сторону любимого ним живопису, займався також скульптурою. 

Іншою академією для І. Рєпіна стала знаменита в ті роки артіль Крамського, що 
виникла в 1863 році в Петербурзі і зіграла велику роль в формуванні і розвитку 
художника. 

Одна з ранніх картин І. Рєпіна присвячена студентам за підготовкою до екзамену. 
Це невеличка жива картинка, написана з певних осіб – з братів Шевцових, на сестрі 
яких Рєпін пізніше одружився. 

Для отримання кваліфікації, що повинна дати Рєпіну права і положення в тодішній 
чиновнічій Росії, йому доводилось писати писати картини на релігійні теми. Це «Іов», 
написана в 1869 році, за яку він отримав малу золоту медаль, його випускна робота 
«Воскресение дочери Иара», написана в 1871 році принесла художнику закордонну 
стипендію. 
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В 1871 році І. Рєпін отримує перше велике замовлення. Господар московського 
готелю «Слов’янський базар» доручає йому написати слов’янських композиторів, де 
були б зображені знамениті музиканти Росії, Польщі, Чехії, що жили в різний час. 

Проте, справжню репутацію йому склали не замовлені «Композитори», а інша 
велика картина того часу «Бурлаки» над якою він працював три роки. 

В 1873 році Рєпін з молодою дружиною і малолітньою дочкою відправляється за 
кордон, до Італії, Франції, де провів три роки. Подорож по Європі стала для нього 
справжньою школою, а не розвагою. Особливо багато працював Рєпін в Парижі, де 
написав картини – «Паризьке кафе», «Садко», «Негритянка». 

Повернувшись з-за кордону І. Рєпін приїздить до Чугуєва, де пише картини, що 
розкривають російську дійсність. Його «Протидьякон» пихатий і власний, зустрінутий 
різко негативно реакціонерами всіх мастей. В цей же період І. Рєпін пише перший 
етюд картини на тему народницького руху «Арешт пропагандиста», «Зібрання нігілістів». 

В 1877 році І. Рєпін переїздить до Москви, де прожив до 1882 року, познайомившись 
з московськими художниками Поляковим, Мамонтовим, російським діячем П. М. Третья-
ковим. 

Кращі картини І. Рєпіна потрапили до Третьяковської галереї. 
Рєпін перебуваючи у Москві написав ряд портретів – «Писемський», «Мусоргський», 

«Пирогов». Значної майстерності Рєпін досяг в області графічного портрету. Портрети 
Елеонора Дузе, В. А. Сєрова, М. К. Гренешевої, І. С. Остроухова і інші виділяються 
міцним гарним малюнком. 

Під час перебування в Москві І. Рєпін вперше звертається до історичної тематики. 
Одна з них «Царевна Софья в заточении в Новодевичьем монастыре в день казни 
стрельцов», «Іван Грозний», «Іван Грозний та його син Іван». В Москві написані і відомі 
картини – «Хресний хід в Курській губернії», «Проводи новобранця», «Вечорниці». 

В 1882 році І. Рєпін знову повертається до теми народницького руху. З-під його 
пензля побачили світ картини «Відмова від сповіді революціонера перед стратою», 
«Не чекали». Картини Рєпіна створені і призначені для широкого кола людей, вони 
зрозумілі і близькі їм. В 1891 році І. Рєпін пише відому картину «Запорожці». 

 

 
І. Рєпін «Запорожці пишуть листа турецькому султану», 1891 р. 
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В 1901 році художник отримує урядове завдання – написати урочисте засідання 
Державної Ради в день столітнього ювілею. Грандіозне полотно площею 35 квадратних 
метрів, де зображено більше 80 чоловік-членів Державної Ради на чолі з царем і членами 
царської сім’ї, що називалася «Урочисте засідання Державної ради 7 травня 1901 року». 

І. Рєпін прожив довге життя. До самої смерті він писав прекрасні художні полотна. 
Серед них портрет академіка І. П. Павлова, написаний в 1924 році. 

В останні роки життя він планував написати портрети діячів нової, радянської 
Росії. Коли відбулася драма з «Іваном Грозним», розрізаного ножем душевно хворої 
людини, це стало приводом до значних демонстрацій в честь художника. І. Рєпін 
проживав в цей час на дачі в Фінляндії, неподалік від Ленінграду, в Куккала. 

В 1924 році країна відмітила 80-річчя художника, були влаштовані виставки його 
творів і доповіді присвячені І. Рєпіну. В 1925 році до Рєпіна їздила делегація радянських 
художників, яка дружелюбно ним зустрінута. Рєпін не захотів, повернутися в СРСР. 

На схилі життя в нього почала сохнути права рука, тому він навчився писати 
лівою. Йому стало тяжко тримати палітру з фарбами в руках, тому він підвішував її 
на тесемці на грудях і працював. 29 вересня 1930 року Ілля Юхимович Рєпін помер. 
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Про сина Ігоря і Ольги Святослава складено багато оповідань. Це не хитрий чудодій, 

а сміливий і чесний лицар-войовник, що завжди вчинює відкрито і сміливо, не шукає 
ні здобичі ні багатства, цінує тільки славу воєнну і для неї однієї живе. «Коли князь 
Святослав виріс і став чоловіком, – свідчить оповідання, записане в літописі, – він 
почав збирати багато хоробрих вояків, бо й сам хоробрий і легкий, ходив як пард 
(леопард) і багато воював. Не возив з собою возів, ні казана, не варив м’яса, тільки 
порізавши тоненько чи конину, чи звірину, чи воловину, пік на вуглях і так їв; не 
мав і шатра, підстелював на спання підклад (що під сідлом був), а в голови сідло, – 
такі ж і вояки його. А як ішов на котрий край, сповіщав наперед: «Іду на вас!». 

Святослав наче самою природою був створений для звитяжних подвигів, далеких 
походів і переможних битв. Коротке, у неповних девять років, самостійне правління 
Святослава в Києві, описане літописами майже виключно на підставі пам’яток усної 
народної творчості, що дійшли до них від часів цього останнього дружинного князя, 
улюбленця своїх ратників, котрий ділив з ними спеку й холод, спрагу й голод, 
хвороби й труднощі, виснажливих походів, гіркоту поразок і радощі перемог. 
Святослав став героєм дружинного епосу саме тому, що він майже завжди перемагав 
ворогів Руської землі. 

Історикам майже нічого не відомо про дитячі та юнацькі роки Святослава. Народився 
він на початку 30-х рр. X ст. 12-14-річним хлопчиком брав участь у поході матері проти 
древлян. Святослав одержав владу з рук старіючої Ольги в важкий для Давньоруської 
держави час. Візантія прагнула підточити могутність північного сусіда, намагаючись 
відтіснити Київську Русь від Чорного моря, яке арабські географи тоді називали 
Руським. З цією метою вони нацьковували незліченні орди печенігів на південно-
руські землі. А підштовхуваний імперією Хозарський каганат на кінець князювання 
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Ольги наглухо зачинив гирла Волги й Дону для руських купців. Доклала рук до 
цього й держава волзьких болгар (тюрків), що не пропускала тих купців через свої 
володіння на Схід, до ринків Середньої Азії. 

У 964 р. Святослав виступив у свій похід, метою якого було вирішення хозарської 
проблеми. Бо Хозарська держава тоді посилила свою активність на рубежах Русі, 
вступивши в союз з її заклятим ворогом – печенізькими ханами. Каган з військом 
був розгромлений Святославом перед брамою своєї столиці; Перед Цим руський 
князь захопив стародавню столицю хозарів місто Семендер. 

У 964 р. Святослав – син Ігоря і Ольги – досяг повноліття і став правити Руссю 
самостійно. Святослав в історії Русі фігура своєрідна і колоритна і незмінно привертає 
до себе увагу істориків. 

Святослав за своїм характером більш схожий на вождя епохи; військової демократії, 
ніж на главу великої феодальної держави. Питаннями внутрішньої політики він займався 
мало і все життя провів у походах і війнах, чим йому не без підстав дорікали. 

Перший похід Святослава, здійснений у 964 р., спрямований на Оку і Волгу, де 
жили в’ятичі. В’ятичі, які раніше сплачували данину хозарам, підкорені Святославом і в 
966 р. увійшли до складу Русі.. 

Це стало продовженням заходів по об’єднанню східно-слов’янських племен навколо 
Києва, що провадились попередниками Святослава. 

Боротьба за в’ятичів привела Святослава в зіткнення з хозарами. У 965 р. Святослав 
розпочинає похід проти хозарів і на Північний Кавказ. Похід Святослава 966 р. мав 
значні наслідки. В результаті цього походу розгромлений Хозарський каганат, що 
відіграло велику роль у дальшому розвитку Русі. 

Але після розгрому Хозарського каганату Русь опинилась перед, новою небезпекою: 
в південноруських степах з’явилися печеніги – кочові скотарі тюркського походження. 
Печеніги бували тут і раніше, але тепер їх натиск значно посилився. Виникла загроза 
спустошення руських земель, що межували із степом, внаслідок чого змінилися 
південні кордони Русі. 

Древньоруські пам’ятки IX-X ст. відомі в значній кількості і на території Молдавії, і 
на території сучасних Вінницької, Черкаської і Кіровоградської областей. Починаючи з 
кінця X ст., південний кордон Русі відсувається значно далі на північ – в область 
Поросся, у чому не можна не вбачати одного з наслідків печенізьких наскоків. 

Проте не тільки в цьому виявились важкі для Русі наслідки печенізької навали. 
Вона завдала істотного удару руським комунікаціям у степовій смузі. Були відрізані від 
інших руських земель Тмутаракань і руські володіння в Криму, а також опорні пункти в 
Нижньому Подніпров’ї (Олешшя і Березань) і Нижньому Подністров’ї (Білгород). 

За князювання Святослава русько-візантійські відносини дуже ускладнились, оскільки 
при ньому Київська Русь істотно змінила напрям своєї політики. Маючи на меті 
поширити свою владу на Дунай і Балкани Святослав вістря своєї політики спрямував 
не проти Візантії, а, проти Болгарії. Втрутившись у боротьбу між цими країнами на 
боці Візантії, він здійснив два походи в Болгарію. 

В 967 р. у Київ направлено посольство на чолі з Колакіром, яке запропонувало 
Святославові виступити проти Болгарії. Колакір передав київському князю багаті дари і 
пропозицію імператора, натякнувши, що Візантія підтримуватиме його домагання. Крім 
того, Колакір секретно, повідомив Святослава, що збирається захопити візантійський 
престол і у зв’язку з цим потребує допомоги Русі, пообіцявши Святославу за цю 
допомогу багато грошей і титул царя Болгарії (рівний імператорському). Можливо, 
ця секретна заява Колакіра зроблена ним за безпосередньою вказівкою Никифора як 
провокаційний-маневр для того, щоб спонукати Святослава до виступу проти Болгарії. 
Проте, розпочинаючи похід в Болгарію, Святослав мав на увазі, звичайно, не захист 
інтересів Візантії, а здійснення власних зовнішньополітичних планів. 
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На початку 968 р. Святослав вирушив у Болгарію з шестидесятитисячним військом. 
Військо болгарського царя Петра розгромлене під Доростолом, і сам він незабаром 
помер. За даними літопису, Святослав зайняв у Болгарії 80 городів (тобто кріпостей) 
і заснувався в Переяславці на Дунаї (Мала Преслава). 

Проте, добившись розгрому Болгарського царства, візантійський двір зовсім не 
збирався сприяти реальному закріпленню Русі на Дунаї і Балканах: після того як 
Святослав розгромив болгар, він став для Візантії як союзник не тільки непотрібний, 
а й небезпечний. Треба було вжити заходів для відвернення його від порубіжних з 
імперією земель. Для цього були використані печеніги. Підкуплені греками печенізькі 
орди обложили Київ, і Святославові довелося з військом повернутися назад. Київ, 
правда, був врятований завдяки мужності його захисників і оперативності воєводи 
Претича, який завдав поразки печенігам ще до повернення великого князя. 

Але Святослав не збирався відмовлятися від завоювань у Болгарії. Він навіть 
задумав перенести столицю Русі в Переяславець на Дунаї. 

У 969 р. почалась друга болгарська війна. Ця війна йшла в умовах, надзвичайно 
невигідних для Русі, що склались в результаті війни 968 р. Поки руські і болгари в – 
битвах ослаблювали один одного, греки зберігали свої сили і, незважаючи на те що 
знову почались деякі ускладнення в Сірії з арабами, змогли виставити на Дунаї свіжу 
армію. 

Змінилось становище і в самій Болгарії. Після смерті царя Петра престол зайняли 
його сини Борис і Роман, які жили до цього часу з Константинополі, і поки Святослав 
ходив визволяти Київ від печенігів, греки посилили свій вплив при болгарському 
дворі. Проте одночасно з цим у країні поширився і антивізантійський рух, яким 
Святослав негайно скористався. 

Початок другого болгарського походу став для Святослава досить вдалим. Він 
зумів домовитись з антивізантійськими елементами в Болгарії, і до складу його війська 
включено болгарське ополчення. Святославові вдалося швидко розвинути успішні 
дії, і скоро він вступив у столицю Болгарії Пловдив. Борис і Роман, які перебували 
тут, залишились на престолі, певно, приєднавшись до Святослава. 

Дії Святослава загрожували Візантії. Але в цей час у Візантії відбувся двірцевий 
переворот. У грудні 969 р. Никифор був скинутий і престол зайняв Іоанн Цимісхій, 
який і очолив похід проти Русі. Новий імператор запропонував розв’язати питання 
мирним шляхом на таких умовах: Болгарія переходить до Візантії, Святослав із 
своїм військом повинен піти з неї, а Візантія, з свого боку, заплатить Святославу за 
напад на Болгарію. Ця пропозиція була не тільки відмовленням від попередніх умов 
воєнного союзу з Руссю, а й мала явно образливий для Русі характер: вона зводила 
руського князя до рівня простого найманця. Природно, Святослав відмовився. 

Війна почалась тільки в 970 р. походом візантійського війська під командуванням 
Скліра, який завдав руському війську відчутної поразки під Аркадіополем. Але в цей 
час у Візантії почалось повстання Варди Фоки, внаслідок чого Склір був відкликаний 
назад. Це дало Святославу можливість не тільки оправитись від поразки, а й провести 
рейд по балканських землях. 

«Повість временних літ» повідомляє, що руське військо дійшло майже до самого 
Константинополя. Тим часом Цимісхій, придушивши повстання, сам очолив візантійське 
військо і вирушив проти Святослава. 

В 968 р. стався другий, вирішальний похід руських полків проти Хозарії. 
Давньоруські літописці нічого не пишуть про нього. Науці стало відомо про воєнну 
експедицію Русі проти Хозарії з твору відомого араба Ібн-Хаукаля. 

Розгром Хазарського каганату мав дестабілізуючі наслідки для Русі в майбутньому. 
Адже, подолавши могутнього сусіда, Святослав тим самим повалив мури, що досі 
стримували натиск тюркських кочових племен у причорноморські степи. 
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Так східний вектор політики Святослава був раптово згорнутий. Царгород зумів 
відбудувати перед київським князем більш заманливу перспективу – взяти під свою 
пружну руку Балкани. Візантія тоді потерпала від свого сильного сусіда – молодої і 
войовничої Болгарської держави, тому і шукала собі сильного союзника. Проте, 
Святослав не був, як це іноді стверджується, таким собі військовим авантюрником, 
який необдумано втрутився у болгарську кампанію. Він плекав серйозні наміри, за 
словами Михайла Грушевського, «згорнути під себе південне слов’янство й стати 
сильним суперником Візантії». 

У 967-968 рр. Святослав вирушив зі своїм військом у похід на Болгарію. У перший 
болгарський похід київський князь повів не тільки дружинників, професійних воїнів, 
а й надзвичайно численних ополченців. Він легко переміг болгарське військо. За 
свідченням візантійського історика Лева Диякона, коли князь з військом з’явився у 
гирлі Дунаю, болгарський цар виставив проти нього потужну фалангу воїнів, але русичі 
вистрибнули з човнів, виставили великі щити, добули мечі й винищили майже всю 
ворожу рать. Та, розбивши болгарське військо, київський князь і не подумав забиратися 
геть із Подунав’я, на що так розраховували візантійські політики. Руський володар, 
вочевидь, добре розумів стратегічні й економічні вигоди Дунайського пониззя й 
планував і далі тримати його у сфері свого впливу. 

Та слідом прийшли з Києва вісті, щоб Святослав прибув, бо орда печенізька 
обступила місто і не дає дихати. Київські бояри докоряли Святославу, що не пильнує 
своєї держави. Намовляли його, щоб лишився в Києві, але Святослав не хотів. 
Прогнав печенігів у степи і знов почав збиратися до Болгарії. Ольга, що досі правила 
за сина в Києві, відчувала, що недовго їй ходити по світу, й затримала Святослава, 
щоб був при її смерті. Дійсно, вмерла скоро, і Святослав посадив свого старшого 
сина Ярополка в Києві, другого сина Олега – в древлянській землі, а наймолодшого 
Володимира відрядив посадником до далекого Новгорода. 

Протягом майже всього 970 р. київський князь завойовував Північно-Східну 
Болгарію, вдерся в належну Візантії Фракію. Іоанну Цімісхію довелося піти на мир з 
переможцем. 

Але грецький імператор не збирався дотримуватися умов миру з руським князем. 
Навесні 971 р. Цимісхій на чолі величезної армії рушив через Адріанополь до 
Болгарії. Водночас триста візантійських кораблів, обладнаних пристроями для викидання 
«грецького вогню», зачинили гирло Дунаю, щоб відрізати Святославів флот від моря. А 
тут ще сили Русі виявились роз’єднаними. Менша частина війська під проводом 
Свенельда стояла в Великому Преславі, а більша, на чолі з самим Святославом, – у 
Доростолі. У квітні того року Свенельд зумів приєднатися до Святослава, обложеного 
Іоанном Цимісхієм у Доростолі. Розпочалася багатоденна облава міста греками. 

Святослав не бажав пасивно сидіти за стінами Доростола й часто здійснював 
вилазки, які перетворювались на справжні битви. 

Сили обложених танули, в Доростолі почався голод. Наприкінці липня 971 р. 
Святослав дав генеральну битву Іоанну Цимісхію. Спочатку русичі примусили відпустити 
візантійську піхоту, але важко озброєна кіннота імператора врятувала справу. Воїнам 
довелося повернутися до Доростола. Становище Святослава було важким. Він, мабуть, 
уперше в житті погодився на мирні переговори. Іоанн Цимісхій зневірився в можливості 
здобути місто штурмом, тому охоче розпочав переговори з київським князем. 

В результаті переговорів підписаний договір, який закреслював усі попередні 
досягнення Русі в боротьбі з Візантією. Русь втрачала опорні пункти на Чорному морі і 
відмовлялась від будь-яких претензій як у самій Візантії, так і в Криму та Болгарії. 
Київський князь зобов’язувався не нападати на Візантію і її володіння в Причорномор’ї і 
допомагати їй у випадку нападу інших. З свого боку, греки погоджувались пропустити 



Шитюк М. М., Горбуров Є. Г., Горбуров К. Є. 

604 

руські війська на Русь і навіть зобов’язувались забезпечити їх продовольством на 
дорогу. 

Зиму 971/972 р. Святослав з рештками війська провів на Білобережжі, а весною 
рушив Дніпром у Київ. Але в районі дніпровських порогів він зустрінутий печенігами, 
які діяли, як гадають, за вказівками Візантії, і загинув у бою. 

Так закінчилась діяльність цього князя, який увійшов в історію Русі не стільки як 
політик і державний діяч, скільки як сміливий, і талановитий полководець, його 
зовнішньо-політичні плани, хоч і свідчать про недостатньо глибоке і далекосяжне 
розуміння реальної історичної обстановки, але в той же час відбивають зрослу 
могутність Київської держави, яка відігравала велику роль у міжнародних відносинах 
того часу. 

У договорі не було й мови про виплату Візантії данини. За все те імператор мав 
випустити руське військо з Доростола зі зброєю й навіть надати йому продовольство 
на зворотний шлях. Лев Диякон повідомив, що додому зі Святославом пішло 22 тис. 
воїнів. 

 

 
Святослав Хоробрий. Фрагмент пам’ятника у Києві. Скульптори О. Ю. Сидорук і 

Б. Ю. Крилов. 2003 рік. 
 
Святослав міг потішати себе багатою здобиччю, що йому лишилась, а може, 

думав на Русі зібрати нове військо та повернутися ще раз. Але на дорозі з Болгарії 
чекала його біда: в порогах Дніпрових, де робилися засідки на руських купців, засілися 
на Святослава печеніги, прочувши про багату здобич, що він везе з собою (може, то 
й греки дали їм знати, щоб небезпечного ворога позбутися). Не можучи пройти з 
великими тягарями своїми під печенізькою загрозою, Святослав вернувся назад на 
Дніпрове гирло і там лишився зимувати, щоб вичекати якоїсь зміни на краще. Але 
тут не стало припасу, настав голод, і ранньою весною пішов Святослав знову шукати 
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дороги через пороги. Не пощастило – зложив голову в битві з печенігами. За легендою 
вони відрубали йому голову і з черепа зробили чашу для на пам’ятку перемоги над 
славним войовником, що «чужої землі шукав, а свою загубив». Так зійшов зі світу 
останній князь дружинної Русі. 

У 2002 році НБУ випущена пам’ятна монета монета із срібла, номіналом 10 
гривень із серії «Княжа Україна» – Святославу. 
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Запорізька Січ виплекала велику когорту героїв-борців за козацьку вольницю, 
проти поневолення українського народу. Серед них яскравою зіркою сяє ім’я Івана 
Дмитровича Сірка легендарного кошового отамана Війська Запорізького низових козаків. 

І свої й чужі, і друзі й недруги – всі однаково відгукувалися про І. Сірка як про 
людину видатного військового хисту. Польський король Ян III Собеський писав про 
нього: «Воїн славний, у ратній справі великий мастак і підтверджує це протягом багатьох 
літ». Українські літописці називають його сильним і великим ватагом, славним кошовим, 
а інші історики прирівнюють його до Чингісхана або Тамерлана. Татари називали 
І. Сірка урус-шайтаном, тобто руським дияволом, а татарські матері лякали його 
іменем своїх дітей. Турецький султан, якому Сірко дошкуляв то набігами на Крим і в 
ногайські степи, походами у Чорному морі, наказав молитися в мечетях про загибель 
козацького отамана. 

Перебуваючи все своє життя на війні, Сірко водночас відзначався великодушністю 
та рідкісною безкорисливістю і тому ніколи не переслідував слабкого ворога, а в 
позавоєнний час ніколи не брав здобичі. На війні отаман був самовіддано хоробрий і 
навдивовиж винахідливий: він умів з десятком козаків розбивати сотні ворогів, а із 
сотнями молодців перемагати тисячі неприятелів. Ім’я Сірка-ватажка оточене ореолом 
непереможності, і тому вороги боялися його більше за вогонь, більше за бурю. 

Родом Іван Дмитрович Сірко з Поділля, можливо з Вінничини. Біографи доводять, 
що він походив з дрібної православної української шляхти. Наразі місце і рік народження 
Сірка точно не встановлено. Дослідники вважають, що він народився на початку 
XVII ст., приблизно між 1605 і 1610 рр. Про народження І. Сірка легенда свідчить, 
що він з’явився на світ із зубами, і тільки-но повитуха піднесла його до столу, він 
одразу ухопив звідти пиріг з начинкою і з’їв його. Це нібито було знаменням того, 
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що йому судилося увесь свій вік гризти ворогів. Уся перша половина життя кошового 
являє суцільну білу пляму. 

Деякі дослідники припускали, що родом він походив з козацької слободи Мерефи, 
поблизу Харкова. Нібито в 2-х верстах від Мерефи І. Сірко згодом заснував слободу 
Артемівку, де проживав разом із сім’єю: дружиною Софією – доброю жінкою, яку на 
Слобожанщині по-доброму називали Сірчихою, двома синами і двома дочками. 

Видатний дослідник козацької доби Дмитро Яворницький підрахував, що славетний 
отаман здобув у битвах 55 перемог! Унікальне явище в світовій історії воєнних баталій. 
Більше за всіх діставалося від Сірка ворогам Христової віри. Мусульман Сірко 
ненавидів усією своєю козацькою душею і всім щирим козацьким серцем. У запорожців 
було вірування, що чим більше хто уб’є «бусурманів», тим певніше він увійде в 
царство Боже; у Сірка ця віра виявилася сильніше, ніж будь-кого іншого. У той же час 
чого вартий засвідчений історичними джерелами випадок, коли «семиголовий дракон», 
«урус-шайтан» Сірко надав допомогу татарам, у яких лютувала бубонна чума. Він 
виділив їм вільні, тобто незаражені, запорізькі землі та води і всім, хто звинувачував 
його в якшанні з татарами, відповідав: «Будьмо людьми». 

І за вдачею, і за своїми діями І. Сірко являв собою тип справжнього запорожця. 
Він був хоробрий, відважний, пристрасний, не завжди вірний своїм союзникам; він 
любив подеколи погуляти і добряче випити і під чаркою показати козацьке завзяття. 
Він схильний блискавично захопитися новою думкою, новою справою, а потім відмо-
витися од них і прийти до зовсім нового рішення. То він був на боці, московського 
царя, то на боці польського короля, то він допомагав російському цареві проти 
турецького султана й кримського хана, то йшов проти царя заодно із султаном і 
кримським ханом. 

Іван Сірко найтиповіша особистість, що втілювала в собі найхарактерніші риси й 
особливості справжнього запорожця. Запорожці любили І. Сірка, вісім разів поспіль 
вони обирали його кошовим отаманом і хоч дуже часто позбавляли його цього звання, 
але потім знову зверталися до нього як «притомлені діти до могутнього орла». Запорожці 
говорили, що рівного І. Сірку в цілому світі не було, – сам Бог посприяв йому в цьому: 
«Сірко не тільки перемагав людей, він перемагав і нечисту силу. Річка Чортомлик, 
на якій стояла Сіркова Січ, через те й зветься так, що в ній І. Сірко вбив чорта: той 
тільки мликнув (мелькнув) до гори ногами, коли Сірко луснув його з пістоля». 

В 1645-1646 рр. брав участь в облозі міста-фортеці Дюнкерк на березі Ла-Маншу, 
яке захищали іспанці. В ході здобуття фортеці українці відзначилися хоробрістю, а 
полковник ще й вмілою воєнною тактикою та стратегією. Вони урочисто в’їхали до 
переможеного міста разом із французькою армією під проводом принца де Конде. 

Наступний етап його діяльності позначений подіями Національної революції й 
створення Української держави середини XVII ст. У 1658-1660 рр. він посідав ранг 
кальницького (вінницького) полковника і в якості такого долучився до міжусобної 
старшинської боротьби за владу. Саме на той час у Гетьманщині фактично розпочалася 
громадянська війна, горезвісна «Руїна», значною мірою спровокована царським урядом. 

9 жовтня 1659 р. І. Сірко підтримав обрання гетьманом України Юрія Хмельницького, 
сподіваючись, що син Великого Богдана продовжить розпочату тим славну справу 
по розбудові національної держави, очолить боротьбу проти агресивних зазіхань 
володарів Речі Посполитої, Туреччини та Кримського ханства! Проте цим надіям не 
судилося здійснитися. 

Чоловік розважливий, Сірко сумнівався в необхідності віддавати Україну під 
московську владу. Він не підтримав рішення Переяславської ради 1654 року. Разом 
із Запорізькою Січчю, полковниками Полтавського, Уманського, Брацлавського полків 
та Богуном відмовився присягати царю Олексію Михайловичу. Пізніше Іван Сірко в 
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присутності молодого гетьмана Юрія Хмельницького відмовився підписувати Пере-
яславські статті 1659 року. Це був набагато гірший від попереднього договір з Москвою, 
котрий значно обмежував гетьманську владу та козацькі вольності. Розчарований 
політикою Юрія Хмельницького, Сірко вирушив до Запорізької Січі, яка на той час 
була перенесена до гирла річки Чортомлик і відтоді називалась Чортомлицькою. 

Кошовим отаманом у Січі тоді був Іван Брюховецький, колишній джура (слуга) 
Богдана Хмельницького. Після того як Брюховецький став гетьманом України, Сірка 
вперше обрали кошовим отаманом у 1663 р. Відтоді не було року, щоб той не водив 
запорожців у бойові походи на Кримське ханство, турецькі фортеці, в Молдову, 
Польщу. За майже двадцять сім років Сірко провів загалом близько ста (!) великих і 
малих походів козаків на Крим, на улуси феодалів-мурз, даючи смертельну відсіч 
грабіжницькій агресії ворогів. 

Основна бойова сила цього повстання – селянство, козаки, міське населення. А його 
душею став Іван Сірко, чиї відозви до народу також зробили свою справу. Козаки і 
селяни до приходу запорожців самі створювали загони і нищили шляхту. Одне за одним 
повставали українські міста і села, відмовлялися визнавати владу польської шляхти. 
До запорозьких загонів Івана Сірка, що билися то під Тягином, то на Брацлавщині й 
Уманщині, вливалися нові сили на які мусили зважати не тільки Польща, а й 
Туреччина і Крим. Вже 1 березня 1664 р. на території від Дністра до Дніпра владу 
Речі Посполитої ліквідовано. 

Очевидно, повністю розчарувавшись у всіх цих політичних іграх, І. Сірко подався 
«на вольницю» – Запорожжя з бажанням захищати рідний край під агресій турків і 
татар. Вже ставши кошовим отаманом 1663 р., він разом з російським воєводою 
Г. Косаговим, як це засвідчили тогочасні документи, зробили «кіньми кіш», потім 
пішли до Криму і зчинили там вдалий бій. Напади низовиків і царських солдат на 
перекопські укріплення паралізували дії кримського хана і не дозволили тому піти 
на зустріч польсько-шляхетському війську, щоб спільними силами з території України 
здійснити агресію в межі Московії. Тоді король Речі Посполитої спробував підкупити 
козацького ватажка, надіславши тому з Царгорода 300 золотих червонців і золотий 
ланцюг. Але марно, 1. Сірко не спокусився на «щедрі дарунки». 

На самому початку наступного року запорозьке військо на чолі з І. Сірком здійснило 
похід за Південний Буг і Дністер, звільнивши від польських і турецьких загарбників 
міста Брацлав, Кальник, Могилів, Рашків, Умань та багато інших населених пунктів 
Правобережжя. 13 березня 1664 р. він повідомив про це московський уряд, зазначивши, 
що ця територія приєднана до інших українських земель – Гетьманщини. А ще перед цим 
навколо Бендер спалив турецькі селища. 

У буремні 60-ті рр. XVII ст. під натиском польської шляхти відбувалося масове 
переселення козаків з Правобережжя на Слобідську Україну. Мабуть, тоді Сірко 
відправив туди свою дружину Софію, двох дочок і двох синів і поселив у містечку 
Мерефа. Сини Сірка Петро і Роман також стали козаками, а дочки вийшли заміж за 
козаків Івана Сербина та Івана Артемова. У Мерефі Сірко мав хату, а неподалік 
містечка – невеликий хутір. Під час одного з татарських набігів на Слобожанщину 
хутір Сірка зазнав руйнувань. 

Зрозуміло, що хоробрий полковник козаків не міг стояти осторонь подій визвольної 
війни українського народу 1648-1654 рр. Під час воєнних дій під Жванцем восени 
1653 року армія Богдана Хмельницького разом із кримськими татарами оточила 
польське військо. Але хан Іслам-Гірей III знову зрадив гетьмана і, одержавши за це 
сто тисяч червінців від поляків, дозволив їм вислизнути з кільця. Дорогою до Криму 
татари грабували подільські міста і села, забираючи в неволю жителів. Літопис 
повідомляє, що Сірко зі своїм загоном наздогнав зрадників-татар і розбив їх ущент, 
звільнивши бранців – православних подолян. 
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У наступні роки Іван Сірко здійснював походи на володіння кримського хана. 
Один з найбільших відбувся восени 1667 р., коли Іван Сірко та кошовий Іван Ріг, який 
замінив його на отаманстві, повели із Січі кількатисячне військо на Кримське ханство. 
Козаки пройшли через увесь півострів перебували там понад тиждень. Козаки зазнали 
значних втрат, а ще більших – ханські орди. Літописець Самовидець записав про наслідки 
цього походу так: «Козаки орду зламали, і мусив хан уступати». Запорожці тоді 
визволили майже дві тисячі бранців, серед них – українців, росіян, білорусів, силоміць 
навернутих у рабство. Півтори тисячі невільників пішли на Запорожжя. Дізнавшись 
про розгром ханських володінь, татарські війська одразу повернули до Криму. 

1667 р. був трагічним для України. Царська Росія та шляхетська Польща на 
тринадцять з половиною літ уклали перемир’я в містечку Андрусові. 

Після Андрусівського перемир’я на Україні спалахнула громадянська війна, 
посилилася турецько-татарська агресія. Правобережні гетьмани, які змінювали один 
одного, а іноді діяли й одночасно, то визнавали владу Речі Посполитої, то вдавалися 
до васалітету султанської Туреччини або Кримського ханства. 

Іван Сірко вирушив на Слобожанщину, де зиму 1667– 1668 рр. провів з родиною 
в слободі Артемівці (поблизу Мерефи); тут жила його дружина Софія з синами Петром 
та Романом і двома дочками. У слободі й застала його звістка про народне повстання. 
Він одразу ж укомплектовує невеликий загін, з яким іде на об’єднання з повстанцями. 

Заклик козацького ватажка підтримали міста Цареборисів, Маячки, Зміїв, Валки і 
Мерефа. Українське населення і російські солдати – ратні люди – нищили представників 
царської воєводської влади і, захопивши боєприпаси гарнізонів, приєднувалися до 
повсталих, а Сірка обрали харківським полковником. Під час цих дій він заручився 
підтримкою козаків із Дону, а з Степаном Разіним мав особисті дружні стосунки. 

У 1668 р. Іван Сірко на деякий час залишив Січ і з’явився на Слобідській Україні. 
Козаки обрали його полковником Зміївського полку. Там він особисто переконався в 
несправедливих діях московських воєвод та бояр на Україні і тому виступив на захист 
козацьких прав. 4 березня 1668 року в слободі Червоний Кут і на Торських озерах 
(там працювали робітники соляних заводів) спалахнув заколот. Незабаром це заворушення 
одізвалося в місті Змієві: повстав полковник Іван Сірко. 11 березня Сірко разом з 
козаками вирушив із Змієва до Харкова, маючи на меті підняти і тамтешніх жителів 
супроти московських бояр та воєвод. Тоді він вирішив силою примусити їх. Чугуївський 
воєвода повідомив бєлгородському воєводі князю Григорію Ромодановському, що 
нібито харків’яни уже зрадили царя. 8 разів запорожці переобирали І. Сірка своїм 
кошовим отаманом. Кожного року на чолі з ним вони ходили в походи проти татар, 
турків, польської шляхти, в Молдову. Навіть поява загонів козацького ватажка збурювала 
народ на боротьбу з іноземними поневолювачами. 

1667 р. І. Сірко поступився отаманством І. Ждан-Рогу, але, незважаючи на це, разом 
з новообраним кошовим зорганізував кількатисячний загін і повів його в Кримське 
ханство. Там, як зазначив літописець Самовидець, козаки біля Кафи (Феодосії) «орду 
зламали, і мусив хан уступити». В результаті походу близько 2 тис. православних 
невільників звільнено, а татарська орда, покликана правобережним гетьманом П. Доро-
шенком для боротьби з «московитими», полишила межі України і повернулася в Крим. 

Наступного року І. Сірко вже діяв на Слобожанщині, очоливши повстання проти 
утисків царських воєвод. Розпочали збройну боротьбу жителі слободи Красний Кут і 
робітники Торських соляних «заводів». До них приєдналися козаки Зміївського полку, 
які обрали колишнього кошового своїм полковником. 

Зазнавши поразки під Харковом, І. Сірко перебрався на Правобережжя. Побував 
у резиденції П. Дорошенка-Чигирині, а потім повернувся на Запорожжя. 
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Ще одна цікава подія сталася в 1668 р., коли лівобережні козаки скарали на смерть 
гетьмана І. Брюховецького за спробу передати регіон під протекторат Османської 
імперії, а правобережного володаря булави П. Дорошенка на раді поблизу містечка 
Диканька (Полтавщина) обрали гетьманом усієї України! Тоді останнього підтримав 
й І. Сірко, якого новообраний керманич держави призначив наказним ніжинським 
полковником. 

Дуже напруженим для козацького, ватажка виявився 1670 р., коли його низовики 
знову обрали кошовим отаманом. Улітку він здійснив успішний похід на турецьке 
місто-фортецю Очаків, яке спалив, захопив там багато полонених і худоби. Того ж року 
його захопила ідея спільного походу проти Москви разом із російським керівником 
селянської війни (1670-1671 рр.) Степаном Разіним і гетьманом Петром Дорошенком. І 
хоча цим планам не судилося втілитися в життя, вони яскраво засвідчили, що І. Сірко та 
П. Дорошенко, як могли і в силу свого розуміння прагнули здобути незалежність для 
України, використовуючи для того всі можливі заходи. 

24 жовтня 1671 р. у містечку Іллінцях, що поблизу Умані, на спільній українсько-
польській раді зібралося поважне представництво, з боку козацької сторони – кошовий 
І. Сірко та правобережний володар булави М. Ханенко, з шляхетської – коронний гетьман 
Я. Собеський (майбутній король) і польний гетьман Д. Вишневецький. 

Ці події належним чином «оцінили» в Москві, а тому цар своїм указом від 19 грудня 
1671 р. помітно обмежив проїзд на Січ, особливо торгових людей. 

Сірко повертається на Правобережжя. Деякий час перебував у Чигирині, столиці 
гетьмана Петра Дорошенка, але згодом їде під Полтаву, Охтирку і Валки, щоб помірятися 
силами з царськими воєводами і боярами. «Приходив же він і об’єднувався з містами, в 
яких живуть козаки, для того, Щоб воєводи над нашими (українськими) людьми не 
були, а замість них, за старим українським звичаєм, поставлені полковники та сотники...». 

У березні 1672 р. на Україні відбулася подія, що особливо позначилася на житті 
І. Сірка – це позбавлення гетьманського звання і заслання до Сибіру малоросійського 
гетьмана Дем’яна Многогрішного з усією сім’єю та деякими його «співучасниками». 
Сама по собі ця обставина досить пересічна: гетьмани в Україні постійно змінювалися, і 
часто разом з утратою гетьманських клейнодів Позбавлялися волі або навіть життя. 
Але звістка про падіння Многогрішного особливо запала Сіркові в душу: зваживши 
на те, які нікчеми брали до своїх рук гетьманську булаву, Сірко вирішив добиватися 
гетьманства на УІЦНні для себе особисто. 

Звістка про це швидко дійшла до Москви, і там, знаючи військові здібності 
І. Сірка, його впливовість серед запорожців і водночас прагнення до повної належності, 
вирішили за всяку ціну не допустити його до гетьманства. У цьому Москві допомогли і 
українці – Вороги Сірка. Знаючи з досвіду, що Сірко – людина рішуча і в своїх задумах і 
вчинках, його супротивники вдалися до крайніх заходів, аби тільки позбутися 
небезпечної для них людини. У цьому їм сприяли обставини. 

Розгромивши. Білгородську орду та захопивши мурзу Тенмамбета, Сірко перебрався 
на лівий берег Дніпра і налагодив зв’язок з боярином Григорієм Роріншським, прохаючи 
через нього государевої милості. Одержавши «государеву милість письмово», Сірко 
повірив Ромодановському і рушив у місто Курськ, щоб віддати боярину полоненого 
мурзу. Особистий ворог Сірка полтавський полковник Федір Жученко, скориставшись 
тим, що той їхав як приватна особа, без запорізького війська, несподівано напав на 
Сірка, закував у кайдани і відвіз до Батурина, а мурзу Тенмамбета відправив до 
Полтави і посадив у в’язницю, Невдовзі супротивники І. Сірка сповіщали цареві про 
його затримання, мотивуючи це тим, що він переправився на лівий бік Дніпра не для 
чого іншого, як «для підбурювання народу до бунту». Наприкінці чолобитники 
просили царевої вказівки, як учинити з пійманим Сірком. 
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В квітні наступного року І. Сірко з своїм зятем – старшиною І. Сербіним відправилися 
до Г. Ромодановського в Курськ на переговори. Проте ще на Полтавщині, поблизу м. Нові 
Санжари, їх по-зрадницьки заарештували вояки місцевого полковника Ф. Жученка. 
І. Сірка, закованого в кайдани, відправили до Батурина, звідти – до Москви, а потім 
без слідства та суду в заслання в Сибір. Його звинувачували в зраді цареві. 

Для запорожців і в цілому для українців арешт і заслання героя багатьох військових 
походів стало відчутним ударом і, зокрема, психологічним. На Січі не могли з цим 
змиритися, а тому звідти до Москви вже влітку 1672 р. відрядили спеціальне посольство, 
яке мало вмовити царський уряд звільнити ватажка. 

Непереможний лицар... Той, кого не могли схопити турки, татари, шляхта... Зате 
це вдалося зробити своїм: у квітні 1672 р. Івана Сірка підступно схопив, заарештував 
і видав царським властям полтавський полковник Федір Жученко, який з кількома 
генеральними старшинами висунув брехливі звинувачення проти уславленого 
запорозького полководця. 

Мотив цього віроломства відомий – боротьба старшинських угруповань за владу. 
Федір Жученко та його однодумці, змістивши з гетьманства Дем’яна Многогрішного, 
хотіли настановити на його місце Івана Самойловича. Тому вони не бажали допустити 
на виборчу раду ні широких мас козацтва, ні тим паче запорожців, очолених Сірком, які 
мали величезний авторитет і могли рішуче вплинути на перебіг ради в небажаному 
для цієї старшини напрямку. Саме за намови Самойловича, який дуже боявся, аби 
замість нього гетьманом не обрали Івана Дмитровича, царський уряд без суду й 
слідства заслав «державного злочинця» Сірка до Сибіру, в Тобольськ. Уряд не забув 
колишніх зв’язків видатного ватажка зі Степаном Разіним. 

Для запорозьких козаків арешт і заслання улюбленого полководця були тяжким 
ударом. Січ одразу ж почала клопотатися про повернення свого отамана – спеціальне 
посольство відбуло до Москви. 

Втрутився у цю справу коронний гетьман, а згодом польський король Ян Собеський, 
який наполягав на звільненні Івана Сірка, вказуючи царю на зрослу загрозу Росії та 
Польщі з боку Османської імперії. 

Повернувшись із заслання, Іван Дмитрович очолив перший похід запорозьких 
козаків проти турецької фортеці на Дніпрі – Аслам-Кермень, а потім – проти турецької 
фортеці Очаків. Він не знав перепочинку: ледь завершивши один похід, виступав в інший. 

Оточений ореолом непереможності, славетний кошовий викликав у ворогів страх. 
Існує легенда, що султан видав спеціальний фірмам, у якому розпорядився молитися 
в мечетях за загибель Сірка, а татари, налякані Сірковою хоробрістю, називали його 
«шайтаном». 

Та вік брав своє. Похилі літа й старі рани давалися взнаки. 
До того ж в одному з боїв під час походу в Крим 1673 р. загинув син Івана Сірка – 

Петро. Народна дума («Дума про вдову Сірчиху») розповідає про загибель Петра Сірка 
під Тором. 

1675 р. кошовий надіслав цареві прохання про свою відставку. Він написав: 
«Много время, не щадя головы своей, промишлял я над неприятелем, а тепер я 
устарел, от великих волокит, от частых походов и ран изувечен, жена моя и дети в 
украинском городке Мерехве скитаются без приюта…». 

Тим часом І. Сірко готувався до втечі з Сибіру разом із кількома засланими 
учасниками селянської війни під керівництвом С. Разіна. Тим більше стало для нього 
несподіванкою «царське помилування» і дозвіл на повернення в Україну, на Січ 
(1673 р.). 

І знову він очолює похід на турецькі фортеці Іслам-Кермен і Очаків, перетинає 
відхід з українських земель татарам на Муравському шляху, щоб розбити їх, звільнити 
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православних бранців і повернути награбоване майно та коштовності, а також організовує 
напад на Тягин. 

Однак, у середині 70-х років похилий вік, постійні фізичні й психологічні випро-
бування поступово почали брати своє. І. Сірко все частіше задумується про «спокійне» 
сімейне життя, повернення до рідної Мерефи. 

Проте популярність І. Сірка в Україні була настільки великою, що цар відмовив 
йому. Мовляв, він необхідний у боротьбі з турками та татарами, а ось коли військові 
проблеми почнуть «приходить в успокоение», тоді, запевнив Олексій Михайлович у 
своїй грамоті, «ми тебя пожалуєм, в доме жить повелим». 

Очевидно, додавало кошовому впевненості в своїх силах повага і любов рядових 
січовиків. Адже він прагнув нічим не виділятися серед них, на відміну від більшості 
старшин: мешкав у звичайному курені, їв з козацького спільного казана, носив тради-
ційний народний одяг. 

І ось 5 липня 1672 року прибув до Москви польський посол Христофор Ковалевський. 
Посол наполегливо прохав царя негайно відпустити Сірка і направити його під Білу 
Церкву для відсічі ворогам. Клопоталися про повернення Сірка й запорожці. Вони писали 
листа до гетьмана Івана Самойловича, в якому «всі смиренно і покірливо просили його 
як благодійника, свого донести прохання до його царської пресвітлої величності, 
щоб Сірко відпущений був до козаків для кращого промислу над супротивником». 

Зважаючи на такі крайні обставини, цар Олексій Михайлович задовольнив прохання 
поляків та запорожців і повернув Сірка з Сибіру на Січ. Даруючи Сіркові волю, Олексій 
Михайлович, проте, примусив його в царських палатах, у присутності патріарха, усього 
священного собору, найближчих бояр і думних людей дати присягу в тому, щоб 
служити його царській величності вірно, і не спокушатися на будь-які принади, і 
під’юджувань жодних не слухати, і слів негідних не приймати. «Відпускаю тебе, – 
сказав цар Сірку, – по заступництву вірного нашого підданого гетьмана Івана 
Самойловича, тому що царське слово не мінливе, писав я і запорожцям, що відпущу, 
і відпускаю». 

Зрештою на початку літа 1673 р. І. Сірко прибув до Запоріжжя й негайно розпочав 
воєнні дії проти Кримського ханства: водив козаків на фортеці Аслам й Очаків, під 
Чигирином не пропускав; татар до Кам’янця-Подільського на допомогу туркам. 
Восьмитисячна татарська орда в серпні 1673 р. оточила кошового отамана з військом 
у степу й три дні тримала в облозі, але не здолала й відступила. А в листопаді того ж 
року 10 тис. козаків і кілька сотень їх союзників калмиків під загальним командуванням 
Івана Сірка здійснили похід на Крим, Білгородщину й Волощину, завдавши поразки 
турецьким і татарським ордам, спаливши фортецю Тягин (Бендери), захопивши полонених 
і трофеї. 

Наприкінці липня 1675 р. Іван Сірко скликав на головну раду запорізьке товариство і 
запропонував йти на Крим, щоб помститися ханові за підступний напад і шкоду, завдану 
низовому війську. Військо охоче відгукнулося згодою на таку пораду і попросило 
Сірка вести його на таке добре діло. Тоді кошовий розпустив військо, наказав йому 
приготувалися в тритижневий похід на Крим, запастися харчами та іншим військовим 
спорядженням і через два тижні з’явитися на Січ. Товариство радо виконало наказ і 
прибуло на Крим з усім необхідним. Тоді І. Сірко відібрав двадцять тисяч найкращих 
козаків, перейшов з ними Дніпро і якомога швидше попрямував на Крим. 

І. Сірко з усім військом швидко минув розлогі степи і через Сиваш переправився 
в Кримське ханство, залишивши далеко праворуч, Перекоп. Потім кошовий залишив 
при собі чотири тисячі молодців і розташувався з ними над Сивашем біля переправи, 
а решту війська над орудою досвідчених ватажків, добре знайомих з тамтешньою 
місцевістю, відправив у самий Крим, аби нещадно ним трусонути і на п’ятий день 
повернутися на переправу. 



Землі української постаті знані 

613 

Сірко побачив позаду хана військо, дізнався, що то його побратими, і почав 
шикуватися, аби вдруге зустріти ординську, навалу. Хан, у свою чергу, очікував на 
допомогу від прибулих військ і теж вишикувався навпроти Сірка. Але і за другим разом 
він наразився на шалений опір кошового і знову відступив з великими втратами. Тоді 
військо Сірка миттєво осідлало коней і шалено навалилося на орду. А коли ханське 
військо ще й побачило, що позад нього не ординці, а запорожці; воно геть утратило 
мужність і доблесть, швидко розсипалося і стало легкою здобиччю козаків. Запорожці 
ганялися по полю за переляканими татарами, кілька тисяч з них знищили, кілька тисяч 
забрали в полон і мало не піймали й самого хана. 

Після такої блискучої перемоґ усе Сіркове військо з’єдналося, забрало здобич і 
рушило із Криму через Сиваш. Коли військо оддалилося на декілька миль від Криму, 
І. Сірко наказав у зручному місці зупинитися і наварити побільше каші, щоб вистачило 
всім: і війську, і полоненим, а потім звелів розділити полонених – християн окремо і 
бусурманів окремо. Після цього кошовий наказав усіх бусурманів пов’язати, а до 
християн, яких було, чоловік і жінок, сім тисяч, звернувся, випробовуючи їх. Християни 
після такого звертання розділилися на дві частини: три тисячі вирішили, що краще 
повернутися в Крим, аніж на християнську землю; решта чотири тисячі забажали на 
рідну Україну. І. Сірко наказав усіх їх нагодувати, а потім одних залишив при собі, а 
інших відпустив у Крим. Але перед тим запитав їх чому вони прагнуть назад у ханство. 
Ті відповіли, що в Криму у них є майно і господарство і там їм буде краще жити, аніж на 
Русі, де у них нічого немає. Відпускаючи цих людей, кошовий ще до кінця не вірив, що 
вони справді підуть в Крим і сподівався, що вони все-таки повернуть на Русь. Тому 
І. Сірко довго дивився їм услід, аж поки їх не стало видно. Тоді він врешті переконався в 
твердому намірі визволених земляків знову йти в Крим і наказав молодим козакам 
осідлати коней, наздогнати відпущених і всіх до одного нещадно порубати. Кошовий 
додав, що він негайно поїде слідом, аби переконатися, як виконано його наказ. Козаки 
здійснили веління отамана і не залишили жодної душі. Трохи згодом кошовий поскакав 
туди, де виконувався його наказ. Коли Сірко пересвідчився, що його волю здійснено 
точно, він подякував козакам, а до мертвих звернувся з такими словами: «Простіть 
нам, браття, а самі спіть тут до страшного суду Господнього замість того, щоб 
розмножатися вам у Криму між бусурманами на наші християнські молодецькі голови і 
на свою вічну без хрещення погибель». Після цього Сірко повернувся до війська і рушив 
на Запоріжжя. 

На картині І. Ю. Рєпіна «Запорожці пишуть листа турецькому султанові» зображений 
сам кошовий, де запорожці, не перебираючи висловів, писали султану в якому запе-
речували будь-яку його доблесть і нещадно глузували над пихатістю «непереможного 
лицаря» 

«Запорізькі козаки – турецькому султану. 
Ти – шайтан турецький, проклятого чорта брат і товариш і самого люципера 

секретар! Який ти в чорта лицар? Чорт, викидає, а твоє військо пожирає. Не 
будеш ти годен синів християнських рід собою мати; твого війська ми не боїмося, 
землею і водою будемо битися з тобою. Вавилонський ти кухар, македонський 
колесник, єрусалимський броварник, олександрійський козолуп, Великого й Малого 
Єгипту свинар, вірменська свиня, татарський сагайдак (козел), кам’янецький кат, 
подолинський злодіюка, самого гаспида внук і всього світу і підсвіту блазень 
(скоморох), а нашого Бога дурень, свиняча морда, кобиляча морда, різницька собака, 
нехрещений лоб, хай би взяв тебе чорт! 

Отак тобі козаки відказали, плюгавче! 
Невгоден єси матері вірних християн! 
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Числа це знаєм, бо календаря не маємо, місяць на небі, год у книзі, а день такий у 
нас, як і у вас, поцілуй за те ось куди нас! 

Кошовий отаман Іван Сірко за всім Кошем Запорізьким». 
Неспокійне життя і старість далися взнаки: влітку 1680 р. Іван Сірко занедужав і 

незабаром помер. «Того ж літа, серпня першого числа, упокоївся, похворівши трохи, 
в Грушівці на пасіці своїй славний кошовий отаман Іван Сірко. Доставлений водою 
на Запорізьку Січ, він був похований з почестями усім військом низовим запорізьким у 
полі за Січчю, де погребалося й інше козацьке товариство. Ховали його 2 серпня 
знатно, з гучною гарматною та мушкетною пальбою і з великою од усього війська 
низового жалобою, як і личить такому справному та щасливому вождю, який змолоду і 
до сивин не тільки в Криму успішно військовий промисел чинив і спалив там багато 
міст, не тільки в диких степах татарських загони громив і християнських бранців 
відбивав, але й човнами в Чорне море випливав і бусурманам чимало шкоди завдавав, 
кораблі й галери, що йшли із Константинополя у Крим, Азов та інші місця, розбивав 
і з великою здобиччю із, запорізьким військом на Січ повертався. Усе товариство його 
любило і за батька свого вважало. Поховали його, як зазначено вище, з великою 
жалобою, знатну над ним могилу насипали і на ній камінний хрест поставили з належним 
написом імені та його діянь» 

Про сумну подію сповістили народ козацькі кобзарі. «А на Запорожжю кошовий 
І. Сірко, ватаг сильний, помер»,– занотовував для пам’яті поколінь Самовидець. 

Смерть Івана Сірка викликала «великий жаль» не тільки на Запорожжі, а й по 
всій Україні. У народі з покоління в покоління передавалися легенди про славетного 
кошового отамана. 

Говорили, що запорожці п’ять років не ховали Івана Сірка, а возили його за 
собою в походи, і це їм забезпечувало перемогу. Розповідали, що нібито в мертвого 
Івана Сірка козаки відрізали праву руку – в критичну хвилину вони виставляли її перед 
собою, що й вирішувало результат бою на користь запорожців. Тільки, казали, після 
ліквідації Січі побратими поховали правицю витязя. 

У численних піснях і думах, які народ склав про Сірка, він виступає народним 
героєм, запорозьким вождем, козацьким полководцем. 

На високій могилі, насипаній у степу на січовому цвинтарі, стояв «сірий камінь з 
іменем І. Сірка, накреслений правицею безсмертя», як сказав Максим Рильський. 
Спочатку поставили хрест, який знищено при зруйнуванні Чортомлицької Запорозької 
Січі за наказом Петра І. 

На могилі Івана Сірка запорожці встановили камінь-пам’ятник з написом: «Року 
Божого 1680 августа 1 преставился раб Бож Иоан Серко Дмитрови атаман кошовий 
Войска Запорозького за его ц. п. в. Феодора Олексовича. Памят правднаго сопохвалами». 
Він зберігся до нашого часу як найцінніша реліквія козацтва. 

У радянський час місцева влада упродовж десятиліть з цілковитою байдужістю і 
недбалістю ставилася до збереження могили. Ще до війни намагалися щось зробити 
археологи, які неодноразово клопоталися щодо впорядкування цього пам’ятного місця. 
Та безрезультатно. 

1951 р. експедиція, очолювана науковим співробітником Інституту археології АН 
УРСР Б. Б. Копиловим, провела розкопки Чортомлицької Січі, дослідила залишки 
інших Січей, котрим випала, як і знаменитим тамтешнім плавням, сумна доля – бути 
затопленими водами майбутнього Каховського моря. Звернення до райкому партії, 
райвиконкому про необхідність дбайливішого догляду за Сірковим похованням 
викликало різко негативну реакцію. Богдан Борисович Копилов згадував, що й у 
1939 р. тодішній голова Нікопольського райвиконкому відреагував приблизно таким 
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же чином, заявивши, що Сірко – «петлюрівець», ну і, зрозуміло, до його поховання 
мусить бути й відповідне ставлення. 

Після створення Українського товариства охорони пам’яток історії та культури 
на обеліску з’явилася чавунна плита з написом про те, що могила перебуває під 
охороною держави. Але це нічого не змінило. Все залишилося таким же занедбаним. 
А потім надгробок було пошкоджено. Якийсь невіглас зіштовхнув його – пам’ятник 
Сіркові впав і розколовся. Його якось скріпили. 

У середині 60-х р. постала небезпека повного зруйнування славетної могили. 
«Рукотворне море» підмивало берег, з’явилося кілька яруг, глиниста земля легко 
сповзала... 

Громадськість, науковці закликали врятувати поховання. Дніпропетровська обласна 
газета «Зоря» 17 травня 1967 р. видрукувала статтю «Збережемо для прийдешніх 
поколінь», у якій зазначалося: «Про далеку минувшину нагадує нам і могила славно-
звісного кошового отамана Війська Запорозького Івана Сірка, що в селі Капулівці, 
біля самого Каховського моря. На потрісканому від сонця обеліску чавунна плита з 
написом: «Пам’ятник історії. Охороняється державою. Пошкодження карається законом». 
Та ось лихо: могила Сірка занедбана. Територія її не впорядкована, засмічена, навколо 
бур’яни. Прикро про це говорити, але ж і мовчати не можна... 

Хвилі Каховського моря б’ють об кручу, підмивають берег. Вода все ближче 
підкрадається до могили. Кілька метрів лишилось до історичного пам’ятника. А потім 
що? Святиню треба негайно рятувати, доки не пізно!» 

Протягом двох років листувалися, вели переговори Міністерство культури УРСР, 
Інститут історії АН УРСР з обласними і міськими організаціями. Нарешті, прийшли 
до спільної думки про необхідність термінового перенесення праху народного ватажка в 
інше місце. Ним мав стати острів Хортиця, де створювався історико-меморіальний 
музей-заповідник відповідно до постанови Ради Міністрів Української РСР від 
18 вересня 1965 р. (№ 911) «Про увічнення пам’ятних місць, зв’язаних з історією 
Запорозького козацтва». Передбачалося (і на це була санкція Ради Міністрів республіки) 
до меморіального комплексу включити пантеон кошових отаманів. Для цього планувалося 
перенести на Хортицю прах Івана Сірка та останнього кошового отамана останньої Нової 
(Підпіленської) Запорозької Січі Петра Калнишевського, котрого разом з іншою 
старшиною репресував царський уряд: його заслали у Соловецький монастир, де 
створили для нього режим найсуворішої ізоляції – «під неослабною і посиленою 
вартою солдатів». 

Передбачалося також перенести на Хортицю останки кошового отамана Задунайської 
Січі Йосипа Гладкого, котрому належить заслуга щодо виведення колишніх запорожців 
з Туреччини та повернення на батьківщину. Йшлося про перенесення сюди і праху 
гетьмана Правобережної України Петра Дорошенка, похованого в Ярополчі, неподалік 
Москви. 

Прах кошового отамана Івана Сірка, як велить наука, мали транспортувати в моноліті, 
тобто з вирізаною частиною ґрунту, в центрі якого залишалася непорушною труна і 
зберігався необхідний для неї температурний режим. Коли заступник голови Запорізького 
облвиконкому Микола Петрович Киценко – ініціатор, керівник і душа створення 
Хортицького заповідника – готувався відрядити бригаду спеціалістів і машину в 
Капулівку, до Запоріжжя надійшла звістка про злочин і наругу над могилою нашого 
національного героя. 

Сталося таке. Керівники Нікопольського району, маючи підтримку начальства 
області, вирішили «кістьми лягти, а Сірка не віддавати» і самочинно переховати його 
останки на кургані поблизу Капулівки, який у народі називали Бабиною могилою 
(мабуть, тому, що там колись стояла камяна скульптура «баби»). У цьому археологічно 
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не вивченому кургані не знати якого часу – бронзового чи скіфського – невідомо хто 
був заборонений. Про свій намір дніпропетровські і нікопольські представники влади не 
повідомили ні Міністерство культури республіки, ні Академію наук УРСР, ані товариство 
охорони памяток історії та культури. 

З обласного центру спішно прибула недавня випускниця університету Л. Крилова, 
що дістала посаду археолога в Дніпропетровському історико-краєзнавчому музеї. Разом 
з нею до комісії, яку очолив заступник голови райвиконкому, входили лікар, інженер 
і керівники колгоспу. Глупої ночі з 23-го на 24 листопада 1967 року археолог почала 
розкривати могилу-памятник, що охороняється державою. Стояла негода. Мокрий сніг 
переходив у дощ. Вперше в світовій археологічній практиці розкопки велися потужним 
бульдозером при світлі фар. 

Були порушені елементарні правила розкопок і вимоги щодо перенесення поховань. 
Бульдозер шматував могилу, аж поки не зачепив ветху труну. 

Вириті кістки, колись накриті червоною китайкою, Л. Крилова зсипала у мішок (це 
засвідчують зроблені капулівськими вчителями фотографії), череп загорнула окремо 
в хустину й поклала до сумки. Потім у затишній кімнаті приступила до «дослідження». 

Коли мішанина кісток була розкладена за конфігурацією скелета, виявилося багато 
пошкоджень, не вистачало колінних чашечок, флангів пальців. Отже, розкопки було 
розроблено недбало, антинауково, з порушенням елементарних правил, – можна сказати, 
злочинно. 

З гнівом, болем спостерігала громадськість села наругу над останками народного 
героя, але перешкодити не могла. 

Після цього згадана комісія виїхала, залишивши на святині неоковирну купу землі, 
кілька вирваних з корінням дерев, розбитий постамент, на якому 1957 року встановлено 
погруддя Сірка, відлите робітниками Дніпропетровського металургійного заводу. 

З черепом Івана Сірка сталося багато незрозумілого. На вченій раді Інституту 
археології АН УРСР Л. Крилова відповідала на запитання з цього приводу плутано і 
невпевнено. А дніпропетровські представники влади офіційно повідомили, нібито череп 
героя передано 27 листопада 1967 р. до Інституту етнографії імені Міклухо-Маклая 
Академії наук СРСР, де в лабораторії пластичної антропологічної реконструкції 
працював професор М. М. Герасимов. Але вчений помер. Підвал, в якому розміщувалася 
лабораторія, був якийсь час затоплений. Постраждали й фонди. Отже, немає впевненості, 
що відтворене обличчя належить саме Іванові Сірку, яке реконструювала учениця 
М. М. Герасимова Г. Лебединська. 

5 березня 1968 р. в «Літературній Україні» з’явилася стаття «Поховати з усіма 
почестями!». У публікації висловлювалося переконання істориків і широкої громадськості 
щодо необхідності перезахоронення праху Івана Сірка на визначеному урядом 
республіки місці. 

Всім було очевидно: Дніпропетровський облвиконком не мав права самочинно 
вирішувати долю могили. Історичне значення постаті Івана Сірка виходить далеко за 
межі України. Талановитий запорозький полководець визволяв з турецько-татарської 
неволі українців і росіян, білорусів і поляків, болгар і сербів. Його поховання – реліквія 
загальнослов’янського значення. Тож вирішувати питання про це на вкрай низькому 
науково-громадському рівні – неприпустимо. 

Оформили Бабину могилу з останками Івана Сірка не найкращим чином. Зверху 
поставили бюст, відлитий ще 1957 р. з постаментом, а на середині бетонних східців – 
пам’ятник Сіркові, встановлений ще запорожцями. На постаменті залишили дошку з 
написом: «Тут була Запорозька Січ», хоча Бабина могила не входила до території Січі. 
Біля підніжжя спорудили гранітну стіну і прикріпили ще одну дошку з написом: «Тут 
похований кошовий отаман війська Запорозького Іван Сірко». 
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У квітні цього року в Дніпропетровську відбулася перша обласна краєзнавча 
конференція. У виступах багато говорилося про Запорозьку Січ, Дмитра Івановича 
Яворницького, козацтво, Івана Сірка... І це природно. Адже з восьми Запорозьких 
Січей – шість містилися на території Дніпропетровщини. З тутешнім музеєм була 
пов’язана кількадесятирічна подвижницька праця його директора Д. І. Яворницького 
щодо пошуків, збирання, збереження і популяризації пам’яток козацтва, вивчення 
його історії. 

Це нині. А ще недавно, в застійні роки, було накладено табу на козацьку тематику. В 
Дніпропетровському історико-краєзнавчому музеї запорозьке козацтво майже не було 
представлене в експозиції, яка й тепер вимагає більш кваліфікованої організації матеріалу 
та його наукового опису. Всесвітньо відому колекцію запорозьких старожитностей 
Д. І. Яворницького, в основу якої покладено зібрання Поля, розгублено, втрачено, в 
фондах – жалюгідні залишки. 

Краєзнавці з міста Нікополя і села Капулівки розповіли на конференції про те, що 
чинилося з похованням Сірка в останнє десятиріччя. 

Виявилося, неподобства тривають. У 1980 р. скинули з п’єдесталу бюст Івана Сірка, 
виготовлений 1957 р., який, щоправда, не був скульптурним портретом отамана, 
оскільки ще й досі не знайдено опису його зовнішності, але автори прагнули зобразити 
узагальнені риси мужніх, героїчних козаків і зробили це в рєпінських традиціях. Замість 
цієї скульптури поставили нову, відлиту на основі реконструкції Г. Лебединської. 
Дрібні, невиразні риси обличчя, в яких – невпевненість, легкодухість, що зовсім не 
пасують до образу запорозького полководця. 

Крім того, планувалося створити цілий комплекс споруд навколо могили. Встигли 
тільки перенести вітряк. Однак поспішили викарбувати на рукаві нового бюста напис, 
що його створив скульптор Шкоида, а співавторами «комплексу» є М. В. Кіхоть, що 
очолював комісію, яка чинила розбій над могилою кошового отамана восени 1967 р.) 
та М. П. Галайда (голова згаданого колгоспу в 1980 р.). 

Три роки оббивав пороги районного начальства вчитель історії капулівської школи 
Л. Ф. Бурда (він з учнями врятував бюст 1957 р., що півроку лежав край дороги), аби 
дозволило поставити його біля школи. Одержавши, нарешті, дозвіл, учні на зароблені на 
суботнику гроші купили матеріал, виготовили постамент, який і стоїть тепер з бюстом 
біля будинку школи. Два роки тому запорозький пам’ятник з колишньої могили Сірка 
вмістили в герметичний футляр зі скла, назвавши його чомусь «саркофагом». Камінь 
мокріє і руйнується. 

Останнім часом відбуваються події, пов’язані з установленням пам’ятника Іванові 
Сіркові у місті Мерефі. Але на них кидає похмуру тінь те, що сталося двадцять років 
тому і про що ми розповіли. Ще в 1979-1980 рр. громадськість Харківщини виявила 
ініціативу (а мерефянські та харківські державні органи її підтримали) щодо увічнення 
пам’яті запорозького кошового і харківського полковника Івана Сірка. В місці, поблизу 
якого розташована його слобода Артемівка, де він жив зі своєю родиною, провели 
добровільний збір коштів. Відлили чавунне погруддя на основі сумнівної «реконструкції», 
здійсненої Г. Лебединською,– адже немає ніякої певності, що вона зроблена саме з 
черепа Івана Сірка. Комісія ж Харківського облвиконкому визнала, що бюст виконано 
непрофесійно. Проте тривають домагання щодо його встановлення. Київський антрополог 
Сергій Сегеда в статті «Документальний портрет» подає «візуальні обстеження черепа», 
як він вважає, Івана Сірка. І, до речі, пише, що «за обмірами... поєднання брахікранії 
та значної ширини вилиць дало підстави припустити, що серед предків відважного 
лицаря були носії степового (кочівницького) антропологічного компонента». А далі 
С. Сегеда повідомляє, що він забрав цей череп з Інституту етнографії АН СРСР. 
«Понад два десятиріччя,– зазначає С. Сегеда,– череп Івана Сірка зберігався в фондах 
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лабораторії пластичної реконструкції: організатори перенесення могили чомусь не 
потурбувалися про його повернення на Україну». А далі говорить, що череп він 
привіз з Москви до Києва, до редакції «Пам’яток України». Його подальшу долю вирішить 
авторитетна комісія». 

 

 
Пам’ятник І.Сірку у місті Мерефі 

 
У 2002 році НБУ випущена пам’ятна монета із срібла номіналом 10 гривень 

присвячена Івану Сірку. 
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Ім’я Василя Федоровича Симиренка – одного з представників видатного роду 
Симиренків – посідає особливе місце в історії України. Народився Василь Федорович 
Симиренко 7 (19 березня) 1835 р. м. Миєва Городищинського району Черкаської області. 

За родинним переказом, Симиренки походять з козацького роду Семиренких, тобто 
Семируких, від старовинного слова «ренка» – рука. Жили вони на Платоновому хуторі 
між Млієвом і Городищем, на Черкащині. 

Останній козак роду Степан подався на Січ по народженні старших дітей і про-
козакував понад 20 років. 

Василь Федорович Симиренко увійшов в історію України як «найвидатніший 
найщиріший українець з-поміж так званих «буржуїв», який захоплювався українською 
справою не тільки до глибини своєї душі, а й до глибини своєї кишені». 

Навчався Василь у вищому комерційному пансіоні в Москві, потім продовжив 
навчання в Санкт-Петербурзькому технологічному інституті, після чого протягом двох 
років – у Паризькій вищій політехнічній школі, по закінченні якої отримав фах інженера-
технолога цукроварства. 

Повернувшись із Франції після смерті брата Платона (1863), а згодом і батька 
(1867), Василь перебирає на себе керівництво фірмою, над якою по сорока роках 
процвітання згромадились хмари через об’єктивні та суб’єктивні причини (загальна 
економічна криза і смерть майже всіх власників). Упродовж десяти років В. Симиренко 
намагається подолати збитковість фірми. Однак з кожним роком її фінансові справи 
погіршувались. 

Зробивши все можливе й переконавшись у приреченості фірми, Василь Федорович у 
1873 р. залишає посаду голови адміністрації, відмовляється від утримання і прав на 
спадщину і покидає родову оселю у Млієві. У цьому році він придбав руїни старої 



Шитюк М. М., Горбуров Є. Г., Горбуров К. Є. 

620 

державної цукроварні в с. Сидорівці на’Канівщині, відновив її на позичені гроші й 
почав господарювати. Лише завдяки особливому розумінню справи, організаційному 
хисту та працьовитості Василя Федоровича, куплений ним завод-руїна став приносити 
прибутки і зробив його заможною людиною. 

Знання механіки і талант до неї дав йому можливість сконструювати кілька цукрових 
машин на основі нових принципів фізики і механіки. Цим він привернув до себе увагу 
не лише в Росії, а й за кордоном. Зокрема, в 1876 р. Василь Симиренко зареєстрував 
патент на випаровувальний апарат, що вдвічі скорочував витрати палива на переробку 
цукрового буряка, а працюючи в хімічній лабораторії, винайшов нові способи 
виварювання цукру. Василь Федорович організував у себе на заводі виробництво 
пастили «Українська» та мармеладу, який успішно експортували за кордон і який 
прописували хворим у місцевій лікарні. Дорогий делікатес давав високий прибуток і 
звільнив країну від потреби імпортувати пастилу. 

В. Симиренко турбувався не лише про технічне вдосконалення виробництва, а й 
про достатній освітньо-культурний розвиток місцевого населення. У Сидорівці діяли 
дві школи – реміснича і сільськогосподарська. Викладання у них велось винятково 
українською мовою. 

Василь Симиренко дуже любив український театр і тому посприяв утворенню 
аматорського колективу на Сидорівському цукровому заводі. Цей театр був одним із 
найкращих в Україні. До трупи, крім місцевої молоді та робітництва, входили також: 
Михайло Старицький, Марія Заньковецька, Ганна Затиркевич, Ганна Борисоглібська. 

Василь Симиренко мав намір заснувати в Сидорівці народну школу на зразок 
Мліївської, але відмовився від цього наміру, бо уряд не дозволив вести викладання 
українською мовою. 

Всі, хто знав Василя Федоровича, відзначали його скромну і лагідну вдачу. 
Побачивши його вперше, ніхто б не сказав, що це мільйонер. У Сидорівці тримався 
дуже просто і стримано, завжди вітався першим, був зовсім непомітний, хоча дуже 
енергійний. Ніколи не підвищував голос на підлеглих. Мав почуття гумору, притаманне 
тільки українцеві, а працював з німецькою точністю, вдень – по господарству, вночі – 
за письмовим столом. 

Василь Симиренко був одружений із дочкою французького аристократа, який 
емігрував до України під час Великої французької революції. Софія Іванівна Альбранд 
повністю перейняла українську мову, культуру, звичаї та була все життя вірною 
дружиною, найближчою приятелькою й помічницею чоловіка, вела першу в Росії 
пастильню і відала садом, знаним на всю округу. 

За свідченням сучасників, це винятково чарівна і приваблива пара з незвичним на 
час європейським мисленням та поведінкою. Підкреслюють м’яку та лагідну вдачу, 
глибоку моральну і духовну культуру, а надто стриманість і скромність Василя 
Федоровича та вроду і експансивність Софії Іванівни. Обоє були людьми широкої 
освіти з усталеним літературним смаком та володіли іноземними мовами. Василь 
Федорович виписував силу-силенну технічної і художньої літератури з цілої Європи, 
так що за його поштою доводилось їздити хурою, тоді як сусідні поміщики за своєю 
посилали вершників. 

Симиренко був прихильником національної ідеї. Маючи практичну вдачу, він так 
само реалістично підходив і до національних питань. Ще змолоду поставив перед 
собою завдання заробляти гроші і спрямовувати їх на добрі справи. Десяту частину 
фінансів він надавав Київській Старій Громаді на культурно-громадські справи. Це 
добровільне зобов’язання В. Симиренко виконував до самої смерті. Даючи гроші, 
він казав однодумцям, що, на жаль, в Європі зовсім мало знають про Україну, а тому 
треба вжити заходів, щой у закордонну пресу надавалися відомості про неї. 
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Василь Федорович був членом Київської Старої Громади ще з молодих років. Заохотив 
вступити до неї брата Михайла, коли той був студентом медичного факультету в 
Київському університеті. Михайло Федорович приятелював і з Павлом Чубинським 
ще з Млієва та цілком поділяв його і братові політичні та національні погляди. 

Гарячий патріотизм і відданість українській справі складали зміст кожного вчинку 
і почину Василя Федоровича. Коли ці почуття переливались через вінця, перемагаючи 
його природну стриманість, їхній вияв набував вражаючої сили. 

Василь Федорович ревно і глибоко, з живим зацікавленням стежив за діяльністю 
Громади, але організаційних посад в ній не мав. Даруючи величезні кошти на українські 
справи, він ніколи не вказував громадівцям, як їх використовувати. Коли ж його 
прагнення Громада не розділяла, робив це сам на додаткові кошти. 

А здійснив для збереження мови й культури свого народу Василь Федорович 
дуже багато. У часи тиску на українську мову і культуру, Валуєвського циркуляра та 
Емського указу, мало яке українське видання на Наддніпрянщині виходило без допомоги 
Василя Федоровича. Він довгі роки підтримував перші всеукраїнські газети «Раду», 
«Громадську думку», часописи «Україна» і «Літературно-науковий вісник» та допомагав 
видавати за кордоном «Україніше Рундшау» і «Рутеніше рев’ю» для ознайомлення 
європейців з Україною. 

Один із видавців «Київської старовини» Володимир Науменко засвідчував, що 
Василь Федорович передав на часопис понад 35 тисяч карбованців. З непідробним 
інтересом меценат стежив за діяльністю одного з перших українських видавництв «Вік», 
що одразу розпочало широку, як на той час, роботу і потребувало лише тимчасової 
матеріальної допомоги. І її воно одержало, стало на ноги й розгорнуло активну 
діяльність. На перші видання «Віку» В. Симиренко передав 100 крб. – на той час для 
видавництва це був капітал. Пізніше Василь Федорович дав ще 300 крб. на друк 
однойменної антології «Вік» – першого прибуткового видання. Чистий прибуток від 
нього заклав тверду матеріальну основу видавництва, що з того часу почало носити 
назву «Вік». 

Коштом Василя Симиренка, але без розголосу, вийшло кілька видань «Кобзаря» 
Т. Шевченка. Так, коштом Київської громади, зокрема, М. Лисенка, М. Старицького, 
В. Симиренка видано двотомний «Кобзар» 1876 р. у Празі. Пізніше 1800 крб. Василь 
Симиренко передав Петербурзькій громаді на видання «Кобзаря» 1907 р. Василь 
Федорович допомагав також окремим письменникам, як наприклад, Михайлу Коцю-
бинському та Іллі Шрагові; за його матеріальної підтримки вели досліди і видавали 
праці Олександр Кістяківський і Павло Чубинський; на його щорічну допомогу в 600 крб. 
Петро Нішинський переклав «Іліаду», видану у Львові. 

Василь Федорович допомагав Михайлові Драгоманову в еміграції у Швейцарії і дав 
йому кошти на друкарню. Подарував 100 тисяч карбованців золотом на будинок для 
Наукового Товариства ім. Т. Шевченка в Львові. Протягом багатьох років матеріально 
допомагав українському гуртку в Київській семінарії, що дало студентам змогу 
утримувати бібліотеку і конспіративну квартиру, розповсюджувати українську книжку 
серед селян і організовувати з’їзди колишніх студентів семінарії тощо. Василь Федорович 
опікувався громадським зібранням «Родина», «Товариством допомоги культурі і науці» і 
«Науковим товариством». 

Надавав кошти винятково на літературні та наукові, а не політичні завдання. 
Лише один раз він передав 500 крб. для організації замаху на Плеве. 

Не маючи дітей, В. Симиренко, за порадою приятеля професора В. Антоновича, 
склав заповіт, у якому все майно, що оцінювалось до 10 мільйонів карбованців, залишав 
у користування дружині Софії Іванівні. Після її смерті воно мало піти на українські 
справи за розпорядженням комітету, власністю якого й стало те майно. Членами комітету 
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були Володимир Антонович, Микола Лисенко, Володимир Науменко, Левко Симиренко, 
Леонід Смоленський та Ілля Шрага. Пізніше до комітету залучили небожа Симиренка 
Володимира Леонтовича, Михайла Грушевського, Петра Стебницького та Євгена 
Чикаленка. 

На той випадок, коли після смерті обох Симиренків рідня судитиметься за капітал, 
меценат розпорядився видати комітету 40 тис. крб. різними облігаціями. А поки комітет 
міг розпоряджатися лише відсотками з паперів – 2 тис. крб. на рік. Пізніше комітет 
було зареєстровано як «Товариство підмоги українській літературі, науці і штуці». 

В останні роки життя здоров’я Василя Федоровича погіршилось і Софія Іванівна 
намагалася всіляко оберігати його спокій. Особливо важкими для Симиренка стали 
часи Першої світової війни. Він боляче переживав за Україну, її майбутнє, можливе 
поновлення утисків з боку влади, боявся знищення плодів його праці, передчував лихо. 

Помер Василь Федорович Симиренко 7 грудня 1915 р. в Києві. Його поховали на 
Аскольдовій могилі. Як згадує Євген Чикаленко, Василь Федорович залишив 300 тис. 
крб «Товариству підмоги українській літературі, науці і штуці». 

Після його смерті Софія Іванівна, виконуючи волю чоловіка, щедро видавала кошти 
на національні справи. Тоді, за домовленістю з удовою, для своїх потреб товариство 
купило друкарню Барського на Хрещатику. Тут планувалось друкувати нову щоденну 
українську газету. Колишній редактор «Ради» В. Ніковський взявся наново організувати 
і редагувати газету, якій дали назву «Нова рада». Маєток у селі Сидорівці дружина 
заповіла на заснування сільськогосподарської садівничої школи імені Василя Симиренка. 
Решту коштів – на народний університет імені В. Симиренка в Києві з викладанням 
українською мовою, а свій особняк – Українському науковому товариству. 

Син українського селянина, Василь Симиренко, протягом довгого життєвого шляху 
серед загальнонаціонального дезертирства зберіг вірність рідному народу, практично 
допомагаючи вирішувати глобальні завдання. Саме він сприяв друку численних 
значущих україномовних видань, що стали національним здобутком першого десятиліття 
минулого століття. 

Світ ніколи не дізнається про повний перелік добродійств Василя Симиренка, бо 
той був надто скромною людиною і не переносив подяк, слави і розголосу. Він і 
ніяковів від них, і не йняв їм віри. Допомагав він анонімно, задовольняючись свідомістю 
виконання того, що вважав своїм обов’язком до батьківщини. Давати так, щоб ліва 
рука не знала, що робить права, взагалі було родинною традицією у Симиренків. 

У незалежній Україні ім’я Василя Симиренка повернулось із забуття. Українська 
громада має пишатися діяннями Лицаря українського духу, наслідувати його у своєму 
житті, шанувати та зберігати пам’ять про великого мецената і патріота. 
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Народився Григорій Савич Сковорода 3 грудня 1722 р. в селі Чорнухи на Полтав-
щині в сім’ї малоземельного козака. Батьки відзначалися побожністю, миролюбством, 
гостинністю, чесністю. 

Зростаючи в середовищі мудрої праведності, їхній син з ранніх літ виявив схильність 
до зосередженості на своєму внутрішньому світі, твердість духу, велике бажання до 
науки і знань. 

В рідному селі затримався до 16 років. Батьки Григорія славилися на всю округу 
чесністю і правдивістю, гостинністю і працьовитістю, так виховували і Гриця. 

Змалку його привчали до праці: пасти гусей, допомагати по господарству. Грицевій 
душі була милою сопілонька, в гру на який хлопчик вкладав всю дитячу душу... 

Одного дня повів батько сина до дяка, щоб той навчав його. Навчався Григорій з 
цікавістю і навіть був на привілейованому становищі, бо дяк виявив у хлопця 
надзвичайної краси голос, навчив нотної грамоти, поставив першим співаком у 
церковному хорі, давав читати книжки і підготував до вступу до Київської академії. 

Він вчився спочатку в дяка, потім в церковнопарафіяльній школі. Шкільна поезія – 
Різдвяні і Великодні пісні – доповнювалися народними величальними піснями, 
щедрівками, колядками, гаївками, купальськими і русальськими піснями. Григорій 
мав чудовий голос і неабиякий музичний хист. Пізніше він вільно грав на сопілці, 
флейті, скрипці, гуслях, лірі, бандурі. У Чорнуській школі був солістом у церковному 
хорі, що разом із винятковими здібностями до навчання відкривало йому дорогу до 
підготовчого класу Київської академії. 

У 1738 році батьки віддають Григорія на навчання до Київської академії. Досить 
швидко він став виділятися успіхами серед своїх однолітків. У 1742 р. його запрошують 
до придворної співацької капели в Петербург. Після двох років перебування в північній 
столиці він повертається продовжувати перерване навчання. 
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Людина виняткових здібностей і гострого розуму, Г. Сковорода здобув в академії 
глибокі знання з філософії, вітчизняної, античної, західноєвропейської літератур, 
досконало опанував кілька іноземних мов, серед яких латинська, грецька, німецька. 

У 1750 р. трапляється нагода вирушити в тривалу поїздку за кордон, якою Григорій 
Савич скористався. Він відвідує Австрію, Словаччину, Польщу, Німеччину, де 
знайомиться з життям тамтешніх народів, вивчає їхні звичаї і ближче знайомиться з 
культурою, передовими філософськими ідеями, літературними течіями. Безсумнівно, ця 
подорож справила надзвичайно важливе значення на формування поглядів майбутнього 
філософа. 

Три роки тривала ця експедиція, повернувшись після якої в Україну, Г. Сковорода 
займається педагогічною діяльністю. 

Повернувшись знову до Києва наприкінці 1754 року, поет і композитор вирушає 
за кордон і три роки мандрує по Угорщині, Польщі, Словаччині. З 1754 року Григорій 
Савич викладав піїтику в Переяславській семінарії. Молодий педагог викладав по-
новому, творчо, сміливо, за «що» і був звільнений з роботи. 

Працює в Переяславському колегіумі, де запроваджує багато новаторських ідей, 
чим, звісно; викликав невдоволення багатьох. Саме за недотримання усталених методів 
викладання його звільняють від цієї діяльності. 

Після цього Г. Сковорода тривалий час працює придворним учителем у поміщика 
Степана Томари на Переяславщині. Він довго не погоджувався на таку службу; але, 
хитрощами заманений і заведений до панської садиби, змушений усе-таки пристати 
на непривабливу пропозицію. Любов, привітна приязнь, якою відзначався колишній 
вельможа, більш за все впливали на Григорія Савича. Залишаючись при дворі, він 
сповнений щиросердним бажанням стати корисним людям. 

Ці роки відзначилися поглибленим зближенням з життям народу, його внутрішнім 
єством, і це допомагало йому в пізнанні як самого себе, так і навколишнього світу. 
Часто в вільні від основних обов’язків години він мандрував околицями села: гаї, 
діброви, поля були співрозмовниками та співучасниками його роздумів. 

Усе більше і більше віддаляючись від суєтності, він з хвилюючим самозреченням 
наближався до найпривабливішого свого пристанища–любомудрості. 

З 1759 р. Г. Сковорода – викладач Харківського колегіуму. Однак постійний тиск 
з боку представників церкви, які вимагали, щоб він прийняв духовний сан, змушував 
кілька разів залишати колегіум (1760, 1764, 1766). У ці роки Григорій побував у 
Москві, в пошуках істини і правди обійшов всю Слобожанщину. 1768 р. його запросили 
викладачем у додаткові класи при Харківському колегіумі, де він прочитав курс лекцій з 
етики. Але й тут концепція моралі Сковороди розходилася з офіційно-церковною. 

Студенти любили свого вчителя, радилися з ним, бували в нього вдома. Він засівав 
їхні душі зернами правди, гуманізму й волелюбства, мріями про республіку. 

Проте незабаром залишив колегіум, бо працювати стало нестерпно від цькування 
і доносів. Влітку 1760 року після сварки з архімандритом Гервасієм Сковорода йде з 
колегіуму, за прочитаний ним курс «християнської ґречності», концепція якого не 
співпадала з офіційно-церковною. За роки навчання і викладання в нього не тільки 
нагромаджувався життєвий досвід, але й формувалося усвідомлене відношення до 
світу, його проблем. У колегіумі Сковорода познайомився з учнем М. Ковалинським, з 
яким підтримував дружні зв’язки протягом усього життя. Це спілкування мало творчим 
наслідком багату епістолярну спадщину Сковороди. Ковалинському українська культура 
завдячує тим, що він склав біографію свого вчителя. 

Влітку 1761 року Григорій Савич повертається до Харківського колегіуму. І з 
1761 по 1764 роки знову стає вчителем синтаксису та грецької мови в колегіумі. 

Звільнений з посади (1769); він втратив можливість займатися педагогічною роботою, 
до чого мав великий хист і відповідні знання. 
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Тривалий час побутувала легенда, що на сорок п’ятому році життя Сковорода 
вирішив одружитися з дочкою майора, в якого гостював на хуторі. 

Під час вінчання Сковороді зробилося млосно, він вийшов з церкви і, на превелике 
здивування присутніх, більше не повернувся. Вважають, що Г. Сковорода злякався 
сімейного життя, яке змусило б його жити всупереч своїм ідеалам. Потім поет пояснював 
коханій мотиви свого вчинку і просив не тримати на нього зла. 

До того ж він чесно признався, що для неї життя з ним не було б оскільки він не 
уявляв себе біля родинного вогнища, а лише прагнув свободи, нікого в світі не 
обтяжуючу. І в цьому розумінні – вражаючий факт останнього дня перебування 
Г. Сковороди на цьому світі. За свідченнями друзів він був веселим і балакучим, 
обідав з друзями, читав їм свої твори. 

І Г. Сковорода залишає колегіум. Залишає остаточно, назавжди. І ступає на 
вільних шлях просвітника всіх людей. 

Г. Сковороду спокушали високими світськими посадами, все з тим же – ізолювати 
його від людей. Харківський губернатор пропонував: Чесний чоловіче! 

Приручити Г. Сковороду робила спробу сама іпеартриця Катерина II, запрошуючи на 
постійне проживання при дворі. У відповідь знову виклик: «Я не покину батьківщини. 
Мені моя сопілка і вівця дорожчі царського вінця». У спокусливі сіті заради «панства 
великого», заради «спадкоємства нещасного» Сковорода так і не дався. 

Мудре слово Г. Сковороди притягувало людей. Зайде він, бувало, в село, сяде 
край майдану або на цвинтарі, або в когось на подвір’ї, скине торбу, дістане подругу-
сопілку, заграє народної «Ой, піду я лугом-долиною» – і схиляться люди. 

Тоді мандрівний філософ виймає книги, читає, збере малят біля школи чи в хаті, тай 
розказує казки, ним же складені, навчає читати й писати, довірливо бесідує з малечею. 

У Харкові Бєлгороді та багатьох селах виникали гуртки послідовників його 
вчення і способу життя. Останнє десятиріччя життя Сковороди – це роки його слави. 
Всі хотіли його бачити. 

Г. Сковорода обрав стезю мандрівного філософа і протягом останніх 25 років 
побував у багатьох містах і селах України, проповідуючи свої ідеї і світогляд. Усе 
його життя було пов’язане з народом, з його ідеалами та прагненнями. Так, на 
запрошення монахів Києво-Печерської лаври прийняти духовний сан і стати «столбом 
церкви й украшениєм обители» Сковорода відповів, що «я столботворения умножать 
собою не хочу, довольно и вас, столбов, во храме Божием». 

Свій високий моральний ідеал Г. Сковорода втілював у власному житті. Для 
багатьох він був мандрівною академією, його світогляд відбивав найвищий рівень 
розвитку суспільної думки і в Україні, а життя і послідовність у дотриманні переконань 
служили прикладом для багатьох сучасників і нащадків. 

Так, у «трудах праведних», і скінчив свій життєвий шлях один з найгеніальніших 
філософів світу Григорій Савич Сковорода. Помер він 9 листопада 1794 року в селі 
Пан-Іванівці (нині – Сковородинівка) наХарківщині. 

Перед смертю поет і філософ заповідав поховати себе на підвищенні біля гаю, а 
на могилі зробити напис: «Світ ловив мене, та не спіймав». 

Увесь творчий доробок Григорія Сковороди, який включає 17 філософських творів, 
7 перекладів, збірник «Сад Божествених пісень», «Байки Харківські», – це єдина 
система поглядів, єдина філософія. Свого часу І. Франко назвав Г. Сковороду «націо-
нальним філософом», оскільки він дав вираження глибоким і суттєвим духовним 
цінностям нації. 

Мудрість Г. Сковороди вирішальною мірою виплекана премудрістю віри. Насамперед 
це стосується розуміння смерті. Воно узгоджується з догматами віри: смерть як вінець 
життя і двері в безсмертя. «Треба своєчасно приготувати собі зброю проти цього ворога 
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не різного роду міркуваннями, бо вони недійсні, але спокійним узгодженням своєї 
волі з волею Творця. Такий душевний мир готується заздалегідь, він зростає тихо в 
тайні серця, зміцнюється почуванням зробленого добра». 

 

 
Пам’ятник Г. Сковороді у м. Києві (скульптор І. Кавалеридзе, 1977 рік) 

 
Усвідомлюючи своє покликання й часове призначення пробудження духу нації, 

Григорій Савич Сковорода кожним словом, кожним кроком, кожним помислом виконував 
свою місію. Власним життям він канонізував високі моральні принципи: волелюбність, 
твердість духу, гідність, щирість, добролюбство, прагнення мудрості, надійність, любов 
до ближнього. Цим утверджувалися моральні підмурки нового українського суспільства. 
Творча спадщина великого філософа стала невичерпним джерелом мудрості й 
життєдайної наснаги для українського народу на довгі-довгі віки. Вона злободенна й 
сьогодні. Вона актуальною буде і завтра. Межі, духовному вдосконаленню людини 
так і не визначено. 
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Іван Ілліч Скоропадський народився 1648 року. Середньовічні джерела зберегли 

небагато відомостей про родину Скоропадських. З них, зокрема, довідуємось, що життя 
діда майбутнього гетьмана – Федора – припало, головним чином, на першу половину 
XVII ст. Він загинув на початковому етапі Визвольної війни українського народу проти 
шляхетської Польщі, в Жовтоводськів битві 1648 р. Про батька гетьмана Іллю – також 
лишилось обмаль даних. Знаємо тільки те, що в середині XVII ст. він мешкав в Умані з 
трьома синами: Іваном, Василем і Павлом. Вже після смерті батька перші два брати, 
пограбовані «по причине сильнейшего нападения от турок и татар» на Польщу і 
Правобережну Україну, змушені переселитися на лівий берег Дніпра (1674). 

Практично відразу після влаштування на новому місці Іван почав своє складне, 
довготривале, але разом з тим цілеспрямоване сходження по щаблях службової кар’єри. 

В 29 років (1675) його призначають військовим канцеляристом при гетьманському 
уряді. Посада на той час не дуже й значна, але вона давала можливість частіше бувати 
«на людях», заводити знайомства з поважними старшинами, представниками духовенства 
тощо. Саме тоді на нього звернув увагу гетьман Іван Самойлович (1672-1687). Восени 
1675 р. він доручив канцеляристові відвезти до Москви важливого листа, де власноручно 
сповіщав чиновників Малоросійського приказу про становище козацьких військ і 
російської армії на чолі з боярином Григорієм Ромодановським в Україні. 1676 р. 
Скоропадського підвищують у посаді до старшого військового канцеляриста. Знову, 
на цей раз з братом Василем – підлиском Генеральної військової канцелярії, він їде 
гетьманським посланцем до Москви. 

Початок 80-х рр. застав І. Скоропадського в ранзі чернігівського полкового писаря. 
Це знаменувало заняття помітного місця в ієрархічній структурі місцевої влади. Як 
адміністратор він безпосередньо очолив роботу канцелярії й ведення діловодства 
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полку. Займаючи цю посаду понад десять років (1681-1694), І. Скоропадський зумів 
здобути собі деякі володіння, в тому числі чотири млини, що давали неабиякий прибуток 
їх господарю. За свого «писарства» йому вдалося добре вивчити систему й структуру 
гетьманського правління, зарекомендувати себе людиною «тихою», поміркованих 
політичних поглядів, що мало особливе значення для окремих представників уряду 
проросійської орієнтації на фоні постійних «зрад» деяких старшин та їхніх угод з 
турецьким султаном, кримським ханом чи польським королем. Це викликало відповідне, 
переважно поблажливе ставлення до нього з боку власного керівництва. Іван Ілліч 
зміг знайти спільну мову з усіма чернігівськими полковниками, а це не так вже й 
просто за тих політичних умов. 

Як посаг І. Скоропадський отримав двір у Чернігові, який згодом продав місцевому 
протопопу Синдаровському, а купив інший в седнівського сотника Полетики й, 
побудувавши там будинок, почав мешкати. Ірина на початку 20-х років XVIII ст., після 
смерті батька, виступаючи в суді, де розглядалася її суперечка з мачухою Настею з 
приводу поділу спадкових маєтків, доводила, що як посаг Скоропадський одержав 
села Полуботки, Півні Чернігівського полку, за містом кілька ланів і двір з «пивоварним 
великим котлом». Тому вони є спадковою власністю її, а не гетьманші Скоропадської. 
Свідчення Ірини підтвердили в 1729-1730 рр. старожили сіл Полуботки та Півні. 

У 1678 р. Іван Ілліч взяв шлюб з дочкою чернігівського полкового осавула, а 
згодом – обозного Никифора Калениченка – Пелагеею. В гетьманських універсалах, 
жалуваних грамотах, інших документах прізвище старшини писалося по-різному: 
Калениченко, Каленикович, Каленик У «Русской родословной книге» не зовсім точно 
зазначено, що Скоропадський взяв за дружину Пелагею Никифорівну Полуботок. 
Дочка гетьмана від першого шлюбу – Ірина назвала прізвище батька своєї матері 
Каленик, а також підтвердила, що та вийшла заміж в 1678 р. 

За час перебування на посаді писаря Іван Ілліч вивчив систему і структуру 
гетьманського правління, зарекомендував себе людиною спокійною з поміркованими 
політичними поглядами, шо особливо важливо для окремих представників козацького 
уряду проросійської орієнтації на фоні постійних «зрад» деяких старшин та підписання 
ними угод з турецьким султаном, кримським ханом чи польським королем. Іван 
Ілліч знайшов спільну мову з усіма чернігівськими полковниками, за яких служив. 
Зробити це було непросто, враховуючи різні суспільні вподобання останніх. 

Наприкінці 80-х років XVII ст. відбулися два так звані Кримські походи. В травні 
1687 р., залишивши дружину й малолітню дочку Ірину (народилася близько 1679 р.), 
Іван Ілліч став безпосереднім учасником рейду 150-тисячного російсько-українського 
війська під загальним керівництвом боярина В. В. Голіцина проти Кримського ханства. 
Однак татари на шляху його просування підпалили степ (на південь від р. Кінські 
Води) і таким чином знищили підніжний корм для коней, шо змусило в червні російсько-
українські сили повернути назад. Ця невдача коштувала І. Скоропадському втрати 
підтримка однієї з найбільш впливових осіб Гетьманщини. 

Як повівся за тієї ситуації чернігівський полковий писар – невідомо. Той факт, 
шо Скоропадський залишився полковим писарем 

1680 р. Івана Ілліча призначено чернігівським полковим писарем, що свідчило 
про те, шо він людина не тільки письменна, а й, ймовірно, здобув непогану освіту. 
Щоправда, не обійшлося без протекції та відповідної підтримки тестя. Нова посада – 
помітний щабель в ієрархічній структурі місцевої влади. Як адміністратор, він керував 
роботою канцелярії й веденням діловодства всього полку. 

Обіймаючи цю посаду понад десять років (до 1694 р.), Скоропадський зумів придбати 
деякі великі маєтки, зокрема, села Бурівку, Вихвостів і Дроздовицю. Тоді ж він купив 
кілька млинів й окремих «плямів» – земельних ділянбк. Млин у с. Михайлівні придбано 
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разом з братом Василем, в іншому місці – з Н. Калениченком. 1685 р. мешканець 
Седнівської сотні Леонтій Войтехович продав полковому писарю за 100 талярів (великих 
срібних високопробних монет вагою до 30 г) «в вечное владение» млин на р. Смяч. 
Через рік ним куплено в Чернігові двір «и под ним земли саженей 10 в ширину и 
22 сажени в длину» за 600 золотих в А. Нетеровича. 20 листопада 1693 р. П. Довгуля 
продав йому «пляц» з садом та огорожею за 6 кіп. Особливо великі прибутки давало 
млинарство. 

В деяких історичних працях вказується, що генеральним бунчужним Іван Ілліч 
став у 1698 р. Один з літописів повідомляє, що під час походу українських козаків 
під Азов 1695 р. І. Скоропадський вже був генеральним бунчужним. 

1695 р. на Гетьманщині сталося нове лихо – коли зійшли зернові, несподівано 
вдарили заморозки і знищили більшу частину їх. 1697 р. був неврожайним. Епідемія 
чуми спалахнула в 1699 р. Можливо, саме тоді померла дружина Скоропадського – 
Пелагея. Дочка Ірина лише невиразно. зазначила: мати вийшла заміж у 1678 р., а з 
чоловіком прожила «з полтретядцать лет». 

З приходом до влади гетьмана Івана Мазепи службове становище Скоропадського 
помітно поліпшилось. Перший взагалі любив тримати біля себе людей нехитрих і не 
самостійних, головним чином, вмілих виконавців чужої волі. 1698 р. Мазепа перевів 
Скоропадського на посаду генерального бунчужного, ввівши тим самим до еліти 
тогочасного українського суспільства, вищої військової й цивільної влади на Ліво-
бережжі. В обов’язки бунчужного формально входила охорона гетьманської регалії – 
бунчука. Але насправді на нього покладалися справи військові, адміністративні й 
судочинні, зустрічі та проводи послів тощо. За ієрархічним станом бунчужний 
дорівнював генеральному хорунжому. 

Радість перебування на новому ранзі несподівано затьмарила смерть дружини (1699). 
Залишившись один з дочкою, І. Скоропадський почав шукати собі іншу жінку і спинив 
вибір на вдові колишнього генерального бунчужного Костянтина Голуба – Анастасії 
Марківні (1671-1729), дочці засновника відомого на той час роду Маркевичів – Марка 
Аврамовича. Дуже норовлива забезпечена матеріально ще в першому шлюбі, ця 
неординарна жінка, на 25 років молодша за нового чоловіка, мала на нього неабиякий 
вплив. 

Про це не міг не знати всюдисущий і обачний гетьман. Він неодноразово посилав 
І. Скоропадського з різними дорученнями до Петра І і не мав жодних сумнівів у 
незрадливості першого. Таке своєрідне ставлення Мазепи до одного із своїх старшин 
досить показове. Наприклад, у 1701 р. той призначається вже генеральним осавулом, 
тобто займає наступний щабель службової драбини після генерального хорунжого. 
Формально генеральний осавул (як правило, їх було два) вважався за рангом п’ятою 
особою в старшинській адміністрації (після гетьмана, генеральних обозного, підскарбія 
та писаря). Він мав наглядати за станом війська й бойового спорядження, правильністю 
складання козацьких комнутів (списків-рсєстрів), інколи проводив спеціальні «слідства» 
щодо зловживань у межах регіону, перевіряв права власників на маєтки. У 1706 р. 
І. Скоропадський займає посаду полковника одного з найбільших полків – Старо-
дубського, замість загиблого під час Північної війни М. Миклашевського. Ставши 
першою людиною в полку, він набув там фактично необмеженої влади й величезних 
пільг. Паралельно, щоправда, не так успішно, по службі просувався і його брат 
Василь: наприкінці XVII – на початку XVIII ст. він очолював Березнівську сотню 
Чернігівського полку. 

Великою несподіванкою для І. Скоропадського стала звістка про перехід у жовтні 
1708 р. «у протекцію» до шведського короля Карла XII Мазепи. Гетьман і його 
наполегливо схиляв пристати до іноземної армії, проте цього разу прорахувався: 



Землі української постаті знані 

633 

стародубський полковник не тільки не підтримав свого начальника, а навпаки, вже 
через два дні після отримання гетьманського листа-заклику, поспіхом кинувся до 
Глухова, де цар наказав зібрати раду з вірної йому старшини і обрати нового гетьмана! 

Після деяких вагань на раді старшини більшістю голосів обрали І. Скоропадського 
гетьманом. Розпочавши правління під могутній гуркіт святкової канонади, новообраний 
керманич досить швидко став втрачати і свою політичну владу, і свій, й без того не 
дуже високий авторитет серед українського населення. Особливо гнітила та обмежувала 
його волю вимушена «дружба» з царськими сановниками, вищим російським офіцер-
ством, а також задушливі «обійми» самого Петра І. Останній, коли б тільки дозволили 
обставини, відразу скасував інститут гетьманства, звів би нанівець всі привілеї старшини. 

Визнання гетьманства І. Скоропадського проходило по-різному. Одні його активно 
підтримувати, інші ставилися байдуже або не сприймати взагалі. 

Прийшовши до влади в 62 роки Іван Ілліч, зрозуміло, вже мав певні суспільно-
політичні погляди, етико-культурні вподобання й цінності. Про окремі з них дізнаємося 
з його листа-відповіді на універсал Мазепи з пропозицією пристати до нього і Карла XII 
(8 грудня 1708 р.). Щоправда, необхідно при цьому враховувати значну промосковську 
орієнтацію автора. І. Скоропадський засуджує спробу свого попередника стати 
«самовластцем» над українським народом і перейти под «несносное нам ярмо 
польское», позитивно оцінює діяльність Б. Хмельницького на початковому етапі 
Визвольної війни. Росіян він називає «единоверным», без «жадной вражд» до українців 
народом, який має «всякую пріязнь». 

Ставши гетьманом, І. Скоропадський часто обговорював питання військової тактики 
і стратегії зі своїми генеральними старшинами та полковниками, учасниками Північної 
війни 1700-1721 рр. генерал-фельдмаршалом Б. Шереметьєвим, одним з найближчих 
до Петра І, керівником Посольського приказу, державним канцлером Г. Головкіним, 
а також генерал-майором Г. Волконським, москов-ським комендантом, полковником 
М. Гагаріним. 

Правда, не завжди такого роду спілкування було щирим і відвертим. Зокрема, після 
переходу Мазепи на бік Карла XII під час російсько-українсько-шведської кампанії 
1708-1709 рр. цар вважав усіх старшин і козаків зрадниками. 

1716 р. І. Скоропадський перейшов до Гадяча, а всі козацькі загони зосередив 
навколо міста. 

Проте основним аспектом всієї його внутрішньополітичної діяльності лишалися, 
безперечно, аграрні відносини. Будучи особисто великим землевласником, він, щоб 
завоювати прихильність найбільш впливових і заможних осіб, роздав приблизно 100 
маєтків з 3 тис. дворів залежних селян і міщан. Особливо багато універсалів та дарчих на 
маєтки, землі, ліси, пасіки, млини тощо видав Скоропадський монастирям: практично 
всім київським (причому повинності мали виконувати не лише піддані, а й рядові 
козаки), Ніжинському Благовіщенському, Єлецькому Успенському, Переяславському 
Михайлівському, Чернігівському Троїцькому та ін. 

Проте авторитет і влада гетьмана продовжували невпинно падати. Місцеві старшини, 
особливо полковники, часто-густо ігнорували його розпорядження, вели незалежну 
політику. Дуже обмежував дії І. Скоропадського і царський указ 1715 р. про регла-
ментацію обрання на всі полкові посади, а також сотників. Петро І прямо втручався в 
цей процес. Так, за власним бажанням він призначив полковником Ніжинського 
полку «з великоросіян» Петра Толстого, Київського – Антона Танського. Водночас 
ним здійснювалися прямі призначення на уряди сотництва. 1718 р. гетьман не зміг 
відмовити Петру І і змушений на його «прохання» віддати свою 15-річну дочку від 
другого шлюбу Уляну за сина царського улюбленця П. Толстого. В 1720 р. Петро І 
обмежив функції Генерального суду. Сильно підривали місцеву економіку постійне 
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перебування в Україні великої кількості російських військ, а також швидке зростання 
податків. І. Скоропадський від імені «всіх малоросіян» з «цлачем і слізьми» просив 
Петра І вивести полки з регіону, скаржився на зловживання О. Меншикова. Проте 
цар просто не чув старого гетьмана – він проводив свою політику. Всі ці та багато 
інших заходів, зрозуміло, викликали невдоволення місцевого населення, негативно 
впливали на суспільно-політичне та економічне життя українського етносу. 

Коли 1722 р. сюзерен видав спеціальний указ про створення для управління Україною 
першої Малоросійської колегії, І. Скоропадський незабаром від хвилювання почав 
слабнути. 

Іван Ілліч готувався до смерті. 2 липня він підписав, «хочай уже слаб велми 
бьіл», заповіт – «тастамент» на маєтки, гроші й інші цінності. Його ж у присутності 
гетьмана підписали П. Полуботок. С. Савич, В. Жура-овський, А. Маркович та деякі 
інші старшини. Більшість майна він заповів дружині Анастасії, хоча не забув і про 
інших родичів, зокрема, меншій дочці Уляні записав 4 тис. крб., старшій – Ірині, 
братам Василю і Павлу, «малжонке» пані Євдокії Черниш – по 3 тис, певні кошти 
одержали і діти його братів. Після цього І. Скоропадський спромігся підписати ше 
один лист. Наступного дня 3 липня 1722 р. о 6 годині пополудні його не стало. 

5 липня «при жалобних музики войсковой играх» тіло покійного внесли до 
церкви св. Миколая «мурованной», відправили літургію, під час якої вдова «омлела, 
для великого жалю и плачу». З почестями його поховали на території заснованого 
І. Скоропадським Гамаліївського монастиря. 

6 липня Генеральна військова канцелярія повідомила київського війта, магістрати 
і поспільство про смерть керманича Гетьманщини. Провідні старшини С. Савич, П. 
Полуботок. І. Чарниш, А. Маркович звернулися до імператора з проханням, шоб він 
«своим милостивим указом по давних правах и порядках и статях наших украинских 
водними голосами нового, кого... пошлет, избрати гетмана». Це треба здійснити, на 
думку дописувачів, для того, «дабы в нынешнее между гетманством время порядки 
и дела всякне Малороссійской отчизни нашой своим обыкновением, а не переменним 
образом были отправовани без жадной помешки..» 

Залишившись без «ясновельможного» чоловіка. Анастасія Марківна офіційно втратила 
й політичну владу. Однак встановлені свого часу зв’язки дати їй змогу відігравати 
певну роль у суспільному житті Гетьманщини й не тільки. Вона, її рідні й близькі 
продовжувати постійно їздити в Москву, бувати при царському дворі. Останній раз 
всевладна гетьманша відвідата столицю в рік своєї смерті – 1729. Взаєминам з 
російськими впливовими сановниками не перешкоджав навіть той факт, шо родина 
Скоропадських тривалий час була «в подозрении» через справу П. Полуботка. До 
вдови у Глухів приїжджали на обіди та вечері князі, княгині, урядовці з Росії й 
місцеві старшини. 

Одразу після смерті Івана Ілліча його дочка від першого шлюбу Ірина, яка була 
дружиною бунчукового товариша Семена Лизогуба, розпочала судовий процес проти 
«мачехи Настасіи – гетманши», звинувачуючи її в захопленні всіх маєтків родини 
Скоропадських. 

 
Викорстана література: 
1. Гуржій О. Гетьман Іван Скоропадський. – К., 1998. – 206 с. 
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Ñêîðîïàäñüêèé Ïàâëî Ïåòðîâè÷ 
 
 

 
 
 
Павло Петрович Скоропадський народився у сімї Петра Івановича та Марії Андріївни 

Миклашевської. 15 травня 1873-го в Вісбадені, на німецьких мінеральних водах. Дитячі 
роки провів в родинному маєтку Тростянці, що на Полтавщині. 

Десятирічного майбутнього генерала батьки привозять до Москви, де він проходить 
домашній курс навчання, а після передчасної смерті батька вступає до Пажеського 
корпусу, закритого учбового закладу, доступного лише для дітей вищих кіл аристократії. 
Навчання військовій справі та наукам поєднувалось із придворною службою. Маленький 
Павло в мундирі з поперечними галунами, білих брюках та касці з білим султаном 
часто присутній при дворі царя Олександра III. 

Закінчення навчання в Пажеському корпусі не змінило найближчого оточення Павла 
Скоропадського. Він входить корнетом до Кінної гвардії Кавалергардського полку, 
найбільш привілейованої частини російської армії у якому колись служив і його 
батько. Молодий блискучий гвардійський офіцер має більше вільного часу, ніж учень 
Пажеського корпусу, Скоропадський подорожує Європою і Туреччиною, довго живе 
в Франції відвідує Сорбону, історичні пам’ятки Італії та Греції. Шлюб він взяв у своєму 
колі, одружившися із стрункою красунею Олександрою, дочкою генерал-ад’ютанта 
Петра Павловича Дурнова і Марії Василівни уродженої Кочубей. племінницею сумно 
відомого міністра внутрішніх справ Росії. 

Військова кар’єра складалася вдало – молодий гвардієць отримує чергові звання. 
Але настає 1904 рік, а з ним – і російсько-японська війна на Далекому Сході. Велика 
відстань відділяє Петербург від Маньчжурії, тому жодна з частин гарнізону столиці 
не брала участі в війні. Молодий честолюбивий офіцер Павло Скоропадський не може 
угриматися так далеко від театру бойових дій і переводиться до Забайкальського 
козачого війська. 



Шитюк М. М., Горбуров Є. Г., Горбуров К. Є. 

636 

Як командир 5-ої сотні Читинського козачого полку він бере участь у боях з японцями 
і отримує за хоробрість золоту зброю. Після повернення до столиці П. Скоропадського 
призначають флігель-ад’ютантом Миколи ІІ, однак на цьому посту, який вимагав не 
хоробрості, а зовсім інших якостей, протримався недовго. Згодом він одержує чин 
полковника і стає командиром 20-го Фінляндського драгунського полку. Офіцери потім 
згадували його як пряму і чесну людину, що користувалася загальною любов’ю своїх 
товаришів. На початку І Світової війни нагороджений орденом Святого Георгія IV 
ступеня. Невдовзі отримує чин генерал-лейтенанта і призначається командиром 
гвардійської кінної бригади, заступником командира гвардійського кінного, а згодом 
8-го армійського корпусів. Усі, хто знав П. Скоропадського на фронті, характеризують 
його як надзвичайно хороброго й авторитетного воєначальника. 

Коли відбулася Лютнева революція 1917 р., командував 34-им армійським корпусом 
на Волині. Влітку того ж року розгорнулася українізація військових частин, якої 
П. Скоропадський не підтримував, побоюючись, що вона негативно вплине на особовий 
склад. 

Секретаріат у військових справах Центральної Ради призначив П. Скоропадського 
командуючим усіма українськими частинами на Правобережжі. Власне, вже тоді він 
міг «в’їхати до Києва на білому коні». До того ж генерал був і наказним отаманом 
Вільного козацтва, створення якого розпочалося влітку 1917 р. на Звенигородщині, а 
згодом це військо відіграло помітну роль у відсічі більшовицькому наступові. Але 
після обрання 16 жовтня на Всеукраїнському з’їзді в Чигирині отаманом Вільного 
козацтва П. Скоропадського діячі Центральної Ради, побоюючись 60-тисячного 
34-го армійського корпусу та Вільного козацтва, робили усе можливе, щоб позбавити 
його впливу на маси. 

У 1911 році Павло Скоропадський бере під команду Лейб-гвардії кінний полк, а 
наступного року стає генералом свити імператора. Він пробує себе на адміністративній 
ниві, готуючи проект виводу всіх кінних частин з Санкт-Петербурга з метою створення 
їм належних умов для занять. На жаль, з незалежних від П. Скоропадського причин 
проект був провалений, і він знову повертаєгься до своєї безпосередньої роботи в 
полку. 

Будучи в авангарді армії полк під командуванням П. Скоропадського прославив 
себе блискучою атакою під Краупішкіним, коли розпещені юнаки билися, як леви, й 
помирали, як герої. 

За хоробрість, вмілі воєнні дії молодий генерал-лейтенант дістає високі нагороди 
та підвищення по службі – послідовно командує 1-ою бригадою 1-ої гвардійської 
кавалерійської дивізії, 5-ою кавалерійською бригадою, всією 1-ою гвардійською 
кавалерійською дивізією. Остання під його проводом успішно захищала підступи до 
Прибалтики і в 1915 році зупинила наступ фельдмаршала Гінденбурга біля Двіни. 

Слід зазначити, що жодних точок зіткнення з українським рухом у цей 44-річний 
період життя Скоропадського поки що виявити не вдалось. 

Отут і виходить на велику політичну арену постать, яка в цей час вже досить відома. 
Зростаючий авторитет представника військово-земельно-власницької еліти І. П. Ско-
ропадського, непокоїла українських лідерів, і вони чинили йому всілякі перешкоди, 
що змусило генерала піти в відставку і зайнятися політичною діяльністю. 

Німці хотіли мати в Україні тверду владу. Того ж прагнула і чимала частина 
українського населення, яка вже не сприймала демократичні форми правління. Головним 
виразником цих ідей стала Українська Народна Громада на чолі з досвідченим 
генералом П. П. Скоропадським. Сторони порозумілися, й 26 квітня 1918 р. німецький 
кайзер Вільгельм ІІ дав згоду на заміну українського уряду. День 29 квітня 1918 р. 
став останнім у діяльності Центральної Ради, яка без бою віддала владу в руки 
П. Скоропадського, проголошеного на з’їзді земельних власників гетьманом України. 
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Державний переворот 29 квітня 1918 р. став логічним завершенням політичної 
діяльності Української Центральної Ради, особливо на міжнародній арені. 

Майже весь 1919 рік Павло Петрович перебував у політичних сутінках, працюючи 
над своїми спогадами у Швейцарії. Але вже у 1920 році його ім’я знову починає 
згадуватися у пресі – прибічники Директорії УНР та Головного отамана С. В. Петлюри 
звинувачують П. П. Скоропадського в зносинах з російськими монархістами. Це 
свідчить, що певні сили побоювались появи колишнього гетьмана на політичній арені 
еміграції. І дійсно, незабаром Павло Скоропадський з’являється, цього разу як прапор 
руху гетьманців-державників. Його засновником стала Українська хліборобсько-
демократична партія на чолі з В. Липинським та С. Шеметом, яка згодом оформилась 
як Український союз хліборобів-державників з центром у Відні. 

Хліборобська партія існувала з кінця 1917 року, але її стосунки з П. Скоро-
падським у 1918-му досить складні. Слід зазначити хоча б, що з’їзд, який 29 квітня 
проголосив Скоропадського гетьманом, був не хліборобським, а з’їздом Союзу 
земельних власників», «Хлібороби» відокремились від них ще напередодні, 28 квітня, 
але вітали гетьмана, поставивши йому декілька умов: створення дійсно вільної, незалежної 
народної Української держави; скликання Української народної ради; щоб уряд складався 
з людей, які довели вірність українській національно-державній ідеї та ін. П. Скоро-
падський прийняв це звернення, але майже всі вимоги виконані не були, а подальші 
з’їзди «хліборобів» – заборонені. На початку листопада 1918 р., коли поразка стала 
цілком очевидною, гетьман доручив С. Гербелю формування нового кабінету – вільного 
від германофілів і зорієнтованого на Антанту. Під загрозою більшовицької навали та 
міжнародної ізоляції П. Скоропадський 14 листопада 1918 р. оголосив про федерацію 
України з «майбутньою», небільшовицькою Росією. Але того самого дня лідери 
українських соціалістичних партій створили у Білій Церкві новий уряд – Директорію, 
яка розпочала повстання проти Гетьманщини. Ідея федерації відштовхнула від 
П. Скоропадського українських патріотів, однак не привернула до нього російських 
монархістів, з яких у Києві формувалася «українська» армія. На Київ наступали війська 
Директорії під командувштям С. Петлюри, розгортався махновський анархістський 
рух. Гетьман втрачав контроль над країною. 

14 грудня 1918 р. в Києві, до якого підступали війська Петлюри, більшовики 
підняли збройне повстання. Того самого дня гетьман з допомогою німців виїхав за 
кордон. У своєму відреченні від влади він писав: «Я, гетьман усієї України, на протязі 
семи з половиною місяців докладав усіх сил, щоб вивести край з того тяжкого 
становища, в якому він опинився. Бог не дав мені сил справитись із цим завданням, І 
нині я, з огляду на умови, які тепер склалися, і керуючись виключно добром України, 
відмовляюся від влади». 

Тільки на вигнанні зійшлися шляхи Скоропадського та Союзу хліборобів, для 
останніх Павло Петрович став прапором Національно-державного будівництва; він 
же знайшов у них сильну підпору під свої мрії про монархічну Україну. 

Слід зазначити, що гетьмансько-державницький рух користувався певним авторитетом 
не тільки в Австрії, Німеччині, куди переїхав після Швейцарії П. П. Скоропадський, 
але і в США, Канаді. Серед його прибічників цього періоду крім В. Липинського можна 
назвати С. Шемета, Скоропис-Йолтуховського, давнього українського діяча засновника 
«Спілки визволення України», історика Д. Дорошенка, Б. Левицького, О. Назарука. 

Відносини гетьмана з «товаришами по боротьбі» складалися не завжди рівно. У 
30-х роках він розійшовся із В. Липинським, який претендував на особливу роль у 
гетьманському русі, і, навпаки, ще тісніше, ніж під час перебування на посту міністра 
закордонних справ Української держави, з ним порозумівся і заприятетовав Д. Доро-
шенко. Певна перебудова спіткала і гетьманський рух – прибічники Скоропадського 
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об’єдналися в «Союз гетьманців-державників», найбільші відділення якого існували 
в Німеччині та Америці. Слід підкреслити, що в еміграції колишній гетьман не йшов на 
компроміси із російським білим рухом, до чого, наприклад, схилявся В. Липинський. 

Найбільш драматичний період в житті Павла Петровича в еміграції настав після 
1933 року, коли в Німеччині до влади прийшов А. Гітлер. Йому неодноразово доводилось 
публічно висловлюватись на його користь хоча б задля продовження існування 
«Союзу гетьманців-державників» та української громади у Німеччині, але ця організація 
і особисто П. Скоропадський ніколи не перебували на службі в гітлерівського 
фашизму. Навпаки, саме наприкінці 30-х років він послав свого сина і спадкоємця – 
гетьманича Данила Павловича до Канади, де той налагоджував контакти з українською 
еміграцією і офіційними колами. 

1921 р. П. Скоропадський разом з сім’єю (В нього було три дочки і син, гетьманич 
Данило, що помер 1957 р. у Лондоні) поселився у Ванзеє – мальовничому передмісті 
Берліна. Він бере активну участь в політичному та культурному житті української 
еміграції, зокрема засновує в Берліні Український науковий інститут. Працює над своїми 
«Споминами», листується із гетьманцями. До речі, його листи до В. Липинського 
спростовують твердження, що він буцімто не володів українською мовою. Інша річ, 
що рідною з дитинства йому була російська, якою вів свій і досі не опублікований 
щоденник. 

В часи Другої світової війни П. П. Скоропадський, користуючись впливом і зв’язками 
в німецьких військових колах визволив із тюрем та концентраційних таборів чимало 
українських патріотів, причому не лише гетьманців (наприклад С. Бандеру). Щоправда, 
його спроби об’єднати навколо себе всі українські національні партії та організації, а 
також провести до німецької адміністрації в Україні своїх людей не мали успіху. 

Початок Другої світової війни вніс різкі зміни у життя колишнього гетьмана, – 
він був поставлений перед необхідністю зробити вибір між двома коаліціями держав, 
що воювали. Змушений зупинитися на німецькій орієнтації, гетьман вважав це одним 
із кроків до створення незалежної монархічної України – мрії, що супроводжувала 
його останні 27 років життя і котрій так і не судилося здійснитися. Загинув він 
випадковою і безглуздою смертю. У квітні 1945 р., їдучи машиною, потрапив під 
бомбардування авіацією союзників. Був поранений. 
 

 
Родовий герб П. П. Скоропадського 
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Помер Павло Скоропадський 26 квітня 1945 року у Баварії. Немає ніяких сумнівів, 
що якби він залишився в житті хоча б декілька місяців, його б чекали суд і страта за 
присудом більшовицького воєнного трибуналу. Але доля подарувала колишньому 
гетьманові смерть хоча і від поранення, але в родиному оточенні. Останній гетьман 
України похований у місті Оберсдорфі (Баварія) рожинному склепі Скоропадських. 
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Народився Василь Олександрович Сухомлинський 28 вересня 1918 р. в с. Василівка 

Олександрійського повіту Херсонської губернії (тепер Кіровоградська область) у 
селянській родині. Він друга дитина в сім’ї, яка мала чотирьох дітей. Умови, в яких 
зростав майбутній педагог, дуже складні: революція, зміна урядів, громадянська війна, 
невдалі спроби колективізації, голодомор 1933 р., насильницька колективізація. 

Батько Олександр Омелянович був помітною людиною в селі: і тесля, й член правління 
колгоспу, й учитель праці, й сількор, й активний учасник сільської самодіяльності. 
Бабуся і мама були обдарованими, творчими натурами, носіями народних традицій, і 
це значною мірою вплинуло на особистість майбутнього педагога. 

Протягом 1926-1933 років хлопець навчається в семирічній школі. Учителі та 
учні спостерігали ранні вияви його творчої натури – він гарно малює, пише вірші, 
грає на народних музичних інструментах. У цей же час проявляються і педагогічні 
нахили юнака: він часто в оточенні дітей, заміняє вчителя, допомагає однокласникам. 

Природні здібності Василя Сухомлинського, підтримані в шкільні роки, визначили 
його життєвий шлях: у 1934 р. він вступає на підготовчі курси учительського 
інституту в Кременчуці, а потім навчається в ньому на факультеті української мови і 
літератури. 

На обрання професії, напрям творчості Василя Олександровича значною мірою 
вплинув той факт, що він зростав хворобливою дитиною, і це, з одного боку, привело до 
самоаналізу, заглиблення в світ власних відчуттів і переживань, а з другого – викликало 
його пильну увагу до тих, хто потребував допомоги, до менших, слабших, беззахисних. 
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Через хворобу в 1935 р. юнак залишає заняття в інституті і розпочинає роботу в 
школі, яку (за винятком двох воєнних років) не залишає до кінця свого життя. Він працює 
вчителем у сільських школах рідного району і навчається заочно в Полтавському 
педагогічному інституті. По закінченні навчання (1938 р.) В. О. Сухомлинський 
продовжує працювати в школі завучем у районному центрі Онуфріївці. Робота в школі в 
поєднанні з самостійним оволодінням педагогічними знаннями давала простір для 
педагогічної творчості, вироблення самостійного підходу до проблем навчання й 
виховання. 

На початку війни (1941) В. О. Сухомлинський призваний до армії, направлений 
на короткочасні курси політруків у Москві, затим брав участь у боях на Калінінському 
фронті. Війна залишила значний слід у творчості педагога. У своїх працях, у виховній 
діяльності він багато говорив про неї, про героїзм радянського народу, про біди й 
нещастя, які вона принесла. Війна пройшла крізь його життя й долю: учасник важких 
боїв, тяжко поранений під Ржевом, людина, шо розгубила своїх рідних, Василь 
Олександрович писав про неї болем своїх незагойних ран, вважав її уроки джерелом 
виховання патріотизму, громадянськості. 

Після поранення та численних госпіталів В. О. Сухомлинський комісований (1942 р.). 
У невеличкому селищі Ува в Удмуртії він працював директором школи до 1944 р. 
Це були нелегкі роки для педагога. Він палко любив Україну, яка знемагала в війні. 
Нічого не знав про своїх рідних – батька, матір, двох братів і сестру. В усі-усюди 
писав листи, розшукуючи їх. У цей же час Василь Олександрович знайомиться зі 
своєю майбутньою дружиною Ганною Іванівною Дев’ятовою, працівником Наркомосу 
Удмуртії. В 1944 р. вони одружилися. І як тільки звільнено Україну, подружжя їде 
на Батьківщину. 

З 1944 по 1948 р. педагог працює завідувачем Онуфріївського районного відділу 
народної освіти. Добір кадрів, відбудова шкіл, організація харчування, безпосередня 
допомога дітям-сиротам. Роботи багато. Одначе ця адміністративна діяльність його 
не задовольняла, не давала простору для творчої, ініціативної натури. При першій 
нагоді він попросився на роботу в школу – до дітей, до живої справи. 

З 1948 р. до кінця свого життя Василь Олександрович працював у середній школі 
в Павлиші. Саме тут, за сім кілометрів від села, де народився. Тут реалізувався як 
педагог, як особистість, як письменник. Життя в Павлиші додавало йому сил, почуття 
внутрішньої свободи. Тут він міг висловлювати свої погляди, відстоювати свої 
переконання, виявляти свої особистісні якості. Тут діяв самостійно, часто всупереч 
офіційним вказівкам. 

Перший період його діяльності (1948-1956) у Павлиші, підготовчий, характеризується 
організаційним становленням навчально-виховного процесу, створенням матеріальної 
бази, формуванням педагогічного і дитячого колективів. 

Щоденне спілкування з дітьми поставило перед директором велику кількість 
педагогічних проблем, які вимагали теоретичного осмислення, практичної перевірки. 
Він вивчає засоби підвищення грамотності та успішності учнів, замислюється над 
удосконаленням форм навчання, над взаємозв’язком між умовами й результатами 
навчання. Свої міркування оприлюднює на сторінках спочатку районної та обласної 
преси, а згодом у республіканських та всесоюзних засобах масової інформації. 

В центрі його уваги перебувають питання організації і керівництва всією навчально-
виховною роботою школи. В 1955 р. Василь Олександрович захищає кандидатську 
дисертацію на філософському факультеті Київського державного університету ім. Т. 
Г. Шевченка «Директор школи – керівник навчально-виховної роботи». 

З кінця 50-х років Василь Олександрович у своїй теоретичній і практичній діяльності 
йде від школи навчання, що панувала в ті роки, від спрямованості лише на розвиток 
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інтелекту до трудової школи як основи розвитку дітей і підготовки їх до життя, де 
основним засобом виховання виступала педагогічно обґрунтована й методично 
спрямована праця. Ці ідеї найвиразніше звучать у працях: «Виховання комуністичного 
ставлення до праці» (1959), «Виховання радянського патріотизму у школярів» (1959), 
«Формування комуністичних переконань молодого покоління» (1961). 

Від середини 50-х до середини 60-х років Василь Олександрович розробляє свою 
педагогічну систему. Рушієм творчого процесу для нього стає невдоволеність наявними 
на той час у педагогіці і практиці роботи школи авторитарно-догматичними структурами 
виховання і схоластичним, відірваним від життя змістом освіти. Це особливий етап 
життя педагога, час сподівання на радикальні зміни. 

Він звертається до тем і проблем, які раніше не були предметом педагогічної 
рефлексії в структурі радянської ідеологеми. Так, в 1961 р. виходить його книга 
«Духовний світ школяра», в 1962 – «Людина неповторна», в 1963 – «Моральний 
ідеал молодого покоління», в 1965 р. – «Виховання особистості в радянській школі». 
Василь Олександрович звернувся до духовного світу особистості, до моральних її 
цінностей задовго до того, коли на неї звернули увагу інші педагоги. Ці твори 
послужили поштовхом для подальших творчих шукань. 

Згодом, в 90-ті роки висловлена думка про значний вплив ідей В. О. Сухомлинського 
на розвиток тогочасної освіти в державі. В одній із монографій зазначається: «Свої 
погляди В. О. Сухомлинський активно відстоював в Академії педагогічних наук, на 
нарадах працівників народної освіти, в періодичній пресі. їх поділяли вчителі, батьки й 
самі учні. Ідеї, погляди, що їх висловлював В. О. Сухомлинський, вплинули значно 
сильніше, ніж це прийнято вважати, на деякі положення тез ЦК КПРС і в кінцевому 
рахунку на прийнятий в грудні 1958 року Закон про зміцнення зв’язку школи з життям». 

Оскільки пошуки педагога збігалися з загальним напрямом демократизації суспільства, 
вони підтримані на загальнодержавному рівні – в 1957 р. його обрано членом-
кореспондентом Академії педагогічних наук РРФСР, в 1958 р. присвоєно звання 
Заслуженого учителя школи УРСР, а в 1960 р. нагороджено орденом Леніна. 

В цілісному вигляді гуманістичні педагогічні ідеї В. О. Сухомлинського вперше 
викладені в «Етюдах про комуністичне виховання» (1967). Ось найголовніші з них: 
довіра й повага до дитячої особистості, погляд на навчальну діяльність школярів як 
на насичений творчими відкриттями процес пізнання та самопізнання, обмеження 
сфери впливу колективу на особистість, виховання без покарань, велика роль слова 
та особистості вчителя для дитини. 

Ці погляди Сухомлинського на виховання викликали обурення з боку офіційної 
педагогіки; «Етюди...» піддані нищівній критиці (Б. Ліхачов, В. Кумарін, Л. Гордін, 
В. Коротов), а сам Василь Олександрович звинувачений у проповіді «абстрактного 
гуманізму». 

Позбавлений можливостей відстоювати свою позицію в педагогічній пресі через 
відмову друкувати статті, в умовах цькування В. О. Сухомлинський продовжує 
розвивати свої ідеї в таких загальновідомих творах, як «Серце віддаю дітям» (1968 – 
НДР, 1969 – Україна), «Павлиська середня школа» (1969), «Народження громадянина» 
(1970). 

Основні ідеї, які розвинув Василь Олександрович у цих та інших працях такі: 
– любов до дитини; 
– розвиток творчих сил кожної окремої особистості в умовах колективної 

співдружності на основі етико-естетичних цінностей, інтересів, потреб, який спрямований 
у кінцевому підсумку на творчу працю; 

– культ природи, природа як найважливіший засіб виховання почуття прекрасного і 
гармонії; 
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– розробка демократичних педагогічних засобів і методів навчання й виховання 
(повага, заохочення, опора на позитивне, моральне покарання); 

– звернення до внутрішнього світу дитини, опора на її сили, внутрішні потенції, 
підтримка і розвиток того здорового, що є в кожній особистості; 

– розвиток ідеї «радості пізнання», тобто емоційне сприйняття процесу навчання; 
– демократизація структури управління навчально-виховним процесом у школі 

(психологічний і педагогічний семінари, школа для батьків тощо). 
В останній період життя В. О. Сухомлинський все голосніше та емоційніше обстоює 

народні імперативи й цінності, спирається на українську етнопедагогіку, вводить її в 
усі ланки педагогічного процесу, особливо наголошуючи на значенні рідної мови, 
слова, пісні, поезії, казки. Розширюючи педагогічний простір, він починає сам створювати 
для павлиських дітей казки, оповідання, притчі, які лежать у площині української 
ментальності, українського світосприйняття, й широко застосовує їх у навчально-
виховному процесі. 

В ці роки Василь Олександрович з особливим значенням говорить про роль рідної 
мови в вихованні, пристрасно й палко освідчуючись їй у любові («Слово рідної мови» 
(1965); «Джерело невмирущої криниці» (1970). 

Гуманістичні ідеї В. О. Сухомлинського, які глумливо відкидалися консервативним 
крилом офіційної педагогіки, з ентузіазмом і радістю сприймалися вчителями, батьками, 
широкою педагогічною громадськістю. Павлиська школа, якою керував і де експе-
риментував педагог, поступово перетворювалася в педагогічну «Мекку» – до неї 
їхали не лише з України та багатьох інших куточків СРСР, а й з-за кордону. 

Позиції В. О. Сухомлинського підтримували й деякі офіційні особи, зокрема перший 
секретар ЦК КПУ П. Ю. Шелест, якому, без сумніву, імпонувало звернення Василя 
Олександровича до національних витоків. Саме завдяки його підтримці педагога 
нагороджено в 1968 р. золотою зіркою Героя Соціалістичної Праці та другим орденом 
Леніна. 

Василь Олександрович Сухомлинський помер 22 вересня 1970 року – на 52 році 
життя. Він був сповнений задумів, мрій, творчих пошуків. Про це свідчать твори, що 
побачили світ в 70-ті роки: «Методика виховання колективу» (1971), «Розмова з 
молодим директором школи» (1973), «Листи до сина» (1978). В них він розширює і 
поглиблює свої гуманістичні ідеї у напрямі розвитку духовності, яка, за переконанням 
педагога, опосередковує всі інші риси особистості. 

Праці, над якими він працював до останнього дня – «Як виховати справжню людину» 
(1989), «Хрестоматія з етики» (1990), присвячені формуванню духовності як визначальної, 
провідної якості особистості через морально-етичне виховання, прищеплення цінностей. 
В. О. Сухомлинський ввів етику в структуру педагогічної науки, наповнив її педагогічним 
змістом, культовими засадами як на основі соціальних реалій, так і народної та 
класичної культури. Він вибудовує виховний процес як прищеплення «культури 
почуттів», «культури бажань» краси і любові, створює «філософію для дітей», основою 
яких виступають написані ним художні мініатюри, а педагогічна аргументація 
закладається в моральних повчаннях книги «Як виховати справжню людину». 

Як учений Василь Олександрович, на відміну від багатьох його сучасників і 
попередників, був учителем-практиком, творцем експериментальної та авторської 
школи, де апробовувалися педагогічні ідеї і до якої зверталася мисляча інтелігенція. 
Нарешті, В. О. Сухомлинський впливав на поширення власних педагогічних поглядів і 
своїм способом життя, і власною моральністю. Його особистість стала незвичною 
для педагогічної науки того часу: виходець із села, аскетизм і скромність у роботі й 
побуті, невтомність у праці надавали ідеям Василя Олександровича особливої ваги і 
звучання. 
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В останніх працях В. О. Сухомлинський розмірковує над проблемами в загальному 
гносеологічному сенсі: «шо таке людина?», «яке її призначення?» – і намагається 
дати відповіді на них засобами педагогічної науки. Він дедалі більше говорить про 
такі прості й необхідні для кожної людини і суспільства в цілому речі: про добро й 
милосердя, про смисл життя і правильне ставлення до смерті, про зло і його 
подолання, про необхідність гармонії в людських стосунках, про любов, про жінку-
матір – основу людського життя. 

 

 
Бюст встановлений біля головного корпусу Миколаївського національного 

університету імені Василя Олександровича Сухомлинського 
 

Після 1970 р. почався новий етап біографії педагога – «життя після смерті». Це 
стосується його 48 книг, 500 наукових статей, більше як 1500 оповідань і казок для 
дітей. Спадщина В. О. Сухомлинського розійшлася по всьому світу, живе своїм життям. 
На початок XXI ст. вийшло 65 його творів тиражем близько 15 млн примірників. 
Вони перекладені на 59 мов народів світу. Найпопулярніша книга «Серце віддаю 
дітям», яку жодне видавництво не хотіло публікувати й випустило в 1969 р. тільки 
тому, що вона вийшла роком раніше в НДР, має 55 видань на 32 мовах народів світу. 

Ідеї Сухомлинського, які не знайшли свого повного застосування в свій час, значно 
вплинули на подальший розвиток педагогічної науки і практики – вони лягли в основу 
широкого руху «педагогіки співробітництва», популярного наприкінці 80-х – на початку 
90-х років XX ст. Ці ідеї ввійшли органічною частиною в сучасну реформовану 
початкову школу України, за ними працюють різні навчальні заклади, проводяться 
щорічні Всеукраїнські педагогічні читання «Василь Сухомлинський і сучасність». 
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Педагогічна спадщина В. О. Сухомлинського глибоко вивчається в Україні, Росії, 
багатьох країнах світу. Створена і активно працює Українська асоціація імені Василя 
Сухомлинського (1991), Міжнародне товариство послідовників Сухомлинського 
(Німеччина, Марбур, 1990), Всекитайське товариство прихильників В. Сухомлинського 
(1998). В Павлиській середній школі, що носить його ім’я, з 1975 р. функціонує 
педагогічно-меморіальний музей В. Сухомлинського. Ім’я великого педагога присвоєно 
Миколаївському національному університету. 
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Òåë³ãà Îëåíà ²âàí³âíà 
 
 

 
 
 
Народилася Олена Іванівна Теліга (дівоче прізвище – Шовгенова) 21 липня 1906 р. 

в Іллінському під Москвою в родині талановитого інженера-гідротехніка Івана 
Опанасовича Шовгенова, який походив зі Слобожанщини, вищу освіту здобув у Санкт-
Петербурзькому інституті інженерів шляхів сполучення, а на той час працював у 
Москві. Там же мешкала родина Шовгенових, а влітку відпочивала в підмосковному 
Іллінському, де й побачила світ Оленка. Її мати походила з Поділля зі священицької 
родини Нальянч-Качковських, що мала білоруське коріння, але була цілком україні-
зованою. 

Коли Оленці виповнилося п’ять років, Шовгенови переїхали до Петербурга за 
місцем нової роботи батька. Потім переїхали в Україну. У Києві в роки громадянської 
війни батько Олени був міністром в уряді Української Народної Республіки. Час тоді 
був важкий і складний. Олена бачила, як кожен прихід червоної армії в Київ для 
багатьох мирних киян обертався страшною трагедією. Влітку 1919 року, одразу ж 
після чергового відступу червоної армії з Києва, в період короткочасного безвладдя, 
їй довелося побувати на території ВЧК і побачити у внутрішньому саду безліч ще не 
зотлілих знівечених тортурами трупів з видавленими очима, вирізаними губами, 
носами, із трісками, загнаними в ніздрі, під нігті пальців, з цвяхами, забитими у 
вуха, тощо. 

У дитинстві Оленка одержала добру домашню освіту, гувернантка навчала її 
німецької, французької та російської мов, вона виростала в російськомовному оточенні 
під великим впливом російської культури й українкою себе в той час не усвідомлювала, 
української мови не знала. Час від часу влітку вона бувала в Україні, на рідній для 
батька Харківщині, але ті місця не вважала своїм «домом», як зізнавалася пізніше в 
листі до Наталі Лівицької-Холодної. 



Землі української постаті знані 

647 

Справжнім домом став для неї Київ, куди Шовгенови переїхали 1918 р. Батько 
працював у Міністерстві шляхів директором департаменту водного й шосейного 
господарства, читав лекції в Київському політехнічному інституті, а Оленка навчалась у 
приватній гімназії Олександри Дучинської. Мешкали Шовгенови на Шулявці, біля 
Політехніки, де жили родини професорів. Політичний бік подій, що відбувались у 
Києві в 1918-1920 рр., дівчинка навряд чи глибоко усвідомлювала. Але часті зміни 
влад, а потім і перемога більшовицького режиму залишили в пам’яті згадку про Київ 
«трагічний», «в боях ранений». 

Навесні 1920 р. Київ залишив батько Олени, який разом зі старшим сином Андрієм 
виїхав до місця перебування уряду УНР на Поділлі, а потім у складі цього уряду 
евакуйований до польського міста Тарнува. Олена з матір’ю та братом Сергієм 
залишилася в Києві під владою більшовиків, без будь-яких засобів до існування. 

Безхмарне дитинство для Олени закінчилося. Треба було працювати, щоб заробити 
на прожиття. «Хліб для мене був мрією, бо їли ми лише картоплю і пшоняний куліш. 
Все це без масла чи сала». 

Через деякий час мати разом з Оленою та Сергієм подалася до батька в Тарнув, 
нелегально перейшовши кордон. А в липні 1922 р. родина Шовгенових була вже в 
чеському місті Подєбрадах, де відкрилася Українська господарська академія (УТА) і 
професор І. Шовгенов був призначений її ректором. 

Українське середовище в Польщі, а потім і в Чехословаччині спочатку здивувало 
Олену, було для неї незвичним. 

Олена включилась у життя української громади, спілкувалася зі студентами УГА, 
вступила на матуральні курси, щоб одержати документ (матуру) про середню освіту. 
Велику роль в «українізації» Олени Шовгенової відіграли тогочасні її товариші – 
студенти УГА, особливо Михайло Теліга – кубанський козак, бандурист, недавній 
старшина армії УНР, з яким вона поєднала свою долю, одружившися 1 серпня 1926 р. 

Українську мову та літературу Олена обрала своїм фахом, вступивши восени 
1923 р. на підвідділ української мови та літератури історико-літературного відділу 
Українського вищого педагогічного інституту ім. М. Драгоманова в Празі. Її профе-
сорами були визначні українські вчені: Софія Русова, Леонід Білецький, Дмитро 
Дорошенко, Василь Сімович, Дмитро Чижевський, Сергій Шелухин, Степан Сірополко 
та інші. 

Дівчина поринула в студентське життя, брала активну участь у студентських вечорах, 
була членом різних студій і гуртків. У листі до Михайла Теліги від 30 квітня 1925 р. 
писала: «Якби Ви знали, Михайлику, яка я тепер зайнята! Акуратно ходжу на лекції. 
Ходжу на студію театральну. В суботу у нас академічне свято, і проф. Вагнер мучає 
мене з віршами». А ще ж було велике захоплення – танці. Разом з Михайлом Телігою 
відвідувала школу танців, якою керував Василь Авраменко, котрий у майбутньому 
на весь світ прославить український танок. 

Олена була постійною учасницею літературних диспутів та «судів», популярних 
тоді серед молоді, дуже багато читала світової й української літератури. Наталя 
Лівицька-Холодна, яка добре знала Олену, часто з нею спілкувалась і листувалася, 
згадувала: «Олена Теліга була правдивою літераткою. Писати своє і читати чуже, 
обмінюватися думками, доповнювати свою освіту, удосконалювати себе – це було її 
життя... Мене тепер дивує, як Олена, не маючи спеціяльної освіти в цій ділянці, могла 
знати таку силу творів світової літератури». 

Володіла кількома іноземними мовами – російською, чеською, німецькою, фран-
цузькою, польською, – постійно удосконалювала знання рідної мови. першому листі 
до Дмитра Донцова від 17 жовтня 1928 р. писала: «Але зараз я працюю над своєю 
рідною українською мовою, яку я, на жаль, знаю дуже недавно і над якою мені 
прийдеться багато попрацювати, щоб володіти нею як рідною». 
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Вірші почала писати рано, ще в дитинстві, писала їх і в студентські роки, але читала 
тільки найближчим друзям. Перша публікація поезія «Весняне» – побачила світ у 
книзі 11 «Літературно-наукового вісника» за 1928 р. Того ж року в кн. 12 опублікований 
вірш «Тільки вечір злітає на місто», а в кн. 1 1929 р. – «Радість». Д. Донцов розгледів 
поетичний талант у ще не досконалих віршах молодої авторки і відкрив їй шлях у 
велику літературу. 

Восени 1929 р., після того як М. Теліга закінчив Українську господарську академію і 
одержав фах лісівника, подружжя переїхало до Варшави. Туди 1928 р. виїхали батьки 
Олени. 4 червня 1929 р. померла мати. Сподівалися, що переїзд полегшить батькові 
самотність, а вони знайдуть собі роботу. Однак роботу знайти було важко, і Теліги 
дуже бідували. Михайло Теліга влаштувався землеміром у с. Желязна Жондова, де 
(клімат був холодний, вологий, кругом – антисанітарія, відсутність будь-яких побутових 
зручностей. Усе це нищило їхнє здоров’я, але мусили там жити обоє влітку, а взимку 
Олена часом виїжджала до Варшави, щоб заробляти собі на прожиття. 

І все ж саме ці роки надзвичайно плідні в творчості Олени. Вона багато роздумувала 
над долею України і над своєю місією поетеси, патріотки, жінки, друкувала поезії, в 
яких уперше прозвучав неповторний голос її пасіонарної любовної лірики. У кн. 4 
«Літературно-наукового вісника» за 1932 р. побачив світ вірш «Мужчинам», який 
авторка вважала для себе програмним. У ньому – передчуття бою, в який жінки 
зберуть своїх чоловіків. Свою ж місію вони вбачають у тому, щоб дарувати чоловікам 
ніжність, вірою в їхню міць підтримувати бойовий дух. Не жіноча справа – братися 
за спис. Але коли потрібно буде для здобуття перемоги, то жінки, «радістю життя» 
«напоївши вщерть» своїх коханих, стануть поряд і підуть з ними «хоч на смерть». 

В Варшаві, була міцна українська громада. Тут Олена вчителює в українській 
школі, починає творити, посівши чільне місце в когорті молодих митців еміграції. її 
мужні й палкі вірші швидко знаходять шлях до найбільш захованих патріотичних 
почуттів людини і кличуть до самовідданої боротьби за Українську Державність. 

Присвятивши своє життя великій ідеї, Олена Теліга розуміє і своє покликання 
жінки. Вона зуміла стати поруч чоловіка не жінкою-борцем, позбавленої всякої 
жіночності, а справжньою люблячою дружиною. Її не цікавили й не вабили застарілі 
фрази про визволення жінки і її рівноправність. Проблема жінки нашого часу, вважала 
поетеса, пішла далі. 

Олена Теліга вважала, що для українки має бути характерним поєднання «найкращої 
жіночости з найкращою мужністю», і переймалася тим, що в українській літературі 
не створено ідеального образу жінки. Вона докоряла українським письменникам за 
те, що у своїх творах жіночі типи вони малювали двома кольорами: жінка-рабиня і 
жінка-вамп. Є ще, правда, писала Олена, й третій тип: різка, енергійна, позбавлена 
сантименту, «жінка-товариш», але в ній «так мало жіночості, що – викликаючи пошану – 
ніколи не викликає любови й адорації». 

Для Олени Теліги ідеал української жінки, який найбільше відповідав добі й до 
якого вона сама намагалася наблизитися, – це жінка, яка «вже не хоче бути ні 
рабинею, ні «вампом», ні амазонкою. Вона хоче бути Жінкою. Лише такою жінкою, 
що є відмінним, але рівновартісним і вірним союзником мужчин в боротьбі за життя, 
а головне – за націю». 

«Так буде завжди, – наголошувала Олена Теліга, – доки кожна українка не навчиться 
дивитися на чоловіка, дітей, а головне на саму себе, не лише як на сторожів домашнього 
вогнища, а передусім – як на сторожів цілості, щастя і могутності більшої родини – 
нації». Своє місце в громадському житті жінки мають шукати лише в співпраці з 
чоловіками, а не створювати свій власний «баб’ячий» світ і замикатися в тісні 
феміністичні організації. 
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Олена Теліга розуміла, що наближається час, коли патріоти України не зможуть 
залишитись осторонь від боротьби. І до неї треба готувати не лише себе, а й усю 
націю, гартувати її дух, бо саме відсутність належної волі до перемоги в боротьбі за 
власну національну державу була, на думку письменниці, однією з головних причин 
поразки української революції в 1917-1921 рр. Була переконана, що вибороти власну 
державу зможе лише сильна нація, згуртована волею до перемоги, і завдання українських 
патріотів, зокрема й майстрів слова, вбачала в підготовці себе і всієї нації до такої 
боротьби. Ці мотиви звучать у багатьох її поетичних і публіцистичних творах, 
епістоляріях. Разом з тим вона виступала проти аскетичного відречення від радощів 
життя. 

До активної діяльності в організації українських наці прилучилася і молода поетеса 
Олена Теліга. Як і інші молоді обдаровані поети такі як Євген Маланюк, Олег 
Ольжич-Кандиба, Богдан Кравців, мала великий вплив на галицьку молодь. 

Поетеса стає центром уваги в середовищі української інтелігенції. Вона очолює 
Спілку письменників. До неї щоденно приходять десятки голодних та перемерзлих 
письменників, критиків, професорів за порадою та допомогою. А допомогти матеріально 
їм вона не мала чим, сама бідувала. Віддавала свої гроші, добивалася якихось гонорарів, 
позичок, обідів. Люди були втішені і цим, а особливо морально. Спілка стала центром 
духовного життя столиці. 

У 1932 р., який можна вважати переломним у творчості поетеси, побачив світ 
прекрасний триптих «Чужа весна», «Сонний день», «Пломінний день», в останній 
частині якого авторка єдиний раз у своїй поезії прямо вживає «найгостріше слово – 
Україна», виражає своє жагуче прагнення – поетичним словом піднести дух нації, 
запалити, повести за собою інших – «рідних і охочих» і засвідчує свою готовність 
включитися в активну боротьбу за омріяну незалежну державу. 

У знаменитому своїм передбаченням вірші «Поворот», Олена Теліга висловила 
нестримне бажання повернутися на Батьківщину. Хоча розуміла, що десятиліття 
більшовицького панування розкололи націю на ворогуючі табори і що її однодумців 
удома «Чекає все: і розпач, і образа, а рідний край нам буде – чужиною», але 
закликала усіх українських патріотів змести межі «вогнем любові», зібратися разом, 
«щоб далі йти дорогою одною»: 

Важливу роль у житті Олени Теліги, в формуванні її націоналістичного світогляду 
відіграла особиста зустріч із Дмитром Донцовим, яка відбулася вперше в січні, а 
вдруге – в травні 1933 р. До того вони лише листувалися, а після зустрічі в них 
склалися особливі стосунки, які важко було визначити звичними поняттями («Ще не 
всьому зватися дано»). Олена присвятила Д. Донцову поезії «Не любов, не примха й 
не пригода», «1933-1939». Глибоке почуття до нього, про яке зізнавалася в листах до 
Н. Лівицької-Холодної 13, було джерелом натхнення для прекрасної любовної лірики. 

Вона була душею Української студентської громади, брала участь у всіх її заходах, 
виступала з рефератами, читала свої поезії, які, за свідченням її близького друга 
Олега Штуля (Ждановича), вдаряли в патріотичну струну, кликали до готовності 
боротись. Олена Теліга, яка давно вже сповідувала націоналістичну ідеологію, зробила 
свій вибір – стала членом Організації Українських Націоналістів. 

У грудні 1939 р. Теліги переїхали до Кракова, де Олена зустрілася з давнім 
знайомим ще зі студентських літ, а тепер відомим ученим-археологом і поетом, членом 
проводу ОУН Олегом Кандибою-Ольжичем. Ця зустріч визначила всю її подальшу 
долю – Олена розпочала активну роботу в культурній ділянці ОУН. Вона очолила 
літературно-мистецьке товариство «Зарево», співпрацювала в празькому журналі 
«Пробоєм», у краківській «Просвіті», готувала випуск літературного альманаху 
«Буде буря!», де мали друкуватися поезії патріотичного звучання, написала до нього 
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передмову, виступала перед слухачами школи організаційного активу з питань української 
культури й методів її використання для піднесення національної свідомості. 

Тогочасні настрої Олени Теліги, її світосприймання виражені в підготовлених 
нею і виголошених у той період рефератах: «Книжка – духова зброя» (11 травня 
1940 р. на літературно-мистецькому вечорі з нагоди відкриття бібліотеки «Просвіти» 
в Кракові), «Вступне слово на «Академію в честь Івана Мазепи», (в Криниці на святочній 
Академії, організованій 22 вересня 1940 р.), та «Партачі життя» (весна 1941 р.). 

Своє місце в дні жорстокої війни вона бачила на рідній землі. Разом з Уласом 
Самчуком Олена виїхала з Кракова 14 липня 1941 р. 16 липня вони перейшли кордон – 
річку Сян – і рушили до Львова. Планувалося спочатку дістатися до Львова, а потім – 
до Києва. Як діяч Культурної референтури ОУН Теліга повинна зв’язатися там з 
місцевими українськими націоналістами і посилити боротьбу за згуртованість нації, 
за незалежність. 

Олена Теліга рвалася до Києва, не вплинули й аргументи самого О. Ольжича, 
який намагався вберегти її від небезпеки. 12 вересня вона прибуває до Рівного, де в 
редагованій Уласом Самчуком газеті «Волинь» публікує кілька статей, у яких закликає 
до єднання українську націю, викриваючи облудність, фальшивість сталінського гасла 
дружби народів, яке, на перший погляд, звучало так привабливо. 

До Києва Олена прибула 22 жовтня 1941 р. Тут вона очолила Спілку українських 
письменників, редагувала «Літаври» – літературно-мистецький додаток до редагованої 
І. Рогачем газети «Українське слово». Увійшла до складу створеної з ініціативи 
О. Ольжича Української Національної Ради, яка мала намір стати представницьким 
органом, що перебрав би на себе цивільну владу на окупованій німцями території 
України з тим, щоб за допомогою легальних (а при необхідності й нелегальних) заходів 
згуртувати націю для відбудови зруйнованого господарства, відродження української 
мови та культури, які винищувалися більшовицькою владою, і в перспективі, ско-
риставшися знесиленням обох тоталітарних режимів у взаємній жорстокій боротьбі, 
утвердити незалежну Українську державу. 

Поетеса редагує літературний тижневик «Літаври» при газеті «Українське слово». У 
журналі публікує твори українських літераторів, закатованих у сталінських таборах: 
Є. Плужника, Г. Косинки, О. Влазька, Д. Фальківського та інших. Водночас, входить 
до редколегії газети «Українське слово», що на початку війни видають у Києві 
редактор І. Рогач та його співробітники О. Штуль, О. Лащенко, Г. Гайовий, П. Олійник і 
М. Скрипник. Попри жорстоку німецьку цензуру, вони друкують матеріали, що про-
буджують в українцях національну свідомість, підносять анти-окупантські настрої. 
На сторінках «Літаврів» редактор Теліга не пропустила жодного панегірика фюрерові. 

Взимку 1941 року «Українське слово» розгромлене, редактора і літпрацівників 
часопису знищено. Німецькі власті переконалися, що і «Літаври», й очолювана Телігою 
Спілка письменників ніколи не стануть їхніми поплічниками й у своїй діяльності не 
керуватимуться гітлерівсько-геббельсівськими доктринами. Закрили й «Літаври». 
Київську пресу було передано проросійським групам, що слухняно виконували вказівки 
німців. 

Смертельна небезпека нависла і над Телігою, надто після арешту гітлерівцями 
двохсот оунівців. Олег Ольжич прибув тоді до Києва й просив її полишити місто, 
перебратися до надійної криївки. «Вдруге я з Києва не поїду», – відповіла на цю 
пропозицію. 

9 лютого 1942-го року Олена Теліга із своїми товаришами йшла до Спілки 
письменників, де їх уже чекали в засідці гестапівці. Всі вони – а поміж них і подружжя 
Теліг– заарештовані. 



Землі української постаті знані 

651 

 
Олена та Михайло Теліги 

 
О. Ольжич, розуміючи, що Олені загрожує арешт, просив її залишити Київ, але 

вона категорично заявила, що вдруге з Києва не поїде. Вона свідомо пішла на смерть: не 
тільки відмовилася виїхати з Києва, а й не відмінила призначені нею збори Спілки 
українських письменників, хоч була попереджена, що може бути там заарештована. 
Олімпіада Скорупська розповідала, як зустріла Олену 9 лютого 1942 р., коли та йшла 
до Спілки, і порадила їй не йти туди, бо була небезпека арешту. 

Всіх заарештували й вивезли на Короленка, 33, в приміщення гестапо, а через 
кілька днів розстріляли й поховали в Бабиному Яру. Точна дата трагедії не відома. 
Більшість дослідників сходяться на тому, що сталося це 21 лютого 1942 р. 

Саме в цей день 21 лютого традиційно вшановуємо ми пам’ять героїв, які, піднявшися 
на нерівний бій проти двох могутніх тоталітарних сил, що роздирали тіло рідної 
землі, віддали життя за Україну, за її незалежність. Серед них – Олена Теліга, поетеса і 
патріотка, яка пішла у вічність, щоб навіки злитися зі своїм народом, назавжди 
залишитися в його вдячній пам’яті. 

На стіні камери, в якій знаходилася поетеса, були вицарапані слова «Тут сиділа і 
звідси йде на розстріл Олена Теліга». Зверху – тризуб. 

Щороку 21 лютого – у день її загибелі та 21 липня – в день народження покла-
даються квіти в Бабиному яру біля деревяного хреста, де покоїться прах розстріляних 
гестапівцями українських патріотів. У багатьох містах і селах проводяться вечори 
памяті Олени Теліги. І зростає інтерес до цієї непересічної особистості. У 2007 році 
НБУ в обіг була введена пам’ятна монета номіналом 2 гривні, присвячена О. Теліги. 
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Поетеса загинула за вільну Україну передовсім як Людина, для якої однаково 
неприйнятними були і комуністичний, і фашистський режими. Ось як оцінювала вона 
«радянський рай» в Україні: «Україну записала справжня хуртовина чужих гасел... їх 
були сотні, різних кличів, наказів, обіцянок! Ціла шоста частина світу корчилася, 
викривлювалася, згиналася від їхнього пекельного брязкоту, а ще більше від ніжно-
приятельського шепотіння просто на вухо – з револьвером до грудей». За ці слова, 
написані кров’ю серця, за волелюбний дух, за непокору помстилися не більшовики, 
а нацисти. Бо багато чого їх об’єднувало, і в тих і других для борців за волю готовий 
єдиний вирок – смерть. 

Тільки тепер до нас, пробуджених від багатолітнього важкого сну, повертаються 
імена багатьох славних доньок України, серед яких – Олена Теліга. Першим кроком 
у справі увічнення поетеси став жалобний мітинг у Бабиному Яру, де з нагоди 
п’ятдесятих роковин загибелі поетеси було встановлено й освячено Хрест. 

Біля Хреста буяють живі квіти. Над ним високо-синє небо пробуджуючої України. 
І пророчі рядки Олени Теліги: 

 
Використана література: 
1. Жулинський М. Олег Ольжич иа Олена Теліга. Нариси життя і творчість. – 

К., 2001. 
2. Миронець Н. Олена Теліга. – К., 2009. – 62 с. 
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Леся Петрівна Українка (Лариса Петрівна Косач) народилася 13 (25) лютого 1871 р. у 

Новограді-Волинському. Дитячі роки провела на Волині, де під впливом М. Драгоманова 
(рідного дядька по матері) вивчали побут і звичаї українського селянства, народні пісні й 
казки, які відіграли значну роль у формуванні її світогляду та поетичній творчості. 

Лариса Косач народилася 13 лютого 1871 р. у Нодоград-Волинському (м. Звягіль) 
у дворянській родині Петра Антоновича та Ольги Петрівни Косачів, де, крім неї, 
було ще п’ятеро дітей. Батько займав посаду голови мирового з’їзду, був прихильником 
і учасником україно-фільського руху, товаришував із видатними особистостями того 
часу: В. Антоновичем, М. Лисенком, М. Старицьким, П. Житецьким, М. Драгомаповим. 
За різними відомостями, рід Косачів мав Балкапське походження, з Герцеговини. Потім 
представники роду, зокрема Петро Косач, служив польській коропі, був польським 
шляхтичем. Згодом обіймав посаду сотника Стародубського полку. Рід матері – Ольги 
Драгоманової (поетеси Олени Пчілки) мав грецьке походження, одного з представників 
якого доля занесла до Б. Хмельницького, де він був драгоманом-перекладачем. Так 
Стефан Драгоман осів в Україні, в Гадячі. Його далека спадкоємиця Ольга Драгоманова 
навчалася в пансіоні в Києві, де й познайомилася з другом свого брата Михайла Петром 
Косачем. Отже батько й мати поетеси були високоосвічені, великими прихильниками 
літератури і музики, демократично мислячі, патріотично налаштовані. 

Дитячі роки Лесі пройшли в чудовому волинському краї. Дівчинка росла вразливою, 
надзвичайно музично обдарованого, талановитою. Мати, жінка вольова і рішуча, вирішила 
зайнятися безпосередньо навчанням доньки, склала програму освіти, достатньо широку і 
ґрунтовну. Леся з ранніх років виявляла неабиякі здібності. У п’ять – грала на 
фортепіано, у вісім – написала свій перший вірш. Діти радували батьків успіхами. 
Проте в десятирічному віці до Лесі прийшла біда. У січні 1881 р., вона із сестрою 
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Ольгою пішла подивитися на те, як на річці святять воду. Дівчатка були вдягнені дуже 
тепло, але відбулося не передбачуване: під тиском натовпу лід тріснув і проступила 
вода. Оскільки Леся і Ольга стояли в центрі великого натовпу, то змогли вибратися 
тільки тоді, коли закінчилася церемонія, а валянки на ногах заледеніли. Леся захворіла, і 
від того часу розпочалася її жорстока «тридцятирічна війна» з туберкульозом: спочатку 
правої ноги, через рік – лівої руки, потім легенів і нирок. Там, у Луцьку, під час 
лікування, розпочинається поетична творчість Лесі, схильність до якої не викликала 
сумніву в рідних. 

У вересні 1881 р. батько відвіз дружину й дітей до Києва, бо прийшов час 
навчати сина в чоловічій гімназії. Два роки за програмою брата вдома вчилася й 
Леся. Особливий хист виявився в дівчинки до мов – грецької і латини, – до музики, 
зокрема, в грі на фортепіано, композиції й теорії музики, якої вона навчалася у дружини 
Миколи Лисенка – Ольги Олександрівни. Але невпинно наступала хвороба. Літо 
1883 р. останнє щасливе у житті дівчинки. Після чудового відпочинку в с. Колодяжне 
восени ліва рука спухнула, посиніла, нестерпно боліла. Восени на пальцях лівої руки 
зроблена операція, після якої дівчинка вже грати на піаніно не могла. Батьки боролися за 
здоров’я Лесі самовіддано, не жалкуючи коштів, шукаючи порятунку на найкращих 
курортах (Одеса, Австрія, Німеччина, Болгарія, Єгипет), консультуючись у найавто-
ритетніших медиків Європи, користувалися послугами народної медицини. Зокрема, 
Лесю відвезли навіть до своєрідного народного «самодіяльного» санаторію Параски 
Богуш на хуторі Косовщина, що на Харківщині. Але ні трав’яні ванни, ні одеські 
лимани, ні грязі в Саках радикально не допомагали, туберкульоз продовжував руйнувати 
організм дівчини. 

Наскільки слабкою фізично була Леся, настільки ж загартовувався її характер, 
розкрився потяг до літературного слова, зростало бажання вчитися, адже тільки через 
книжки вона могла осягнути світ. Талановита дівчинка вчила іноземні мови, перелік 
яких не може не вражати: болгарська, іспанська, латина, італійська, польська, німецька, 
англійська, французька. Леся захоплювалася історією, географією, східними культурами, 
навіть написала у 19 років для своїх молодших сестер підручник «Стародавня історія 
східних народів». Її порадником, консультантом був рідний дядько Михайло Драгоманов, 
до якого Леся часто зверталася з проханнями вислати з Болгарії довідкову чи 
енциклопедичну літературу – Леся дуже багато читала світової класики, виникло 
бажання зайнятися перекладами найкращих творів класичної й сучасної літератури 
українською мовою. 

Хвороба спричинилась до того, що дівчинка не ходила до школи, однак завдяки 
матері, а також М. Драгоманову, який мав великий вплив на духовний розвиток Лесі 
Українки, вона дістала глибоку і різнобічну освіту. Письменниця знала більше десяти 
мов, вітчизняну і світову літературу, історію, філософію. Так, наприклад, у 19 років 
вона написала для своєї сестри підручник «Стародавня історія східних народів». 

Літературний талант і світогляд Лесі Українки формувалися в складній атмосфері 
громадсько-політичного життя та її найближчого оточення, яке характеризувалося 
строкатістю своїх поглядів – від захоплення ідеєю національно-культурної діяльності до 
політичного радикалізму і схиляння перед подвигом революційних народників – 
«блискучої плеяди революціонерів 70-х років» (В. І. Ленін). 

У 1891 р. Леся вперше їде за кордон, до Відня, «Не оминути мені німецького 
ножа», – писала вона брату, хоча там лікарі відмовилися робити їй операцію. По 
дорозі, у Львові, Леся зустрічається з Іваном Франком, Михайлом Павликом, творчі 
зв’язки з якими підтримувала все життя. 

В архівах молодої поетеси накопичується дедалі більше творів, і в 1893 р. у 
Львові вийшла друком її перша збірка віршів «На крилах пісень», виданню якої 
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безпосередньо сприяв Іван Франко. Видатний поет так охарактеризував Лесину творчість: 
«З часів шевченкового «Поховайте та вставайте, кайдани порвіте...» Україна не чула 
такого сильного і гарячого слова, як з вуст цієї слабкої, хворої дівчини». 1892 р. у 
Львові виходить «Книга пісень» Г. Гейне, де Лесі Українці належали 92 переклади. Вона 
перекладає також поезію в прозі І. Тургенєва «Німфи», уривок з поеми А. Міцкевича 
«Конрад Валленрод», поетичні твори В. Гюго «Лагідні поети, співайте» і «Сірома», 
уривки з «Одіссеї» Гомера, індійські обрядові гімни із збірки «Рігведи». Як перекладач 
Леся Українка додержує принципу змістової точності, уникає стилізації. Тогочасна 
критика (Франко, Маковей) оцінили перекладацьку роботу Лесі Українки як великий 
здобуток українського пиді сьменства. 

Початок роботи Лесі Українки над прозовими жанрами пов’язаний з діяльністю 
гуртка київської літературної молоді «Плеяда». Тут готували видання для народу з 
історії, географії, перекладали твори російських та зарубіжних письменників; гуртківці 
писали і власні твори, які оцінювались на конкурсах. Так написані і деякі оповідання 
Лесі Українки, присвячені переважно соціально-побутовим темам. Вони друкувалися в 
журналах «Зоря» («Така її доля», «Святий вечір», «Весняні співи», «Жаль»), «Дзвінок» 
(«Метелик», «Біда навчить»). У 1899 р. у Львові виходить її друга збірка – «Думи і 
мрії», у 1902 р. – третя, «Відгуки», в Чернівцях. 

У 1897 р., під час лікування в Криму, Леся познайомилася з Сергієм Мержинським, 
соціал-демократом. «Друг її ідей», – незмінно називала його Леся, щільно приховуючи 
від сторонніх очей найбільш потаємне. Сергій поділяв і захоплювався її творчістю, 
він допомагав здійсненню в Мінську постановки її драми «Блакитна троянда» (1896), 
рекомендував для публікації твори в петербурзькому журналі «Жизнь». Леся написала 
цикл віршів про нього і свої почуття, які за життя так і не надрукувала, її почуття 
застигли в віршах, особливо в поемі «Одержима», написаної в ніч смерті Сергія від 
туберкульозу 18 лютого 1901 р. 

1899 р. у Львові виходить друга збірка поезій – «Думи і мрії». Сюди ввійшли 
цикли «Мелодії», «Невільничі пісні», «Відгуки», поеми «Давня казка» і «Роберт Брюс, 
король шотландський». Ця збірка засвідчила безсумнівний злет творчості молодої 
поетеси. Нові твори утверджували тему героїчного подвигу, збагачували (концепцію 
соціально діяльної людини того часу. Зміст і форма художнього вираження теми 
відповідали духові й тенденціям доби, її вимогам. 

Чільне місце в збірці належить циклу політичної лірики «Невільничі пісні». Коли 
в збірці 1893 р. у циклі «Сльози-перли» поетеса оплакувала долю України, то тут з 
почуттям сорому сліз, «що ллються від безсилля», і усвідомленням того, що країна 
спить у кайданах, народжується рішуче заперечення покори як суспільної позиції 
(«О, сором мовчки гинути й страждати, Як маєш у руках хоч заржавілий меч»). 

«Невільничі пісні» об’єднує загальний героїчний пафос, закличні звертання й 
інтонації. В постійному взаємопереплетенні домінують естетичні категорії величного і 
трагічного. Героїчна постать, незламний характер, драматична ситуація – в центрі 
уваги автора («Поет під час облоги», «Грішниця»). Леся Українка шукає історичні і 
легендарні аналогії, художня уява приводить її до постаті Спартака, що зібрав під 
свій прапор повсталих рабів, до богоборця Прометея, бо вона вірить, що в серцях її 
товаришів «Вогонь титана ще не згас». Жадоба героїчного формувала образний світ 
поетеси, соціальна спрямованість визначала естетичну природу її лірики, тому палаючі 
іскри, блискавиці, гартовані мечі і вогонь пісень з’являлись як закономірна ідейно-
художня необхідність. 

Збагачуються засоби вираження і зростає в художній тканині твору питома вага 
діалогічності, зіставлення різних поглядів, що стає характерною рисою поетичного 
стилю Лесі Українки. 
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Новаторство поетеси великою мірою виростало з традицій Шевченкової політичної 
лірики. Це, зокрема, виявилося в збірці «Думи і мрії» у творенні образів-постатей 
широкого узагальнення, де головна увага звертається не на відображення зовнішніх 
рис героя, а підпорядкована персоніфікації певної ідеї: це образи земного бога і 
нащадків Прометея, поета («Поет під час облоги»), ангела помсти («Ангел помсти»), 
дружини Данте («Забута тінь») та ін. Навіть у своєрідній епічній мікропоемі «Грішниця» 
немає розгорнутих портретів дівчини і черниці, зате з’являється діалог як засіб 
персоніфікації двох протилежних ідей. 

У 1902-1903 рр. Леся Українка, шукаючи порятунку від хвороби, лікується в 
Італії. Саме тут написала драматичну поему «Вавілонський полон», почала роботу 
над драмою «Касандра», її вірші присвячені подіям у далеких країнах – в Єгипті, 
Трої, Римі, але мають сучасний підтекст. Поетеса наполегливо шукає собі матеріальні 
джерела для існування – основу моральної незалежності. «Українській літератор у 
«своїй хаті» не можете заробити ні копійки, – з гіркотою писала вона. Певні кошти 
давали лише переклади. 

Важкою порою року для Лесі були зими в Україні – сирі, холодні, які несли важке 
загострення хвороби. Їздити щороку до Італії коштів не вистачало. Тоді мужня жінка 
прийняла рішення поїхати до Грузії, в Тбілісі. Супроводжував її в подорожі Климент 
Квітка – музикознавець, збирач народних пісень. 

Мати поетеси дружбу дочки з Климентом не схвалювала, але Леся захищала свого 
друга від будь-яких образ. У Тбілісі Лесю Українку зустрів Агатангел Кримський, 
відомий сходознавець. Проте майже відразу прийшла для Лесі страшна новина – в 
жовтні 1903 р. у Харкові від запалення легенів помер її улюблений брат – Михайло. 
Леся була переконана, що якби вона була в Італії, то не винесла б такого удару долі, 
але поруч була її товариші й подруги, вони й допомогли подолати душевну кризу. 

У липні 1907 р. Леся Українка і Климент Квітка обвінчалися. Від 1908 р. поетеса 
в Україні були лише тричі, та й то недовго. Її чоловік отримав місце служби в Грузії, 
в Телаві. Але невдовзі, в 1908 р., Леся дізналася про свій вирок, оскільки хвороба 
перекинулася на нирки, то жити їй лишилося не більше двох років. Чергова операція, на 
яку розраховувала мужня жінка, вже б не допомогла. Щоб «обдурити бацили в черговий 
раз», поетеса їде в далеку дорогу до Єгипту. 

Останні роки життя були особливими в її творчості. Це створення, всього за десять 
днів, «Лісової пісні» (1911), драматичних поем «Адвокат Мартіан», «Кам’яний господар» 
(1912), «Оргія» (1913). «Лісову пісню» Леся Українка написала далеко від України – 
в Кутаїсі. Твір викликав захоплення в сучасників, він і нині в репертуарі провідних 
театрів України. Це гімн коханню і самопожертві. Смертельно хвора Леся Українка 
ще заробляла невеликі гроші своєю творчістю, бо жалування її чоловіка на прожиття 
не вистачало. Щоб покрити борги, поетеса продавала свої речі. Вона боролося за 
себе до останнього, навіть збиралася з чоловіком переїздити до Середньої Азії, де 
дуже мало вологи і багато сонця. 

Але 19 липня 1913 р – Лесі Українки не стало. Тіло видатної поетеси перевезли до 
Києва, поховали на Байковому цвинтарі поруч із могилами батька і брата Михайла. 

Близький до Шевченкового у Лесі Українки і пафос активної ненависті до коронованих 
деспотів. Характерно при цьому, що в поезії Шевченка, починаючи з періоду заслання, 
при творенні образів тиранів і п’явок людських головна увага звертається на їх зміст, 
суть, а не на портрет, який зникає зовсім. 

У збірці «Думи і мрії» важливе місце займає тема покликання митця і завдання 
його творчості. Відкривається вона поемою «Давня казка» – пристрасним утвердженням 
ваги поетичного слова і суспільної ролі співця як виразника інтересів народу. Цій 
темі присвячені також вірші «Поет під час облоги» і «Слово, чому ти не твердая криця», 
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який став програмним у творчості поетеси. В атмосфері поширення аполітичності, 
модерністських заперечень суспільної функції літератури виступ Лесі Українки був 
дуже своєчасним. Мав цілковиту рацію І. Франко, коли підкреслював, що «в часах, 
коли скрізь лунає аж лящить поклик «штука для штуки», аж чудно якось із уст поета 
чути такі тверезі та здорові погляди на задачу і вагу поезії». 

В 1900 р. в Петербурзі Леся Українка знайомиться з російськими літераторами, 
які групувались навколо журналу «Жизнь». Журнал цей відзначався прогресивним 
спрямуванням, тут публікував статті В. І. Ленін, друкувалися М. Горький, А. Чехов, 
В. Вересаєв. Леся Українка вмістила в «Жизни» чотири статті: «Два направлення в 
новейшей итальянской литературе», «Малорусские писатели на Буковине», «Заметки 
о новейшей польской литературе», «Новые перспективи и старые тени». Підготована 
до друку стаття «Новейшая общественная драма» була заборонена цензурою, а дві 
інші – «Народничество в Германии» і «Михаэль Крамер. Последняя драма Гергарта 
Гауптмана» – не опубліковані, бо 8 червня 1901 р. журнал ліквідовано. 

Пережита особиста драма позначилась на загостренні хвороби легень, і Леся 
Українка їде на Буковину, далі – Гуцульдаину рятувати підірване здоров’я. «В 1902 р. 
у Чернівцях з ініціативи студентів університету, які тепло вітали поетесу, виходить 
третя збірка її поезій – «Відгуки». Вона складається з циклів «З невольницьких 
пісень», «Ритми», «Хвилини», шести легенд і драматичної поеми «Одержима». З новою 
силою прозвучала в збірці тема митця і суспільної функції слова-діла. Асоціативний 
ряд на його означення розширюється, з’являються нові метафоричні образи-поняття, 
серед них – «одваги меч двусічний», який, трансформуючись у різних творах, стає в 
поетичному світі Лесі Українки ключовим. 

Активно працює Леся Українка і як перекладач. її увагу привертають вершинні 
явища світової літератури – «Макбет» Шекспіра, «Пекло» Данте, «Каїн» Байрона. Вона 
перекладає також драму Г. Гауптмана «Ткачі», яка належала до забороненої в Росії 
літератури, вірші Надсона, Конопніцької, Ади Негрі. З метою популяризації української 
літератури серед російського читача Леся Українка вибирає для перекладу твори на 
народні теми. Так, у видавництві «Донская речь» у Ростові-на-Дону в 1903-1905 рр. 
вийшли в її перекладах російською мовою оповідання І. Франка «Сам собі винен», 
«Добрий заробок», «На дні», «Ліси і пасовиська», «Історія кожуха», «До світла». 
Переклади Лесі Українки відзначаються високою мовною культурою, пильною увагою 
до відтворення ідейно-художнього змісту (оригіналу, його стильових особливостей. 
Свою перекладацьку роботу письменниця розглядала не лише як форму поширення 
творів іномовних авторів серед українського читача, а й як важливий засіб власного 
творчого зростання, збагачення новим змістом і поетичними формами всієї української 
літератури. 

Особливе місце в творчій біографії Лесі Українки займає фольклор. Починаючи з 
дитячих вражень (поема в народному дусі «Русалка») і кінчаючи останньою казкою 
«Про велета», він органічно входить у поетичний світ письменниці. Вона записує з 
уст селян обряди, пісні, думи, балади, казки. 

Через хворобу Лесі Українці доводилось багато їздити по світу. Вона лікувалася 
в Криму і на Кавказі, у Німеччині і Швейцарії, в Італії та Єгипті. І хоча чужина завжди 
викликала в неї тугу за рідним краєм («Хто може не Тхати на чужину, хоч би н 
прекрасну, той щасливий, хоч не завжди тямить своє щастя»,–говорила вона), але й 
збагачувала новими враженнями, знанням життя інших народів, зміцнювала й 
поглиблювала інтернаціональні мотиви її творчості. Так, у фабричному районі Генуї, 
оповитому димом, у «невільницьких обличчях» робітниць поетеса бачить таке ж 
бідування трудящих, як і в себе на батьківщині. І саме це ріднить її з Італією. 
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Поетом-інтернаціоналістом виявила себе Леся Українка й у циклі «Весна в Єгипті» 
(1910), де знайомить українського читача з цим краєм, його природою, людьми. З 
глибокою симпатією змальовує вона дітей фелахів – «жваві маленькі голівки! Цікаві 
очиці зорять», арабську жінку, яку «іслам пригнобив, але очі зосталися вільні!». Гарячий 
вітер пустині обсушує піт на виснаженому тілі робітника, який «будує дім, оази 
робить, – лиш не для себе». А над усім цим – свист і «гучні тарабани» англійських 
колонізаторів. Та авторка висловлює віру у незборимість душі народної – «гніт 
фараонів, кормига чужинців її не здолає». 

У 1904 р. в Києві вийшло ще одне видання поетичних творів Лесі Українки під 
заголовком «На крилах пісень», але з нього цензура вилучила частину віршів 
революційного звучання. Більшість поетичних творів, датованих останнім десятиліттям 
життя поетеси, була опублікована вже у радянських виданнях. 

1905 рік не був несподіваним для Лесі Українки. «Хочу дихать вогнем, хочу жити 
твоєю весною»,– такими словами зустріла вона час народного повстання («Мріє, не 
зрадь!..»). І скрізь, де побувала в цей рік поетеса, вона бачить не тільки «калюжі 
людської крові», як у Тифлісі, а й палаючі панські маєтки на Полтавщині. У Петербурзі 
вона стала свідком страйку залізничників і народних маніфестацій, у Києві – вуличних 
боїв, коли солдати хотіли об’єднатись з робітниками. В її листі до А. Кримського 
читаємо: «В поезії я тепер обдарована несподіваною гармонією настрою моєї музи з 
громадським настроєм... Мені якось не приходиться навіть нагадувати сій свавільній 
богині про її «громадські обов’язки», так обмарив її суворий багрянець червоних 
корогов і гомін бурхливої юрби». 

І справді, в цей рік образ червоного прапора стає наскрізним у її творах. Він завжди 
там, «де наша воля кров’ю зашарілась». Мова листівок, прокламацій, революційних 
пісень владно входить у творчість Лесі Українки. У циклі «Пісні про волю» вона 
закликає створити. 

Драматичні поеми «Осіння казка» і «В катакомбах», датовані 1905 р., безпосередній 
відгук на революційні події. У першій з них крізь фантастичні, казкові образи виразно 
проступає тогочасна дійсність, в алегоричній формі ставиться питання про всенародне 
призначення мистецтва та шляхи його оволодіння масами. Важливо, що осягнення 
цієї мети письменниця пов’язує в часи першої російської революції з революційною 
місією робітників; тут, хоч часом і не в зовсім виразних образах, авторка доходить 
думки, що оволодіння народними масами вершинами культури неможливе без їх 
соціального визволення. 

Та, підсумовуючи пережите, вона могла сказати в грудні 1905 р.: «Вірю я в 
правду свого ідеалу!» 

У роки наступу реакції після поразки революції Леся Українка звертається до 
соціальної і політичної сатири, співробітничає в журналі «Шершень». Її вірші «Пан 
політик», «Пан народовець», «Практичний пан» та ін. – це критика ліберальної буржуазії, 
лжедрузів народу. Твори письменниці перегукуються з новелами М. Коцюбинського 
«Сміх», «Коні не винні», із сатиричними творами І. Франка та М. Горького «Іще про 
чорта», «Сіре», написаними у той же період. 

У творчості 1900-х рр. Леся Українка багато уваги приділяє сучасності. Не 
легендарні лицарі, пророки і бранці, а сучасний фабричний пролетаріат привертає її 
увагу («Дим», «Пісні про волю»). Є сучасний Єгипет з англійськими колонізаторами, 
італійський робітник, реальні картини демонстрацій повсталого народу з піснями 
про волю і прапором, «наче вогонь». Легендарні постаті поступаються народним 
масам, «силі народній узброєній», що «безупинно на приступ іде» («Гострим полиском 
хвилі спалахують»), і Поетику лірики Лесі Українки цього періоду, її образність значною 
мірою формувала також поетика драми, якій надає тепер перевагу письменниця/ 
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Драматичні протиборства, сутичка непримиренних начал, театралізовані заклики, 
епічний елемент, а також поглиблене філософське осмислення сучасності – такі 
прикмети стилю поезії Лесі Українки останнього десятиліття. Змістом її творів стають 
відображення боротьби ідей, протиборство світоглядних позицій, розвінчання філософії 
індивідуалізму ренегатства, християнського всепрощенйя, які грали на руку контр-
революції. Знайшли відображення в драматургії письменниці і наскрізні для її творчості 
теми митця і суспільства, заперечення духовного рабства й утвердження концепції 
суспільно активного героя, свободи особистості. Усі ці теми, проблеми виступають в 
її творчості в взаємозв’язку, розглядаються в різних аспектах у кожному новому 
творі. Отже, суттєвими ознаками драматургії Лесі Українки є її багатопроблемність і 
внутрішній ідейно-тематичний зв’язок. 

Леся Українка померла 1 серпня 1913 р. в грузинському містечку Сурамі. Тіло її 
перевезли до Києва і поховали на Байковому кладовищі поруч з могилами батька і 
брата Михайла. 

Письменниця прийшла в літературу у складний час соціальних потрясінь, в період 
активного процесу оновлення літератури. Її творчість була в авангарді цього оновлення, 
яке йшло назустріч драматургія, проза письменниці перегукуються з творчістю про-
гресивних митців братніх народів, в першу чергу Максима Горького, Яна Райніса, 
Акопа Акопяна, Цьотки (Алоїзи Пашкевич). Так творчість Лесі Українки гармонійно 
вписувалась в історичний контекст епохи, виражала нерозривний зв’язок митця з 
визвольним рухом революційного народу. 
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Народився Олексій Федорович Федоров 30 березня 1901 року в місті Дніпропет-
ровську. Батьки померли в ранньому віці, тому виховувався в дитячому приймальнику, 
потім у селянина села Лоцманська Кам’янка. Не раз приходилося терпіти і голод і 
холод. Не дивлячись ні на що, Олексію вдалося закінчити чотирьохкласну школу. В 
буремні роки української національно-визвольної революції Олексій Федоров вступає в 
ряди червоної армії. Демобілізувавшись у 1924 році працює на заводах і будівлях 
Дніпропетровську, пізніше Кутаїсі. 

В 1923 році закінчує технікум залізничного будівництва. 
В 1938 році на пленумі Чернігівського обкому партії його обирають першим 

секретарем обкому. 
З перших днів Великої Вітчизняної війни Федоров вирішує важливі питання, 

пов’язані з мобілізацією в Червону армію, перебудовою народного господарства на 
військовий лад, створення підпілля і партизанського формування на території Черні-
гівщини, евакуацією людей, обладнання і матеріальних цінностей в тил країни. 

З початком бойових дій на території Чернігівської області з вересня 1941 по 
березень 1943 року секретар підпільного обкому, начальник обласного штабу парти-
занських загонів Чернігівської області, де розкрився його талант як видатного орга-
нізатора партизанської війни, одного з засновників партизанської тактики, партизанського 
керівника. 

Під його керівництвом загони партизан перетворилися в з’єднання, що здійснювали 
важливі бойові операції по знищенню живої сили і техніки ворога. 

Взимку і навесні 1942 року проведено ряд бойових операцій. Не дивлячись на те, 
що ворог перекрив всі дороги з Єминського лісу – місця дислокації чернігівських 
партизан, вони знайшли вихід. 
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23 березня 1942 року 7000 фашистських солдат і офіцерів пішли в наступ проти 
900 партизан, щоб оточити їх і знищити. В 7 годин ранку німці почали наступ на 
партизанський табір з чотирьох сторін. Через 2 години партизани відступили в глибину 
лісу. Противник припинив артилерійський обстріл, щоб не стріляти по своїх. До цього 
часу ворог вже втратив більше 200 солдат вбитими і пораненими. 

Партизанам вдалося вийти з оточення і відійти в Орловську область. За вміле 
проведення бойових операцій і диверсій по знищенню техніки і живої сили ворога 
командиру Чернігівського обласного партизанського загону Федорову Олексію Федо-
ровичу Указом Президії Верховної Ради СРСР від 18 травня 1942 року присвоєно 
високе звання Героя Радянського Союзу. Чимало бійців загону удостоєно урядових 
нагород. 

Бойові дії чернігівських партизан ще більш успішно розгорнулися літом і осінню 
1942 року. 

Про діяльність партизан і підпільників Чернігівщини і їх керівника писала газета 
«Известия» 24 грудня 1942 року в статті «Генерал Орленко і його народ», а на 
слідуючий день і сам Олексій Федорович виступив в «Правді», розповівши про 
боротьбу трудящих Чернігівщини проти загарбників. 

На початку 1943 року в з’єднанні під командуванням О. Ф. Федорова було 
12 партизанських загонів, де налічувалось 5462 бійця. 

В березні 1943 року за наказом Українського штабу партизанського руху з’єднання 
партизанських загонів переформовано в два з’єднання і перше очолив О. Ф. Федоров, 
друге – М. М. Попудренко. 

Партизанське з’єднання під командуванням О. Ф.Федорова 11 березня здійснило 
рейд з Чернігівщини на Правобережну Україну. Під час рейду проведено ряд операцій 
по розгрому гітлерівських гарнізонів. 

В квітні 1943 року О. Федорову присвоєно військове звання генерал-майора. 
Партизанське з’єднання під командуванням О. Ф. Федорова отримало назву Чер-

нігівсько-Волинське й розгорнуло бойові дії на комунікаціях противника: Ковель-
Сарни, Ковель-Брест, Ковель-Луцьк, Ковель-Холм. 

За час перебування з’єднання на Волині ще активніше розгорнулась боротьба 
партизан: підривали мости, руйнували залізничні лінії, пускали під укіс військові 
ешелони ворога, знищували телефонний і телеграфний зв’язок, громили ворожі гарнізони. 
Вони деморалізували тили ворога. 

На їх рахунку 153 значних бої з противником, вони знищили чимало тяглової 
сили і техніки, пустили під укіс 675 ешелонів і 8 бронепоїздів, зірвали 47 залізничних та 
шосейних мостів, десятки кілометрів залізничних колій, 26 нафтобаз і складів з паливом, 
38 складів з боєприпасами і військовим спорядженням. 

Велике значення мала допомога з’єднання під керівництвом О. Ф. Федорова 
наступаючим частинам Червоної армії, зокрема операція по звільненню Ковеля, проведена 
сумісно з партизанським з’єднання С. Ф. Маликова 23-24 лютого 1944 року під час 
якої знищено більше 1200 гітлерівців і чимало бойової техніки ворога. Своїми діями 
партизани відволікли на себе значні сили противника і тим самим надали дієву допомогу 
військам 1-го українського фронту в завершальний період звільнення радянської території. 

На період розформування в березні 1944 року з’єднання нараховувало 5257 чоловік. 
Це одне з самих великих партизанських зєднань, що діяли на тимчасово окупованій 
радянській території в роки Великої Вітчизної війни. 

За видатні заслуги перед батьківщиною і організацію партизанського руху в 
Україні, керівництво бойовою діяльністю партизанських загонів і проявлені при цьому 
доблесть і мужність командири з’єднання О. Ф. Федорову 4 січня 1944 року присвоєно 
звання – Героя Радянського Союзу. 
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Надгробний пам’ятник на могилі О. Федорова на Байковому кладовищі 

 

О. Ф. Федоров приступив до мирної праці напередодні звільнення Радянської 
України від німецько-фашистських загарбників. З квітня 1944 по січень 1949 року 
працював першим секретарем Херсонського, Ізмаїльського обкомів КП(б)У. В 1950 році 
вчився на курсах Академії суспільних наук ЦК ВКП(б), після чого працював першим 
секретарем Житомирського обкому партії. З 1957 по 1979 рік О. Ф. Федоров – міністр 
соціального забезпечення УРСР, член президії Радянського комітету ветеранів війни, 
голова комісії по справах бувших партизан Великої Вітчизняної війни при Президії 
Верховної Ради Української РСР. Він був делегатом ХУІІІ з’їзду ВКП(б), ХІХ, ХХ, 
ХХІ, ХХVІ з’їздів КПРС. На ХІV-ХХV з’їздах України обирався членом ЦК. Депутат 
Верховної Ради СРСР І-Х скликань, депутат Верховної Ради УРСР І-VІІ скликань. 
Нагороджений сімома орденами Леніна, орденом Суворова І ступеня, Трудового 
Червоного прапору та багатьма медалями. В Дніпропетровську О. Ф. Федорову вста-
новлено бронзовий бюст. 

Випустив ряд книг «Підпільний обком діє», «Остання зима», «Війна народна – 
війна священна». 
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Богдан Михайлович Хмельницький народився 27 грудня 1548 року. Саме цього 
дня вшановували пам’ять святого Федора Начертаного і за святами дитину назвали 
Богданом (у перекладі з грецької Федір означає «Богом даний»). За звичаєм тих часів 
народженим нерідко надавали подвійне ім’я, тому на урочистостях духовенство й 
козацька старшина називали гетьмана Зиновієм, хоча цим ім’ям він ніколи не під-
писувався. 

Батько Богдана Михайло Хмельницький належав до старого козацького роду. Він 
перебував на службі в польського магната Даниловича, який призначив Михайла 
Хмельницького, підвищивши його в званні до сотника, і сім’я Хмельницьких переїхала 
на Чигиринщину до хутора Суботова. 

Данилович прихильно ставився до Михайла Хмельницького, і, можливо, за його 
порадою, людини високоосвіченої, тринадцятирічного Богдана віддали в науку до 
кращого навчального закладу на той час – латинської школи (єзуїтської колегії), 
котра відкрилася в Львові. За п’ять років навчання здібний юнак пройшов класи 
граматики, поетики, риторики, опанував польську й латинську мови, одержав початкові 
знання з військової справи. Додому він повернувся освіченим, вправним парубком і 
став служити рядовим козаком у кінній сотні свого батька. 

Коли довелося Сагайдачному йти в 1618 р. на Москву, він взяв з собою і Богдана. 
У 1620 році молодий Хмельницький разом із батьком у складі війська коронного 
гетьмана Жолкевського війною ходив на Молдавію. У битві під Цецорою військо було 
розгромлене, а Богдан разом із батьком потрапив у турецький полон. 

Перебуваючи в неволі в Константинополі, Богдан зблизька пізнав побут та звичаї 
турків, вивчив їхню мову й завів особисті знайомства. Ці знання стали Хмельницькому в 
пригоді пізніше, при переговорах з Туреччиною (Портою). За одними відомостями, 
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через два роки Богдана викупила рідна мати, Анастасія Федорівна. За іншими – його 
обміняли на турецьких бранців. Повернувшись додому, Богдан знову став до Чиги-
ринського полку, назавжди пов’язавши свою долю з козацтвом. 

Одразу ж після цього з Хмельницьким сталася подія, яка, ймовірно, пов’язана з 
викраденням привілею. Хутір Суботів (за 8 верст від Чигирина) подарував його батькові 
староста Данилович. У Чигирині був уже інший староста – Олександр Конецпольський, 
а в нього підстаростою (управителем) шляхтич Чаплинський. Підстароста випросив 
для себе в Конецпольського Суботів, оскільки Хмельницький не мав документів на 
володіння хутором. Одержавши згоду старости Конецпольського, Чаплинський, за 
польським звичаєм, зробив наїзд на Суботів у той час, коли Хмельницький був 
відсутній; і коли десятирічний хлопчик – син Хмельницького – сказав йому щось 
грубе, то він наказав відшмагати малого. Слуги так немилосердно виконали цей наказ, 
що дитя померло наступного дня. Крім того, Чаплинський обвінчався за статутом 
римсько-католицької церкви з жінкою, яку любив Хмельницький: дехто каже, шо 
вона вже тоді була його другою дружиною, яку Хмельницький взяв після смерті 
першої своєї дружини, Ганни Сомко: 

Хмельницький домагався суду над Чаплинським, але нічого не міг вдіяти, оскільки 
не мав письмових документів на маєток. У тогочасному польському суді козаку важко 
тягатися із шляхтичем, за якого заступався вельможний пан. 

Тоді Хмельницький зібрав на сходку до тридцяти козаків і почав з ними радитися, 
як би скористатися привілеєм, котрий дав король, відновити силу козацтва, повернути 
свободу православній вірі і захистити руський народ від свавілля польських панів. 
Один сотник, який був на цій сходці, доніс на Хмельницького. Коронний гетьман 
Потоцький наказав арештувати Хмельницького. Але переяславський полковник Кричов-
ський, якому віддали Хмельницького під нагляд, звільнив арештованого. Хмельницький 
верхи на коні втік степом на Запорізьку Січ, яка тоді була на Микитиному Розі. 

Гетьман ніколи не відмовлявся від нагоди зміцнити свою владу. Не випадково 
документи рясніють такими термінами щодо Б. Хмельницького, як «наш государ», 
«великий гетьман», «найясніший» і т. п. Реалізація на практиці гетьманських прерогатив 
робила владу володаря України не обмеженою. Не виключено, що гетьман виношував 
плани встановлення «гетьманського самодержавства». У цьому контексті логічно й 
обґрунтовано виглядають його заходи щодо укладення шлюбної угоди між старшим 
сином Тимошем та дочкою молдавського господаря Лупула Розандою, а пізніше 
практична реалізація ідеї спадковості гетьманської влади (у квітні 1657 року гетьманську 
булаву одержав його молодший син Юрій). 

У роки війни Б. Хмельницькому довелося вирішувати цілий комплекс питань 
пов’язаних із зовнішньополітичним забезпеченням молодої держави. Загалом гетьманській 
дипломатії вдавалося в умовах протиборства різких політичних сил знаходити 
оптимальні рішення: укладати союзи з одними або досягати нейтралітету з іншими. 
Це призвело до визнання України як суб’єкта міжнародних правових відносин. Разом з 
тим, глибокий аналіз ситуації, що складалася, дозволив Б. Хмельницькому зробити 
невтішний висновок – жодна із тодішніх сусідніх держав не зацікавлена в існуванні 
незалежної України. Зрадливу поступливість третім силам виявляв кримський хан. 
Жодного політичного» уроку з минулих подій не винесла Річ Посполита, яка готувалася 
до нового» наступу на Україну. Далекими від союзницьких залишалися відносини з 
Молдавським князівством, Валахією і Трансільванією. Перед Б. Хмельницьким 
постала дилема: залишитися наодинці з королівським військом і, можливо, втратити 
основні завоювання, досягнуті в ході війни, чи заради їх повного збереження прийняти 
протекторат однієї із держав – Порти або Московії. Крім того, гетьман у розробці 
зовнішньополітичних планів змушений рахуватися із внутрішньополітичною ситуацією: 
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кризовими явищами в економіці, знищенням продуктивних сил, спустошенням території 
України і навіть деморалізацією частини населення. Крім того, слід враховувати, що 
під гетьманською булавою перебувала лише частина (близько половини) етнічної 
території України. 

Хмельниччина – це не лише час становлення незалежної держави, зміни політичного 
статусу України та її місця на європейському континенті. Це доба соціальних потрясінь, 
які істотно вплинули на устої тогочасного суспільства. Специфіка подій середини 
XVII ст. полягала в тому, що паралельно з визвольною боротьбою відбувалася 
справжня селянська війна. Втягнення в її круговерть багатотисячних мас колишніх 
кріпаків змінило розстановку соціальних сил, істотно вплинуло на існуючу станову 
структуру середньовічного суспільства. 

 

 
Орден Б. Хмельницького І ступеня СРСР заснований указом Президії Верховної Ради 

СРСР 10 жовтня 1943 року. 
 

Разом з тим, уже перші місяці війни виявили низку проблем, які таїли в собі 
серйозну небезпеку загострення соціальних суперечностей у суспільстві. Передусім, 
помітнішою стала напруга між селянами й феодалами. 

Б. Хмельницький досить швидко зорієнтувався в ситуації і зосередив основні зусилля 
на тому, щоб не допустити наростання реально існуючих конфліктів у повстанському 
середовищі. Так від самого початку війни він став на шлях заборони реставрації 
великого феодального землеволодіння. Підраховано, що протягом 1648-1654 рр. він 
видав лише 17 універсалів, які підтверджували власницькі інтереси шляхти на землю 
чи надавали їй нові земельні володіння. Ще жорстокішу лінію проводив Хмельницький 
щодо запитів козацької старшини. Зафіксовано лише один факт підтвердження права 
на володіння маєтком і не відзначено жодного універсалу, який би закріплював нові 
земельні володіння за козацькою старшиною. 

Дещо іншу політику Б. Хмельницький проводив щодо православної церкви й 
монастирів. Гетьман добре розумів значення релігійного фактора в розгортанні 
Визвольної війни і чудово усвідомлював ту обставину, що матеріальна підтримка 
православ’я зміцнить авторитет гетьманської влади. Не випадково вже в червні 1648 р. 
він видає перші універсали, які захищали церковне землеволодіння й передбачали 
суворе покарання осіб, які зазіхали на монастирське майно і землі. Характерно, що 
питання про підтримку православної церкви і монастирів практично не сходило з 
порядку денного програмних документів Б. Хмельницького та інших гетьманів. 
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Загроза розвалу повстанського табору та переростання напруженості в взаєминах 
між козаками й селянами в відкритий збройний конфлікт змушували Б. Хмельницького 
вносити корективи в соціальну політику. Доброзичливе ставлення до шляхти та 
українського магнатства змінюється відвертою ворожістю. Гетьман уміло застосовує 
метод «батога і пряника». З одного боку, час від часу видаються універсали, які 
страхали «бунтівників» смертною карою, з другого,– навіть під тиском польського 
уряду Б. Хмельницький не йшов на відкриті репресії проти повсталих. 

На окрему тему заслуговує вивчення питання про полководницьку майстерність 
Б. Хмельницького. Відзначимо лише, що гетьман став, по суті, творцем української 
армії, яка нічим не поступалася європейським арміям. Він запровадив ряд новацій в 
організації війська, тактиці ведення бою, домігся створення ряду допоміжних служб 
і т. п. 

Б. Хмельницький останнім часом діяв всупереч загальному бажанню народу. 
Повсталий народ вимагав, щоб він вів його на Польщу. Хмельницький вже з-під 
Львова думав було повернутися і, тільки поступаючись крикові народу, ходив до 
Замостя. Б. Хмельницький спроможний іти прямо на Варшаву, нагнати страху на 
всю Річ Посполиту, примусити панів погодитися на найбільші поступки; він міг би 
здійснити докорінний переворот у Польщі, зруйнувати в ній аристократичний устрій, 
покласти початок новому устрою, як державному, так і суспільному. Але Б. Хмель-
ницький на це не зважився. Він не був ні народжений, ні підготовлений до такого 
подвигу. Почавши повстання в крайнощах, рятуючи власне життя і відомщаючи за 
свою власність, він, як сам потім зізнався, опинився на такій висоті, про яку навіть і 
не мріяв, тому і не в змозі був вести справу так, як йому вказувала доля. Епоха 
Б. Хмельницького в цьому відношенні складає один із тих випадків в історії, коли 
народна маса інстинктивно бачить, що слід у даний час робити, але її ватажки 
неспроможні втілити в справу те, що народ відчуває, чого народ вимагає. Хмельницький 
був сином свого часу, засвоїв польські поняття, польські суспільні звички, і вони в 
ньому й дали знати про себе у вирішальну хвилину. 

Б. Хмельницький, повернувшись з-під Замостя, прибув передусім до Києва. Під 
калатання дзвонів і грім гармат в’їхав у місто через напівзруйновані Ярославові Золоті 
ворота, і коло стін святої Софії його привітали митрополит Сильвестр Косов, духовенство 
і київські громадяни. Бурсаки співали йому руські й латинські пісні, величали його 
спасителем народу, руським Мойсеєм. Тут очікував його дорогий гість, Паїсій, 
єрусалимський патріарх, який саме їхав до Москви. Від імені православного світу на 
Сході він поздоровив Хмельницького з перемогами, відпустив йому гріхи, запалював 
на нову війну проти латинства. Гетьман у цей час був чомусь сумним. В його характері 
почало виявлятися щось дивне: то він постив і молився, то віддавався п’яним 
гульбищам і співав власні думи; то був приязний і рівний у спілкуванні з усіма, то 
враз робився суворим і погордливим; то молився Богу, то радився з чарівницями. 

Із Києва він поїхав до Переяслава і там одружився. Дружиною його, як розповідають, 
стала Чаплинська. Суботів, чи інша, яка мала схоже з нею прізвище. 

У Переяславі з’їхалися до Хмельницького посли сусідніх держав, які шукали 
своїх вигод у зв’язку із зростанням могутності козаків. Із Туреччини прибув посол 
од візира, який управляв державою з огляду на неповноліття султана, і пропонував 
Хмельницькому союз проти Польщі. Тоді була укладена угода, за якою козакам 
дозволялося вільне плавання по Чорному морю та Архіпелагу з правом безмитної 
торгівлі на сто років. Козаки зобов’язувалися не нападати на турецькі міста і захищати 
їх. Семиградський князь Юрій Ракочі запропонував Хмельницькому укласти союз і 
разом рушити на Польщу, щоб, передати корону Юрію; за це Юрій обіцяв у всіх 
польських землях свободу православної віри, а самому Хмельницькому – удільну 
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державу на Україні з Києвом. Прислали до Хмельницького послів господарі молдавський 
і валаський також з пропозицією дружби. Хмельницький, довідавшись, що в молдав-
ського господаря є дочка, просив її руки для свого сина. Прибув посланець царя Олексія 
Михайловича, Унковський, привіз за звичаєм у дарунок хутро і приязне слово від царя; 
але цар ухилявся від розриву стосунків з Польщею. 

Б. Хмельницький був невибагливим і скромним у повсякденному житті. Документи 
засвідчують, що, навіть володіючи гетьманською булавою, яка давала йому необмежену 
владу, він залишався простим у побуті, гостинним і хлібосольним господарем. Як 
правило, він ходив у скромній козацькій одежі і мало чим відрізнявся від свого 
найближчого оточення. В кімнаті знаходяться лише грубі дерев’яні лавки, покриті 
шкіряними подушками. Дамаська запона протягнута перед невеликою постіллю гетьмана, 
в узголов’ї висять лук і шабля, єдина зброя, яку він звичайно носить» Одначе 
гетьманський стіл не бідний на гарні і звичні у країні напої: горілку, пиво, мед. Вино, 
яким мало запасаються і зрідка вживають, подається до столу лише в присутності 
знатних іноземців». 

Особисте життя Б. Хмельницького не було приховане від сучасників. Вони добре 
знали про його любов до першої жінки, багато хто засуджував його шлюб з Мотроною 
Чаплинською і схвалював одруження із сестрою ніжинського полковника Івана 
Золотаренка Ганною. Б. Хмельницький пестував своїх дітей і гостро переживав їхні 
невдачі, прагнув дати їм освіту й влаштувати їхнє особисте життя. Особливе місце в 
планах гетьмана посідав старший син Тимош, який замолоду знався на ратній справі. 
Його смерть під Сучавою (вересень 1653 р.) тяжко позначилася на здоров’ї гетьмана 
і викликала тривалу депресію. 

Величезний вклад Б. Хмельницького в будівництво Української держави та 
утвердження її владних структур сьогодні не заперечує жодний історик. 

Корсунська перемога була надзвичайно важливою, ще небувалою у своєму роді 
подією; руському народу ніби одразу розплющились очі: він побачив і зрозумів, що 
його гнобителі не такі могутні й непереможні, як це здавалося; панська пиха впала 
від дружних ударів рабів, які зважилися, нарешті, скинути із себе ярмо неволі. 

Після цієї першої перемоги Хмельницький зупинився і відрядив до Варшави 
козацьких послів із скаргами і поясненнями, але в цей саме час короля Владислава 
скосила смерть в Мерече, яка дала привід для розмов про отруєння. У Польщі настало 
безкоролів’я, належало обирати нового короля. 

Зважаючи на посилені прохання брацлавського воєводи Адама Киселя, який прагнув 
будь-якою ціною виграти час, Хмельницький погодився вступити в переговори і до 
вересня не йшов далі з військом на Польщу, але, мало довіряючи можливості примирення 
з поляками, написав грамоту до царя Олексія Михайловича, в якій заявив про бажання 
стати під владу єдиного руського володаря. Хмельницький переконував царя скористатися 
моментом і здійснити наступ на Польщу й Литву в той час, коли козаки будуть 
наступати на ляхів з іншого боку. Московський цар не скористався тоді зручним 
випадком, а сам Хмельницький дарма згаяв кілька місяців у мирних переговорах з 
Киселем та його радниками, що мали звання комісарів. 

Комісари привезли Хмельницькому від короля грамоту на гетьманство, булаву, 
обсипану сапфірами, і червоний прапор із зображенням білого орла. Хмельницький 
призначив їм аудієнцію на майдані, зібрав козацьку раду, тут-то і висловилися думки 
народу, який не хотів ніяких угод, прагнув рішуче розв’язати питання між Руссю і 
Польщею. 

«Навіщо ви, ляхи, принесли нам ці дитячі іграшки,– закричав натовп,– ви хочете 
нас підманути, щоб ми, скинувши панське ярмо, знову його одягли! Хай пощезнуть ваші 
облесливі дарунки! Не словами, а шаблями розквитаємося! Володійте собі своєю 
Польщею, а Україна нехай нам, козакам, зостається!» 
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Б. Хмельницький із серцем зупиняв народний гомін; але потім, за обідом, в розмовах 
з Адамом Киселем і його товаришами, підпивши, висловив такі ж заповітні почуття. 

Самі реєстрові козаки незадоволені були винятковістю своїх привілеїв. Коли 
Хмельницький на початку березня 1650 року зібрав у Переяславі козаків на генеральну 
раду для затвердження реєстру, то, за його власним зізнанням, перетерпів великі 
труднощі. 

Після цієї ради Хмельницький поїхав до Києва на зустріч з Киселем і готувався 
пообідати в його замку, як раптом збройний натовп поспільства накинувся на замок 
з розлюченими вигуками, кричав, що пора вчинити розправу над Киселем. Богдан 
Хмельницький безстрашно вийшов до народу, присягався, що за Киселем нема ніякої 
зради, і обіцяв не пускати панів у їхні помістя. 

Б. Хмельницький, тим часом здружившись з кримським ханом, відправив козаків 
з татарами мстити молдавському господарю Василю Лупулі за те, що той не захотів 
виконати своєї обіцянки віддати дочку свою за сина Хмельницького. 

Молдавський господар Василь Лупул обіцяв у 1650 році дочку свою Домну 
Локсандру видати заміж за Тимофія Хмельницького, але, вибачаючись за молодий 
вік нареченої, попросив відстрочити на рік. Потім він не тільки не захотів виконати 
обіцянки, а ще й таємно шкодив Хмельницькому під час його другої війни з поляками. У 
1652 році Хмельницький нагадав господарю про обіцянку, яку той давав, і послав 
свого сина з козаками до кордонів Молдавії. 

Козаки і татари нагнали такий страх на молдавського господаря, що він попросив 
миру і союзу. Під час цього походу коронний гетьман Потоцький, що повернувся з 
татарського полону, розміщався на Поділлі. Він не наважився допомагати молдавському 
господарю, але займався приборканням подільських хлопів, які постворювали тоді 
ватаги під назвою «левенців» і вели відкриту війну з коронними жовнірами. Польський 
загін під керівництвом Кондратського розбив їх і привів до Потоцького головного 
їхнього ватажка Мудренка з двадцятьма іншими отаманами. 

Хмельницький запропонував мир. Становище козаків було сумним. Але поляки з 
одного боку, відчували відчай руського народу, здатного вести боротьбу не за життя, 
а на смерть, а з іншого – відчували труднощі з продовольством. Тому польські ватажки 
погодилися миритися і вислали на переговори з гетьманом і старшиною комісара 
Адама Киселя з товаришами в Білоцерківський замок. 

Люди довідались, що йде справа до скорочення козацтва і звуження кордонів 
козацької землі. Натовп зібрався під замком. Залунали розлючені вигуки: «Ти, геть 
мане, ведеш переговори з ляхами і нас покидаєш, себе самого і старшину рятуєш, а 
нас знати не хочеш, віддаєш нас на биття палицями, під батоги, на палі та на шибениці! 
Ні, перш ніж до цього дійде – і ти покладеш голову, і жоден лях звідси живим не 
повернеться!» Вони хотіли схопити і вбити комісарів. Хмельницький не злякався, 
вийшов до народу, який загрожував йому шаблями і дрючками, вмовляв його, пере-
конував, що послів чіпати не можна, і, нарешті, власноручно поклав своєю булавою 
кількох сміливців, які висунулися вперед. 

Рішучість Хмельницького і вплив, яким він все ще користувався, незважаючи на 
розходження з народними вимогами, утримували певний час народ від подальшого 
вибуху. Переговори тяглися не один день. Хмельницький посилав то один, то другий 
додаток. Тим часом козаки здійснювали напади на польське військо; гетьман відбувався 
відмовками, що це чиниться не з його волі. Хмельницькому небезпека загрожувала з 
обох боків. Він не наважувався вступати в рішучу відчайдушну битву, не сподіваючись 
вибороти перемогу; не наважувався укласти мир, тому що народний натовп вочевидь 
ладен був розтерзати, його за це. Так тривало до 16 вересня. У цей час з’явилася морова 
пошесть – як у польському стані, так і в козацькому війську. Ця обставина прискорила 
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укладання миру. Згідно з договором, який в історії називається за місцем його укладання 
Білоцерківським, у Хмельницького замість трьох воєводств в межах козацької лінії 
залишилось одне Київське воєводство, і внаслідок цього звуження кордонів зменшилася 
і кількість реєстрового війська. 

Гетьман Хмельницький звернувся до царя Олексія Михайловича, благав прийняти 
його з козаками під свою руку. Цар цього разу хоча і не дав згоди, але відповів, що 
бере на себе посередництво примирити польського короля з Хмельницьким. 

20 липня в Польщі з’явився царський посланець Рєпнін-Оболенський з товаришами, 
нагадав попередню вимогу про покарання осіб, які робили помилки в царському 
титулі, і оголосив, що цар пробачить винних у цьому, якщо поляки, зі свого боку, 
помиряться з Хмельницьким на основі Зборівського договору і знищать унію. 

Пани на це відповідали, що знищити унію неможливо, що ця вимога рівнозначна 
тому, якби поляки висунули вимогу в Московській державі знищити грецьку віру, 
що грецька віра ніколи не була гнана в Польщі, а з Хмельницьким вони не будуть 
миритися не тільки по Зборівському, а й по Білоцерківському договору. 

Але руський народ і не думав коритися панам. Весною 1652 року вся Україна вже 
була у вогні. По Бугу і Дністру мешканці полишали свої житла, ховалися в ущелинах 
і лісах, гуртувалися у ватаги, нападали на поляків. На правому боці руський шляхтич 
Хмелецький збирав і підбурював незадоволених як проти поляків, так і проти свого 
гетьмана. На лівому – збирав ополчення колишній корсунський полковник Мозира, 
якого Хмельницький змінив. У Миргородському полку полковник Гладкий пристав 
до народної змови проти розміщених у краї польських жовнірів, і в день світлої неділі 
всі вони перебиті. Таку ж різню вчинили над литовцями біля Мглина й Стародуба. 
Біля Лубен бунтівні хлопи скидали з гетьманства Хмельницького й обрали якогось 
Бугая своїм ватажком. 

Хмельницький не був у безпеці й у власному Чигирині. Доведена до відчаю 
народна громада ладна була накинутись на гетьмана і вбити його. Гетьмана повсюди 
почали називати зрадником, який запредав ляхам Україну. За таких умов Хмельницький 
дозволив записувати в реєстр більше дозволеної кількості. Польський воєначальник 
Калиновський докоряв йому за це. Хмельницький пояснював, що зробив це розпо-
рядження в інтересах самих поляків, тому що інакше народ втихомирити не можна. 

На вимогу короля, однак, Хмельницький підписав смертний вирок Гладкому, 
Хмелецькому й Мозирі, їм відрубали голови. Крім цих жертв, здійснено ще декілька 
страт. Але незабаром обставини обернулися так, що Хмельницький знову почав діяти 
заодно з народом. 

Хмельницький довідався про ці таємні умови, просив хана не полишати його – 
все було марно. Союз з поляками, на думку хана, був вигіднішим, ніж з козаками. 
Хмельницькому неможливо було в такий момент відважитись боротися на два фронти – 
проти поляків і проти татар. 

Справа була першорядної важливості, і цар Олексій Михайлович 1 жовтня 1653 року 
скликав земський собор усіх чинів Московської держави в Грановитій палаті. 

Думний дяк виклав усю справу про пропуски в титулі, про «безчесні книги», про 
те, що гетьман Богдан Хмельницький багато років просив царя взяти його під державну 
руку, про те, як цар пропонував полякам прощення винних за поганьблення царської 
честі, з тим, щоб поляки знищили унію і перестали переслідувати православну віру, і 
про те, як поляки відкинули цю пропозицію. Повідомлялося, нарешті, що турецький 
цар запрошує козаків під свою владу. 

1 жовтня 1653 р. цар скликав у Москві Земський собор усіх чинів Московської 
держави, на якому прийнято рішення і «...гетьмана Богдана Хмельницького і все Військо 
Запорізьке із містами їх із землями прийняти...», а 23 жовтня московський уряд 
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оголосив Польщі війну. Після земського присуду цар послав на Україну до Богдана 
Хмельницького боярина Бутурліна, і окольничого Алфер’єва і думного дяка Лопухіна, 
які мали взяти Україну «під високу цареву руку». Ця подія відбулася 8-18 січня 1654 р. 
в Переяславі, де проходила загальна рада, на яку Богдан Хмельницький запросив 
усіх полкових старшин і багато знатних «козаків. На, ній, окрім козаків, присутні й 
жителі навколишніх сіл та поселень. 

18 січня об 11 годині ранку козацький гетьман вийшов на волелюдну міську площу й 
проголосив: «Панове полковники, осавули, все Військо Запорізьке і всі православні 
християни! Всім вам відомо, як Бог визволив нас з рук ворогів, які переслідували 
церкву Божу, озлоблюючи все християнство нашого східного православ’я; які прагнуть 
викоренити нас так, щоб і імені руського не згадувалось у землі нашій. Усім нам це 
вже стало нестерпно, й, очевидно, неможливо нам жити більше без царя. 

 

 
Орден Б. Хмельницького І Ступеня України, заснований Указом Президента України 

3 травня 1995 року. 
 

Тому ми зібрали сьогодні раду, відкриту всьому народові, щоб ви з нами обрали 
собі государя з чотирьох, і якого хочете: перший – цар турецький, який багато разів 
закликав нас під свою владу через своїх послів; другий – хан кримський; третій – 
король польський, який і тепер може прийняти нас у свою милість, коли самі хочемо; 
четвертий – цар православний Великої Русі, цар східний, якого вже шість років ми 
безупинно умовляємо бути нашим царем і паном. Тут якого хочете, того і обирайте! 
Цар турецький – бусурман: усім вам відомо, яку брати наші, православні християни 
греки терплять біду від безбожних їх утисків. Кримський хан також бусурман: по 
нужді в дружбу його прийнявши, нестерпні біди прийняли. Який полон, яке нещадне 
пролиття крові християнської від польських панів – нікому вам говорити не потрібно... 
А православний великий християнський государ, цар східний, є з нами єдиного 
благочестя... Окрім його царської руки, ми не знайдемо благоспокійнішого пристанища. 
А хто з нами не згоден тепер, куди хоче вільному дорога». 

Рада підтримала гетьмана й висловилася на користь московського царя. Московський 
уряд визначив військово-адміністративний устрій, який склався на Україні на чолі з 



Шитюк М. М., Горбуров Є. Г., Горбуров К. Є. 

672 

гетьманом, якого мав затверджувати цар. Зберігалися станові права і привілеї української 
шляхти і козацької старшини. Кількість реєстрових козаків визначалася в шістдесят 
тисяч. 

Завдяки своєму характеру Хмельницький став учасником майже анекдотичних 
ситуацій. Одного разу така історія трапилася під час прийняття в 1657 р. в Чигирині 
чергового посла від шведського короля. Згідно з дипломатичним церемоніалом, після 
напружених переговорів представника Швеції запросили на вечерю разой з гетьманом та 
старшиною. Урочистість вечері підкреслював дорогий посуд, який був, виставлений на 
стіл з нагоди присутності посла. Серед нього вирізнялися великі кришталеві келихи 
ручної роботи. Очевидно, того разу вино в гетьманських льохах закінчилося, тому в 
келихи розлили звичайнісіньку горілку місцевого виробництва. Після виголошення 
першого тосту всі присутні випили за здоров’я шведського монарха. Але диво! Посол 
Швеції навіть не пригубив міцного напою. Хмельницький відразу ж відреагував на 
це і наказав генеральному писарю Івану Виговському, який сидів поруч, попередити 
шведа про необхідність пити. 

Другий тост пили вже за здоров’я українського гетьмана. І знову впертий 
дипломат не підняв келиха. Це ще більше розлютило Богдана, який сказав писарю 
передати шведському послу своє невдоволення та погрозу: мовляв, якщо він не вип’є, то 
всі домовленості, досягнуті між ним та гетьманом, не матимуть жодної сили. Саме тому 
швед, якому дуже не хотілося пробувати незвичного для нього напою, запропонував 
Хмельницькому і старшині під час третього тосту, що замість того, щоб випити келих, 
він його з’їсть. У відповідь всі дружньо посміялися з дивакуватого шведа. Але той 
справді виявився йогом. Він вилив з кришталевої чари горілку і поступово з’їв її на 
очах у всіх присутніх. Однак яким же було його здивування – Богдан Хмельницький 
залишився незворушним! Більше того, гетьман страшенно розсердився, адже, по-перше, 
кришталь на той час дуже цінувався, а приборів, вироблених з нього було обмаль; 
по-друге (і це найголовніше!) – королівський посол знову не випив. Інциндент якось 
вдалося владнати, але козаки ще довго жалкували за з’їденим шведським йогом келихом. 
Хоча, треба відзначити, українсько-щведські стосунки від цього не постраждали. 

Холеричність Богдана також засвідчували російські посли Ф. Бутурлін і В. Михай-
лов. Вони, повідомляли царю у 1657 р., що гетьман дуже невдоволений міжнародною 
політикою Росії. Між Україною та Швецією невдовзі була укладена угода, яка визнавала 
українців за «народ вільний і нікому не підлеглий». 

Ось такою величною в своїх думках та діях, доброзичливою та одночасно 
жорстокою, з холеричним характером і суперечливою поведінкою, складною, але разом з 
тим простою та невибагливою людиною, яка була не позбавлена вад, притаманних 
більшості «смертних», постає перед нами великий син українського народу – Богдан 
Хмельницький. 

Не всі задоволені переяславськими рішеннями. У числі їх й особи вищого право-
славного духовенства на чолі з Сильвестром Косовим. Воно, насамперед, боялося 
своєї залежності від московського патріарха. Були незадоволені й представники інших 
станів. Не принесли присяги царю Іван Сірко, Іван Богун та інші. Остаточний договір 
представники обох сторін уклали в Москві в березні 1654 р. (так звані Березневі статті). 

Треба зазначити, що вже протягом більш як 300 років кожне покоління українського 
народу по-різному оцінює цей крок Богдана Хмельницького. У більшості своїй оцінки ці 
породжені державними і політичними реаліями, що складалися в той чи інший період 
історії України. Переяславська рада означала прийняття протекції царя і торкалася 
лише гетьманату, тобто 20 відсотків території України, бо решта не брала участі в 
цьому акті. Угоди 1654 р. не передбачали ні поневолення України, ні перетворення її 
в колонію. Але Переяславський договір дав поштовх процесам, які розгорнулися згодом, 
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що й призвело до втрати незалежності України. Український та російський народи 
поєднує тривалий спільний історичний шлях, на якому була не тільки експансія і 
гноблення, а й взаємодопомога та спільно пережиті драматичні події. Тому трагічні 
для української державності та народу наслідки Переяславської ради не слід 
розглядати як підставу для антиросійських настроїв в українському суспільстві. 

Не все задовольняло в договорі й Хмельницького, але він добре розумів, що для 
блага України цей договір зараз найпотрібніший, і мусив підтримувати його. 

Нескінченні баталії, трагічна смерть сина Тимоша, розчарування та зневіра в 
щиросердності намірів Росії виснажували здоров’я гетьмана. Він тяжко захворів. 
Хвороба прогресувала, і 27 липня 1657 р. в Чигирині Богдан (Зиновій) Хмельницький 
тихо відійшов у вічність... 

Поховали гетьмана з великими почестями, згідно з його заповітом у родинному 
Суботові, в Іллінській церкві, ним же збудованій. Вся Україна з безмірним жалем і 
смутком сприйняла звістку про смерть Богдана Хмельницького, під проводом якого 
український народ реалізував своє національне правово. 

Смерть Б. Хмельницького істотно ускладнила також внутрішньополітичну ситуацію 
в державі. Негативні тенденції, які з’явилися ще в роки війни, з кінця 50-х років XVII ст. 
інтенсифікувалися. В єдиний клубок переплелися охлократичні настрої козацької маси, 
боротьба за верховенство і, як результат, загострення суперечностей між окремими 
політичними угрупуваннями старшини за владу, зростання її соціального егоїзму, 
внаслідок чого відбулося наростання внутрістанових і міжстанових конфліктів. Намі-
тилися різні підходи до вирішення загальнодержавних проблем політичною елітою 
різних регіонів українських земель. На жаль, величезним політичним спадком Б. Хмель-
ницького не могли адекватно розпорядитися його наступники. Всі ці несприятливі 
обставини повною мірою використані урядами як Варшави, так і Москви для втручання 
в внутрішні справи України. 

І все ж Українська держава, біля витоків якої стояв Б. Хмельницький, продовжувала 
існувати, що свідчило про її великі потенційні можливості Свою життєвість довела 
також створена в ході війни модель соціально-економічних відносин. Отже, доба 
Б. Хмельницького – це не тільки час активних політичних діянь самого гетьмана. Це 
значно ширше поняття, яке увібрало у себе цілий спектр проблем, що ними жила 
перехідна від середньовіччя до нового часу епоха. Загалом Б. Хмельницький діяв у 
руслі цієї епохи, що об’єктивно сприяло розвитку нових тенденцій, якими було обтяжене 
тогочасне українське суспільство. 

Богдану Хмельницькому присвячено чимало наукових праць вітчизняних та 
зарубіжних істориків, вчених. Ця історична постать надихала багатьох поетів, 
композиторів, скульпторів, художників на відтворення тих бурхливих і насичених 
історичними подіями часів, ставших вже класичними витворами. за 20-річну історію 
незалежності України НБУ викарбувало 6 монет, присвячених Б. Хмельницькому, на 
одній з монет викарбувано пам’ятник йому. 
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Феодосій Миколайович Чернишов народився 24 листопада 1856 року в Києві в сім’ї 
вчителів. З дитячих років звик до самостійності, поважати тих, хто сам пробиває собі 
життєвий шлях. 

Навіть в останні роки життя, коли займав директорські посади, носив генеральські 
петлиці, не дивлячись на величезну зайнятість, кожному студенту, кожному молодому 
геологу надавав незмінну велику підтримку і співчуття. 

Вирізняючись видатними здібностями, він з успіхом навчався в Київській гімназії. 
Познайомившись з викладачем морського училища Чернишов захоплюється мор-

ськими просторами, розповіддями про нові далекі країни. Він покидає гімназію і їде 
на навчання до морського училища. В останній момент залишає училище не дивлячись 
на незадоволення батьків вступає до Петербурзького гірничого інституту, який успішно 
закінчує в 1880 році. 

На протязі багатьох років він працює в горах і лісах Уралу, подорожує по Арктиці, на 
Шпіцберген, на Нову Землю, здійснює велику експедицію в саме серце Центральної 
Азії, в Кожгар, забирається в ущелини Кавказу і підіймається на висоти Ельбрусу. На 
протязі декількох років працює серед балок і степів Донецького басейну, подорожує 
по Богемії, Німеччині, Франції, Сполученим Штатам, Канаді, Мексиці. 

Після закінчення інституту вступає в тільки що затверджений геологічний комітет 
молодшим геологом з зарплатою близько 100 крб. в місяц, хоча в той час в нього вже 
було двоє дітей. Його дружина, Валентина Олександрівна Кушкій, все робила, щоб 
чоловік продовжував наукову роботу. 

Чернишову доручено складати карти західного схилу Південного Уралу, в той 
час дикої лісової області. Кошти, що видавав геологічний комітет дуже не значні і 
використовувати їх доводилося економно. 
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Навіть ставши старшим геологом він не користувався палаткою, вважаючи, що її 
перевозка доставляє чимало проблем. Він проводив ночі під відкритим небом, загор-
нувшись в кошму з сідлом під головою. 

За 8 років польової роботи зібрано цінний фактичний матеріал. Його обробка 
дозволила зробити ряд висновків, що йшли в розріз з раніше прийнятими положеннями. 

Перші три невеликі праці Ф. Чернишов надрукував в 1818 році, три інші в наступному. 
В 1884 році з’являється перша значна монографія по фауні і стратиграфії девона Уралу. 

Крім п’яти значних монографій, за роки роботи на Уралі ним опубліковані ще 
24 статті. 

Ф. М. Чернишов склав нову схему стратиграфії Уралу, показав склад і послідовність 
залягання відкладів, складчастих гір і передгір’я Уралу. 

Відкриття зроблені Ф. М. Чернишовим в області вивчення палеозойських, старовинний 
відкладів Уралу, особливо для пізнання девонської системи, дозволили зробити такі 
ж відкриття в гірських хребтах Середньої Азії, на Алтаї, в Киргизькому степу, на Новій 
землі і в Східному Сибіру. Уральські праці Ф. М. Чернишова мали великий вплив на 
вивчення палеозойських відкладень всього радянського Союзу. До цього часу геологи 
використовують праці Ф. М. Чернишов. Його палеонтолого-стратиграфічна монографія 
по девону Уралу містить багатий і цінний фактичний матеріал, що суттєво вплинуло 
на праці геологів всього світу. 

В 1889 році Ф. М. Чернишов керує експедицією на Гімалаї, що продовжувалась 
до 1890 року. Експедиція проходила в дуже тяжких умовах: пересувались на лодках і 
пішки. На протязі 10 днів харчувалися лише морошкою. З експедиції він повернувся з 
катером шлунку і кишок, що залишило тяжкий слід на все життя. Проте, ніщо не зупиняло 
Ф. М. Чернишова. Один маршрут слідував за іншим. З однієї річки переходили в долину 
іншої, з Ухтинського нафтового родовища до поліметалічних руд Пижми, з Пижми 
до побережжя Північного льодовитого океану. 

Велике значення робіт Чернишова в області палеонтологгії і стратиграфії верхнього 
палеозою Уралу, Тиману, Середньої Азії і ряду інших областей, де чимало великих 
родовищ корисних копалин, нафти, вугілля, міді, калійної і кам’яної солі, марганцю. 

На міжнародному геологічному конгресі в Росії 1897 року Ф. М. Чернишову 
доручили відповідальну роль генерального секретаря конгресу. В цьому ж році його 
обирають дійсним членом академії наук. 

В 1895 році Ф.М.Чернишов здійснює велику і виключно важливу експедицію на 
Нову Землю. Його не зупиняють тяжкі умови життя в Арктиці. 

Широка міжнародна відомість Ф. М. Чернишова стала причиною доручення йому 
відповідальної ролі одного з керівників експедиції на Шпіцберген. Експедиція про-
водилася одночасно двома академіями наук: російською і шведською. 

Три роки 1899-1901 він особисто керує роботами на Шпіцбергені, виїжджаючи туди 
на щойно збудованому льодоколі «Єрмак». Значні результати експедиції притягують 
і нині увагу до себе вчених. 

Суворі умови не пройшли непомітно для здоров’я Ф. М. Чернишова. Результатом 
став тяжкий ревматизм, плеврит і погіршення діяльності серця. Після Арктики він 
направляється в Ферганську долину для вивчення Андижанського землетрусу 1902 року. 

Середньоазіатська експедиція стала останньою науковою експедицією, якою керував 
Ф. М. Чернишов. В послідуючі роки він здійснював численні поїздки, нерідко дуже 
далекі, наприклад в Мексику. Але це були поїздки, а не експедиції і носили вони 
консультаційний характер. 

В 1903 році Ф. М. Чернишов стає директором Геологічного комітету і залишається 
на цьому посту до самої смерті 15 січня 1914 року. В ці ж роки його призначають 
директором Геологічного музею Академії наук. В 1892 році обирають секретарем 
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Мінералогічного товариства. З 1902 по 1905 рік він керує відділенням фізичної географії. 
Незадовго до смерті з 1908 по 1910 р. він приймає на себе професуру, а потім і 
директорство в Гірничому інституті. Під керівництвом Ф. М. Чернишов Геологічний 
комітет виріс в значний науковий заклад. 

Значну роботу Ф. М. Чернишов провів в Академії наук. Невеличкий геологічний 
музей під його керівництвом виріс в значний науково-дослідний заклад. На його базі 
виникли інститути якими по праву гордилася Академія наук: Геологічний інститут, 
Ломоносівський інститут, Петрографічний інститут. Величезний інститут геологічних 
наук, що знаходиться нині в Москві, в своїй діяльності опирається на ідеї, думки і праці 
академіка Ф. М. Чернишова. 

 

 
Родовий герб Чернишевих 
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Іван Данилович Черняховський народився 29 червня 1906 р. в с. Оксанина на 

Черкащині в сім’ї селянина-наймита. Дитинство минуло в с. Вербове, поблизу станції 
Вапнярка Одеської залізниці. Рано втративши батьків, Іван узяв на себе турботу про 
двох братів і трьох сестер. З 1920 р. він – робітник депо; 1922-го складає екстерном 
іспити за неповну середню школу й працює в комнезамі, потім якийсь час – секретарем 
комсомольського осередку, з 1923-го – бондарем на Новоросійському цементному 
заводі, а після закінчення шоферських курсів – водієм. 

Захоплення технікою і спортом визначило його подальшу долю. Влітку 1924 р. 
І. Черняховський за рекомендацією Новоросійського окружного комітету комсомолу 
вступає до Одеської піхотної школи. Потім одружується з Анастасією Григорівною, 
що проживала в Києві, і переводиться до Київської артилерійської школи, яку блискуче 
закінчує в 1928 р. Потім Військово-технічна академія в Ленінграді й Військова 
академія механізації і моторизації РСЧА. 

У 30-х рр. І. Черняховському загрожував арешт, але заходами сестри В. Леніна 
М. Ульянової наклеп на нього було спростовано. 1936 р. він – командир батальйону, 
потім – 9-го окремого легкого танкового полку, а з березня 1941 р. – 28-ої танкової 
дивізії Прибалтійського особливого військового округу. Тут застала його війна. В 
боях під Шауляєм і Новгородом очолювана ним дивізія показала зразки героїзму й 
стійкості. За успішне керівництво в районі селища Дем’янськ Новгородської області 
І. Черняховського нагороджено другим з початку війни орденом Червоного Прапора, 
а 5 травня присвоєно звання генерал-майора. 

У червні 1942 р. його призначають командиром 18-го танкового корпусу, а через 
два місяці – командуючим 60-ю армією, яка в складі 1-го Українського фронту брала 
участь 1943 р. в визволенні України. 
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У контрнаступі радянських військ під Курськом, що переріс у великий стратегічний 
наступ з подальшим виходом до Дніпра, його форсуванням і захопленням на правому 
березі плацдарму, Центральний фронт, до якого входила й 60-та армія генерал-
лейтенанта І. Черняховського, мав завдати ворогові головного удару силами 65-ої армії 
генерала П. Батова і 27 танкової армії П. Романенка. У цій операції, названій Чернігівсько-
Прип’ятською, 60-ій армії відводилася другорядна роль – підтримка основних сил фронту. 
Це не влаштовувало І. Черняховського. 26 серпня 1943 р. 60-та армія розгорнула 
стрімкий наступ у напрямку Глухів – Рильськ. Командарм вирішив зосередити 
90 відсотків своїх військ на правому фланзі, створивши, таким чином, кількаразову 
перевагу над противником на ділянці прориву. Щоправда, німці могли атакувати 
оголений лівий фланг черняховців і створити загрозу оточення для військ усього 
Центрального фронту. Але рішенню командарма передували точні розрахунки. 

На початку вересня черняховці, форсувавши Десну, а потім Сейм, визволили 
Конотоп і Бахмач. Вони швидко просувалися до Дніпра, обігнавши більш як на 100 км 
правофлангову армію Воронезького фронту, що діяв південніше. Війська генерала 
М. Ватутіна вели бої ще на рубежі Десна – Лохвиця. Частини 60-ої армії надали 
допомогу військам М. Пухова й П. Бєлова в визволенні Чернігова. 21 вересня черняховці 
одними з перших вийшли до Дніпра північніше Києва. Під час 25-денного наступу вони 
подолали з боями близько 300 км, визволивши тисячі населених пунктів України. 

21 вересня 1943 р. І. Черняховського нагороджено орденом Суворова І ступеня – 
найвищою відзнакою полководців. 

Його вміння діяти не за шаблоном особливо яскраво виявилося під час форсування 
Дніпра. Гітлерівці розраховували на те, що радянським військам доведеться тимчасово 
припинити наступ для підтягування засобів переправи. Однак воїни 60-ої армії на чолі з 
командиром з ходу подолали цю водну перешкоду, їхня поява на правому березі 
стала цілковитою несподіванкою для ворога. На 30 вересня черняховці захопили три 
плацдарми, створивши умови для подальшого наступу. За успішне форсування 
Дніпра 306 воїнам 60-ої армії, в тому числі й І. Черняховському, присвоєно звання 
Героя Радянського Союзу. 

3 жовтня 60-та армія перейшла в розпорядження 1-го Українського фронту, яким 
командував М. Ватутін. Перед його військами стояло складне завдання – визволити 
Київ і вийти на лінію Ставище – Фастів – Біла Церква. Головний удар в обхід Києва 
з південного заходу намічалося здійснити з Букринського плацдарму силами 40-ої та 
27-ої загальновійськових армій і 3-ої гвардійської танкової армії генерала П. Рибалка. 
Допоміжного удару в обхід Києва з північного заходу мала завдати ворогові з Лютізького 
плацдарму і 38-ма армія генерала К. Москаленка. 60-та армія повинна забезпечувати 
бойові дії 38-ої армії з північного заходу. Однак триденний термін виявився недостатнім 
для підготовки операції, удар з Букринського плацдарму не досяг мети. 

Після перегрупування сил радянські війська в ніч з 2 на 3 листопада ударом з 
Лютізького плацдарму прорвали оборону супротивника. Черняховці надійно прикрили 
від флангових контрударів головне угруповання фронту – з’єднання 3-ої гвардійської 
танкової і 38-ої армій, що наступали на Київ. 6 листопада війська 1-го Українського 
фронту визволили столицю України. Важливу роль у цьому, відіграли успішні дії армії 
під командуванням І. Черняховського. 

У середині листопада 1943 р. гітлерівське командування вдалося до відчайдушних 
спроб знову захопити Київ. Тоді молодому командармові довелося помірятись силами з 
Манштейном, який командував добірними танковими дивізіями Німеччини. Точилися 
запеклі бої, фашисти рвалися до Києва, незважаючи на великі втрати. 

Проаналізувавши непросте становище на фронті, І. Черняховський дійшов висновку, 
що ворог планує наступ у смузі дій його армії, тому створив глибоко ешелоновану 
оборону й підтягнув резерви. Це дало змогу зірвати задум супротивника. 
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Бойова діяльність І. Черняховського в Україні завершилася його участю в Жито-
мирсько-Бердичівській і Проскурівсько-Чернівецькій операціях. Першу з них талановитий 
полководець розпочав не вранці 24 грудня, а пополудні, досягнувши в такий спосіб 
раптовості наступу, що сприяло подальшому успішному просуванню радянських військ. 
До 1 січня 1944 р. вони повністю очистили від фашистів територію, захоплену ними 
під час контрнаступу на Київ. 

Гітлерівці все ще сподівалися переламати хід подій на свою користь. 15 січня, 
раптово атакувавши 15-ий і 18-ий корпуси, вони глибоко вклинилися в бойові порядки 
черняховців. Але командарм зустрічним ударом по танкових клинах противника 
зупинив його наступ на всьому фронті. 60-та армія відновила втрачені рубежі. 

Тим часом завершилася підготовка до Проскурівсько-Чернівецької операції, в якій 
60-й армії відводився головний напрямок. 

2 березня 1944 р. після поранення М. Ватутіна командування військами 1-го Укра-
їнського фронту взяв на себе маршал Г. Жуков. Уважно ознайомившись з планом операції 
60-ої армії, він затвердив його без змін. Наступ розпочався на світанку 4 березня. 
Війська І. Черняховського, посилені 4-им гвардійським танковим корпусом, прорвали 
оборону супротивника на напрямку головного удару фронту й просунулися вперед 
на 18 км, визволивши 70 населених пунктів. 

5 березня Московське радіо повідомило про успіхи військ І. Черняховського на 
Тернопільському напрямку. В наказі верховного головнокомандуючого Й. Сталіна 
зазначалося: «Війська 1-го Українського фронту під командуванням маршала Жукова... 
прорвали міцну оборону німців на фронті до 110 кілометрів і за два дні наступальних 
боїв просунулися вперед на 25-50 кілометрів... У боях відзначилися війська генерал-
лейтенанта Черняховського». 

Зважаючи на особливу роль 60-ої армії та її командуючого в цих боях, Г. Жуков і 
член Військової ради фронту генерал-лейтенант К. Крайнюков 5 березня писали в 
телеграмі И. Сталіну, що. «...за своїми знаннями й здатністю керувати військами 
командуючий 60-ої армії генерал-лейтенант І. Черняховський цілком заслуговує звання 
генерал-полковника». Того ж дня маршал Г. Жуков привітав І. Черняховського з 
присвоєнням йому цього високого військового звання. 

23 березня 60-та армія, незважаючи на шалений опір супротивника, прорвала його 
оборону південніше й північніше Тернополя і замкнула зовнішнє кільце оточення навколо 
угруповання фашистів – залишків чотирьох німецьких піхотних дивізій та окремих 
частин загальною чисельністю 16 тис. чоловік. Таким був заключний етап участі 
І. Черняховського в боях за визволення України. 

З 24 квітня 1944 р. 36-річний І. Черняховський – командуючий військами 3-го 
Білоруського фронту. 

Його воля й енергія, вміння згуртувати колектив, висока бойова майстерність повною 
мірою виявилися під час наступу радянських військ у Білорусії. Операція «Багратіон», в 
якій перед військами 3-го Білоруського фронту стояло одне з найважливіших завдань – 
розгром вітебсько-оршанського угруповання супротивника, – стала вершиною воєнного 
мистецтва І. Черняховського як полководця. Прийняте ним рішення завдати гітлерівцям 
не один, а два головні удари, що, на перший погляд, не вписувалося в канони військової 
науки, абсолютно дезорієнтувало ворога. 

22 червня 1944 р. війська І. Черняховського з випередженням на 3-4 доби запла-
нованого Ставкою строку вступили до столиці Білорусії, забезпечивши оточення великого 
фашистського угруповання в лісах на схід від Мінська. Член Військової ради фронту 
В. Макаров писав у своїх спогадах: «Війська під керівництвом генерала Черняховського 
одними з перших увірвалися до Мінська... Успіх заздалегідь забезпечено ретельною, 
я сказав би, ювелірною підготовкою наступу. У цій підготовці, позбавленій всякого 
шаблону і здійсненій зовсім новими методами, які спантеличили німецьку розвідку, 
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багато що зроблено з ініціативи Івана Даниловича й стало результатом його невичерпної 
воєнної творчості, його високої ерудиції та воєнного вміння». 

28 червня 1944 р. І. Черняховському присвоєно звання генерала армії, а наступного 
дня він удостоївся ще однієї нагороди – другої медалі «Золота Зірка». 19 лютого 
1945 р. в газеті «Красная звезда» передбачалась публікація указу Президії Верховної 
Ради СРСР про присвоєння І. Черняховському звання маршала. 

«Пізніше від генерала Макарова я дізнався наступні подробиці про смерть І. Д. Чер-
няховського. Рано вранці 18 лютого 1945 командувач виїхав на лівий фланг військ. 
Це було в районі м. Мельзака в Східній Пруссії. Готувався наш наступ на раніше 
оточене угруповання противника в м. Кенінсберг. Іван Данилович виїхав у війська з 
метою перевірити їх готовність до наступу. На цей раз командувач поїхав один, у 
супроводі лише свого ад’ютанта Комарова і охорони. Повертаючись, І. Д. Черняховський 
з Комаровим їхав на критій машині ГАЗ-61, а охорона – на віллісі. На фронті було 
тихо. Зовсім несподівано позаду машини, на якій їхав командувач з Комаровим, 
розірвався снаряд. Осколок пробив ззаду кузов машини і вдарив командувача в ліву 
верхню частину спини. Поранення було дуже важким, навиліт. 

Комаров розповідав генералу Макарову, як Іван Данилович, відчувши, що поранений, 
знайшов у собі сили, сам вийшов з машини, але, зробивши крок, впав. Звернувшись 
до Комарова по імені, він сказав: «Невже все, невже я убитий?» 

Командувача швидко доставили в найближчу санчастину. Але врятувати його було 
неможливо, осколок перебив судини, що йдуть до серця. Через годину Черняхов-
ський І. Д. помер». І. Д. Черняховського було поховано в Вільнюсі. Генерал армії 
І. Д. Черняховський нагороджений двома зірками Героя Радянського Союзу, орденом 
Леніна, двома орденами Суворова І ступеня, орденами Кутузова І. ступеня та Богдана 
Хмельницького І ступеня, чотирма орденами Бойового Червоного Прапора та багатьма 
медалями. 

 

 
Пам’ятник на могилі І. Д. Черняхівського. Новодівоче кладовище м. Москва. 
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По війні Центральний музей Збройних сил (Москва) розпочав роботу зі збору 
спогадів про двічі Героя Радянського Союзу генерала армії І. Д. Черняховського. Частина 
цих документальних свідчень невідома не тільки широкому загалові, але й історикам. 

1992 р. останки уславленого генерала, похованого останнього року війни в Вільнюсі, 
перенесено до Москви. Там, на Новодівичому кладовищі, знайшов він свій останній 
притулок. А пам’ятник І. Черняховському перенесено до Воронежа, де в червні 1942-го 
став він командуючим 60-ою армією. 

Видатному військовому діячеві І. Черняховському. синові України, споруджено 
пам’ятники в ряді міст, на його честь м. Інстербург (Калінінградська обл.) перейменовано 
на м. Черняховськ, а на батьківщині, в с. Оксанина, йому встановлено бронзовий бюст. 
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Маруся (Марина) Гордіївна Чурай, народилася у Полтавському посаді, в родині 
урядника Полтавського охочекомонного козацького полку Гордія Чурая 1625 року. 

Перша романтизована біографія Марусі Чурай створена відомим російським 
драматургом Олександром Шаховським. У виданому 1839 року збірнику «Сто русских 
литераторов» надруковано його історичну повість «Маруся, малороссийская Сафо». 
За О. Шаховським, її батько – як один з провідників антипольського повстання 1637 р., 
страчений у Варшаві. Маруся залишилася сиротою і разом з матір’ю Горпиною Чурай 
жила в Полтаві. Саме в Полтаві розкрився її дар поетеса-піснетворця. 

Маруся була надзвичайно музикальною і володіла рідкісної краси голосом. 
Полтавці оточили їх теплотою й увагою. Цьому значною мірою сприяла і обдаро-

ваність Марусі. Дівчина з чарівною зовнішністю й добрим серцем, Маруся мала гарний 
голос і чудово співала пісні, які сама складала з різних приводів, і часто навіть у 
звичайній розмові викладала свої думки віршами. 

Вона імпровізувала як слова, так і мелодії до своїх пісень, які за короткий час 
заспівала вся Україна. Особисте життя Марусі не склалося. У неї був закоханий значковий 
товариш козак Іскра, але Маруся полюбила свого молочного брата, козака Полтавського 
полку Грицька Бобренка. 

З такою чарівною зовнішністю, маючи від природи життєрадісну вдачу та вміючи 
складати пісні, які вона гарно співала, дівчина подобалась місцевим парубкам. Серед 
них помітно вирізнявся реєстровий козак Полтавського полку, згодом значковий 
товариш Іскра. 

Пізніше Маруся в одній з приписуваних їй пісень ще раз підкреслить безвольність 
Гриця, безвольність, яка згодом приведе до трагічної розв’язки. Рядки цієї пісні 
сповнені глибокого драматизму: 
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Чом ти мене не послухав, як тобі казала: 
«Ходім, серце, повінчаймось, щоб мати не знала». 
Ти все неньку свою слухав, мене покидаєш, 
Покидаєш сиротину, іншої шукаєш. 
Гірким докором звучать заключні слова: 
Тяжкий камінь, тяжкий-важкий 
на серденьку буде. 
Покидаєш через неньку – сам бог свідком буде! 
Це кохання закінчилося трагічно. Мати Гриця мріяла оженити свого сина на дочці 

впливового і заможного осавула Федора Вешняка. Незважаючи на палку любов Гриця і 
Марусі юнак підкорився волі матері й оженився на Галі Вешняк. Маруся намагалася 
покінчити життя самогубством, але її врятували. 

Навесні 1648 року почалася визвольна війна українського народу проти польської 
шляхти під проводом Богдана Хмельницького. Піднявся на боротьбу з польськими 
поневолювачами й Полтавський полк, в якому служили начебто Іван Іскра та 
Грицько Бобренко. 

Для Марусі розлука з коханим стала тяжким ударом. Очевидно, саме тоді вона 
склала чудову пісню, сповнену болю й страху перед невідомим. Ця пісня в наші дні 
співається в маршовому темпі й починається словами «Засвистали козаченьки». 

За переказами, Іван Іскра був людиною мовчазної, похмурої вдачі й виняткової 
правдивості та благородства. Він палко любив Марусю Чурай, хоч ніколи не відкривав 
їй своїх почуттів, бо знав, що її серце належало іншому. Цим іншим був молодий козак 
Григорій, або Гриць. 

О. Шаховськой писав, що нібито Гриць Бобренко був молочним братом Марусі. 
Високий на зріст, з русявими кучерями й карими очима, він вигідно відрізнявся від 
Івана Іскри. Цей опис збігається з тим описом, що ми його знаходимо в одній з пісень 
Марусі Чурай: 

Коли б же я знала, маляра б найняла, 
його біле личко та й намалювала. 
Карі оченята, котрі я любила, 
Його русі кудрі я б позолотила. 
Людина слабовольна й безхарактерна, Гриць був під великим впливом своєї 

матері, яка й чути не хотіла про одруження сина з Марусею. Вольова і користолюбна 
жінка єднала за дружину Грицеві племінницю полковника Мартина Пушкаря, дочку 
осавула Федора Вишняка, Ганну Вишняк. 

Маруся, очевидно, знала про це, і це не могло її не хвилювати. Особливо болісно 
переживала вона, коли Гриць не приходив на обіцяне побачення. 

Покірний матері, Гриць не засилав до неї сватів, тоді як Іван Іскра, це добре 
відчувала дівчина, мріяв мати її за дружину. 

Та, кохаючи Гриця. Маруся водночас добре знала вади свого обранця й висміювала 
їх у жартівливих та гумористичних піснях. Ось одна з них: 

– Грицю, Грицю, до роботи! – 
В Гриця порвані чоботи... 
– Грицю, Грицю, до телят! – 
В Гриця ніженьки болять... 
– Грицю, Грицю, до Марусі! 
– Зараз, зараз уберуся! 
Маруся кепкує з безвольного хлопця, який не може відстояти своє кохання, і в 

пісні з’являються рядки: 
– Грицю, Грицю, хоч жениться? 
– Не можу одговориться! 
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Це вже ніби натяк на те, що Гриць не може відмовити своїй матері в її намірах 
одружити його з Галею Вишняк. 

Сумуючи за своїм коханим, не маючи від нього жодної звістки, Маруся пішла на 
прощу до Києво-Печерської лаври, щоб у молитві знайти заспокоєння. Напевне, тут, 
почуваючи себе самотньою в чужому й далекому місті, вона створила одну з кращих 
своїх пісень, у якій із великою силою виявляється душевний біль дівчини. Це пісня 
«Віють вітри, віють буйні», яку І. Котляревський використав згодом у своїй «Наталці 
Полтавці». 

Текст цієї пісні дійшов до нас майже в недоторканому вигляді. 
Можна гадати, що в Києві, не знайшовши заспокоєння в молитвах, дівчина пішла 

до ворожки, і та наговорила їй нісенітниць. Маруся одразу відчула, що її обдурено, і 
в новій пісні змалювала хитру ворожку в образі зозулі: 

– Скажи мені, зозуленько, довго ль мні страждати? – запитує вона у ворожки зозулі. 
– Ні, недовго,– відповідає їй ворожка,– нудьга твоя закінчиться цей день до вечора! 
Та Маруся знає, що це брехня, бо козаки ще на війні, похід не закінчився. 
Восени 1648 року становище польських військ стало катастрофічним. Новообраний 

польський король Ян-Ка-зімір звернувся до Богдана Хмельницького з пропозицією 
про перемир’я Хмельницький погодився припинити воєнні дії. Залишивши невеличкі 
гарнізони на Волині й Поділлі, козацькі війська відійшли на Придніпров’я. У кінці 
грудня 1648 року Богдан Хмельницький з козацькою старшиною прибув до Києва, 
де його урочисто зустрів народ. 

Скориставшись із тимчасового затишшя, козаки поверталися додому. 
Як свідчать перекази, Маруся нетерпляче чекала Гриця, але він не з’являвся. Якось 

вона зустріла Івана Іскру і спитала в нього про свого коханого. Чесний хлопець 
сказав їй правду: Гриць скорився волі своєї матері й одружився з Галею Вишняк. 
Маруся спочатку не повірила цій жахливій новині. Вона вирішила, що Іван навмисне 
обмовляє Гриця, щоб відвернути її від нього. Але згодом сумнів, очевидно, закрався 
в її душу і вилився в новій пісні. 

Справжній зойк душі відчувається у пісні, створеній у години розпуки: 
Ой боже ж мій, боже, милий покидає, 
Милий покидає, іншої шукає! 
До іншої ходить, з іншою говорить, 
Мене, молодую, до славоньки вводить. 
Ці рядки свідчать про важкий душевний стан дівчини після зради коханого. У 

створеній, мабуть, у той таки час пісні «Стелися, стелися, зелений гороше» Маруся 
звертається до Гриця з гіркими докорами: 

Гей, ти, молоденький, голубе сизенький, 
Не в правді живеш: 
Минаєш мою хату і мої ворота. 
До іншої йдеш. 
Тут уже помітний трохи завуальований мотив фатальної приреченості, який у 

наступних піснях Марусі стане досить виразним. 
«Гей, ви не тіштесь, воріженьки, моїй пригоді», – звертається вона до громади і 

пояснює: 
Бо моя пригода, бо моя пригода, 
Як літня роса: 
Як вітер повіє і сонце пригріє. 
Спаде вона вся 
Дівчина докоряє милому за зраду і водночас робить спробу розжалобити невірного 

коханого, запевняючи його, що не буде йому щастя з іншою: 
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Найдеш собі дівчиноньку з карими очима: 
Буде тобі, моє серце, камінь за плечима. 
Найдеш собі дівчиноньку з чорними бровами, 
Та не знайдеш собі правди, що була між нами. 
Любов дівчини до Гриця була така сильна, що вона йому бажає щастя навіть з іншою: 
Буду бога я просити, щоб ти був щасливий, 
Чи зі мною, чи з другою – повік мені милий... 
Нещасна дівчина не знайшла в собі сили забути зрадливого коханого. У відчаї 

вона кинулася із греблі у Ворсклу та її врятував Іван Іскра. Він витяг з води непри-
томну Чураївну, приніс її додому і потім довгий час доглядав її разом із старою Горпиною 
Чурай. 

Думки про смерть не залишали дівчину, вона лише чекала нагоди, коли зможе 
здійснити свій намір. Про це свідчать й останні рядки тієї ж таки пісні: 

Скарай, боже, мене з неба, 
Бо життя мені не треба. 
Ой піду я утоплюся 
Або в камінь розіб’юся... 
Як бачимо, у всіх наведених вище піснях ще немає й натяку на помсту. Після 

спроби втопитися Маруся довгий час хворіла і, можливо, після одужання знову б 
наклала на себе руки, як про це вона начебто співала в своїй пісні. Та незабаром 
сталися події, що зовсім змінили напрямок думок нещасної дівчини. 

Восени приятелька Марусі, дочка полтавського старшини Мелася Барабаш, влаш-
тувала вечорниці. Була на цих вечорницях і Маруся, яка, очевидно, мала надію побачити 
там Гриця. Він справді прийшов, та ще й не сам, а з своєю молодою дружиною. Там 
вони й зустрілися. Саме ця зустріч призвела до рішучого зламу в настрої Марусі. 
Вона сколихнула її палку натуру. Ревнощі, ображене жіноче самолюбство, згадки про 
нещасливе кохання, про нездійснені дівочі мрії – все це разом завирувало в її душі і 
породило план помсти. 

Маруся була сильною, вольовою натурою. Жодним натяком вона не розкрила свого 
внутрішнього стану, свого наміру. Зовні вона була чарівною, веселою Марусею і знову 
полонила Гриця. Очевидно, Маруся запросила його до себе, а може, він і сам напросився. 

Про те, що сталося далі, ми дізнаємося з приписуваної Марусі пісні «Ой не ходи, 
Грицю», в якій вона детально розповіла про свою помсту. 

Немає сумніву, що пісня ця зародилась ще в XVII сторіччі, бо вже у XVIII столітті 
вона користувалась величезною популярністю. 

Пісня Марусі Чурай починається зверненням до Гриця, ніби попередженням йому, 
щоб він не ходив на вечорниці, бо це приведе до фатального кінця. 

Смертельний напій був уже готовий. Отруївши Гриця, Маруся не приховувала 
свого злочину, її засуджено до страти. Під час виконання смертного вироку в Полтаві 
з’явився вершник із універсалом Богдана Хмельницького про помилування Марусі. 
Суд і прокльони не минули для Марусі безслідно. Вона ходила на прощу до Києва, а 
повернувшись у 1653 році померла. 

Це був козак Іскра. Марусю звільнили з-під варти. Через рік вона померла в 
одному із жіночих монастирів. Це версія романтичної повісті О. Шаховського. 

А тепер розглянемо деякі документальні свідчення, що збереглися до наших часів. У 
60-х роках XX ст. український поет Іван Хоменко, працюючи над поемою «Марина 
Чурай», знайшов у Центральній науковій бібліотеці України текст вироку, винесеного 
Полтавським полковим судом Марусі Чурай. Він зробив копію цього документа, яка 
вперше опублікована в 1973 році музикознавцем Л. Кауфманом. 
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З пісенного скарбу Чураївни до нас дійшли лише деякі – «Грицю, Грицю до 
оботи», «В кінці греблі шумлять верби», «Ой не ходи, Грицю, та й на вечорниці», «Їхав 
козак за Дунай». 

У Полтаві вирішили встановити пам’ятник українській народній пісні. Центральною 
фігурою монументу стане постать дівчини з легенди – Марусі Чурай. 

Називають близько двадцяти пісень, приписуваних Марусі Чурай. В них розпо-
відається про її особисті переживання. Проте можна гадати, що творча спадщина цієї 
легендарної дівчини ними не обмежується. Цілком можливо, що Маруся Чурай складала 
пісні з приводу найрізноманітніших життєвих подій. Мабуть, багато цих пісень до нас 
не дійшло, а деякі, безперечно, і досі живуть у народі як безіменні фольклорні твори. 

 

 
Пам’ятник М. Чурай в Полтаві. Автори А.Чернощеков, А.Коришев 

 
Таким вимальовується життєвий та творчий шлях Марусі Чурай з художніх творів та 

досліджень XIX ст. Не слід, однак, забувати, що біографи Марусі Чурай спиралися 
на перекази і легенди, а багато що просто домислювали. Через те, доки не будуть знайдені 
відповідні архівні документи, усе, що стосується Марусі Чурай, межує з легендою. 
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×îðíîâ³ë Â’ÿ÷åñëàâ Ìàêñèìîâè÷ 
 
 

 
 
 
В’ячеслав Максимович Чорновіл, народився 24 грудня 1937 року в селі Єрки 

Звенигородського району Черкаської області в учительській родині. Мати – Килина 
Харитонівна – учителька початкових класів, батько – Максим Йосипович – викладав 
українську мову й літературу. 

Родина піддавалася переслідуванням з боку комуністичного тоталітарного режиму. 
Під час війни ми жили в селі Гусаковому, а після війни моїх батьків із трьома малими 
дітьми буквально вигнав відтіля новопризначений директор школи – комуніст. Вигнав 
і з роботи, і з квартири. 

В’ячеслав навчився читати вже в чотири роки, тому до школи пішов відразу в 
другий клас. 1955 р. закінчив Вільхівецьку середню школу із золотою медаллю і того ж 
року вступив до Київського державного університету ім. Тараса Шевченка на філо-
логічний факультет, з 2-го курсу перевівся на факультет журналістики. 

Уже в університеті мав неприємності через свої погляди, з чим пов’язана майже 
річна перерва в навчанні 1958 р. який закінчив з відзнакою в 1960 році. Взявши 
академічну відпустку, Вячеслав Максимович поїхав па будівництво домни у Жданові 
(нині – Маріуполь), де працював спочатку теслею, потім – у виїзній редакції газети 
«Київський комсомолець». Вже в студентські роки багато писав до газет. Вигнання 
для батьків було трагедією, тому що вони були налаштовані на моє успішне навчання і 
майбутню кар’єру вченого, а отут раптом я опинився десь у Донбасі. Але все цього разу 
обійшлося. Я привіз до університету підшивку газет з моїми статтями, мене допустили 
до іспитів, і я здав їх екстерном за пропущений рік. Під час випускного вечора в 
університеті пішов на Володимирську гірку і дав клятву, що все життя буду боротися за 
Україну. 

З 1960 до 1963 рр. працював на Львівському телебаченні редактором молодіжних 
передач. У 1963 р. повернувся до Києва, працював у пресі, на будівництві Київської 
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ГЕС, заввідділом газети «Молода гвардія», в редакції газети «Друг читача». Був 
активним учасником руху шістдесятників. Займався літературознавчою працею, готував 
до захисту кандидатську дисертацію, присвячену творчості майже забороненого тоді 
Бориса Грінченка. За публічний протест проти політичних арештів, висловлений у 
кінотеатрі «Україна» 4 вересня 1965 року звільнили з роботи, виключили з аспірантури, 
позбавили можливості публікувати свої праці». 

Під час подій 4 вересня 1965 р. в кінотеатрі «Україна», коли відбувався прем’єрний 
перегляд фільму С. Параджанова «Тіні забутих предків», уже відзначеного міжнародними 
нагородами, після виступу кіномайстра слово взяв І. Дзюба. Він звернувся до глядачів з 
повідомленням про таємні арешти серед інтелігенції України та Москви. Його підтримав 
В. Чорновіл. Він вигукнув, звернувшись до зали: «Хто проти тиранії – встаньте!» 
Частина присутніх підвелася з місць. Заклик до непокори підтримав В. Стус. Так в історії 
дисидентського і правозахисного руху розпочався етап відкритого політичного протесту 
проти масових політичних і арештів у Радянському Союзі, розпочатий за участю 
молодого журналіста. 

Через декілька днів Чорновіл написав листа до ЦК ЛКСМУ. У ньому висловив 
глибоку стурбованість обшуками, затриманнями та арештами серед української інте-
лігенції в ряді міст республіки. «З деякими з заарештованих, писав автор, – я знайомий 
особисто і глибоко переконаний, що жодної вини перед своїм народом і перед законом 
вони не мають. Цим і викликане те, що 4 вересня 1965 р. в кінотеатрі «Україна» я 
підтримав заклик І. Дзюби протестувати проти арештів та обшуків». Це один із перших 
листів такого роду про арешти 1965 р. 

Чорновіл назавжди стає в опозицію до компартійної верхівки, стає дисидентом і 
правозахисником. 

Брав участь у судовому процесі над М. Осадчим, М. Зваричем та братами Горинями, 
який відбувався в квітні 1966 р. в Львові. Виступаючи як свідок, Чорновіл заявив, 
вручивши квіти підсудному, що, оскільки судове засідання є закритим, а значить, 
незаконним, він відмовляється брати участь у «порушенні законності» і давати 
свідчення. За що засуджений до трьох місяців примусових робіт. 

У 1970-1972 рр. Чорновіл видавав позацензурний «Український вісник», який 
став трибуною дисидентського і правозахисного руху в Україні. «Вісник не є органом 
якоїсь організації чи групи, об’єднаної програмою або організаційною єдністю», – 
зазначалось у його «Завданнях», – і тому допускатиме друкування самвидавських 
матеріалів, написаних з різних позицій. Завданням «Вісника» стане об’єктивна інформація 
про приховані процеси і явища в українському громадському житті». З-під пера 
Чорновола на сторінках «Українського вісника» з’являється стаття «Правосуддя чи 
рецидиви терору?», в якій він проаналізував процеси 1965-1966 рр. У той же час 
підготував матеріали про ці процеси та засуджених на них, які побачили світ у 
самвидаві та за кордоном під назвою «Горе от ума». У передмові до цієї збірки Чорновіл 
писав, що «процеси 1966’р. можуть стати тільки приводом, щоб поквитатися з людиною 
за її переконання, які вона ні від кого не приховувала. Тому, поглумившись над 
законом, п’ятнадцять осіб з дев’ятнадцяти судили таємно від людського ока і двадцятого 
за’слали без всякого суду і слідства»: Але, продовжував він, «організатори чергової, 
компанії проти української інтелігенції прорахувалися. На цей раз вони мають 
справу з людьми високої освіти, що виховані в радянських умовах і суть марксизму-
ленінізму вміють збагнути з першоджерел, а не з принагідно підібраних цитат». 

Чорновіл переосмислював радянську реальність, реальний соціалізм, перспективи 
української державності. Ще в 1968 р. визнавав, що стояв на позиціях соціалізму, 
щоправда, не того, який намагається регламентувати дії і мислення індивіда, а 
справжнього соціалізму: з гарантованими демократичними свободами, найширшим 
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політичним і економічним самоврядуванням, реальним забезпеченням прав усіх націй 
багатонаціональної держави. З часом його погляди кардинально еволюціонували. У 
1987 р. у відкритому листі Генеральному секретареві ЦК КПРС М. Горбачову Чорновіл 
назвав репресії проти шістдесятників «великодержавно-шовіністичною реакцією на 
українське національно-культурне відродження». 

За книжку «Горе от ума», видану в Парижі в жовтні 1966 р., Чорновіл 15 листопада 
1967 р. засуджений Львівським обласним судом. Вдруге засуджувався за «антирадянську 
пропаганду в 1972 р., втретє – за новим сфабрикованим звинуваченням у 1980 р. 

Відбував термін у мордовських таборах для політв’язнів, де був організатором і 
учасником численних акцій протесту, голодовок, виснажливої боротьби за статус 
політв’язня. Більше половини терміну провів у ШІЗО (штрафний ізолятор) і ПКТ 
(приміщення камерного типу). «Зеківський генерал» – так назвав нарис про нього 
письменник Михайло Хейфец. Разом з Борисом Пенсоном Вячеслав Чорновіл написав 
книгу «Хроніка таборових буднів» (1975), яку було нелегально передано з табору за 
кордон і опубліковано 1976 р. у журналі «Сучасність». На початку 1978 р. Чорновола 
відправляють етапом на заслання в с. Чаппанду (Якутія), де він працює чорноробом 
у радгоспі, а пізніше в Нюрбі – постачальником. Там написав брошуру про боротьбу 
за статус політв’язня в таборах (1977-1978) під назвою «Тільки один рік». З рукопису, 
переданного за кордон, вдалося відновити тільки фрагменти 1978 р. 

У квітні 1980 р. Вячеслава Максимовича знову заарештовують вже на засланні за 
сфабрикованим обвинуваченням (фактично – за опозиційні виступи та за участь у 
Гельсінській групі). Тримав 120-денну голодовку протесту. В останньому слові на суді 
Чорновіл звинуватив КДБ і міліцію у фальсифікації та закликав суд не брати участі в 
змові, однак, був засуджений на п’ять років позбавлення волі. 1983 р. за протестом 
прокурора Якутії його звільнили без права виїзду в Україну. Працював кочегаром на 
заводі будівельних матеріалів у місті Покровську. 

Повернувшись зі слідства в 1985 році, працював у Львові кочегаром (роботи за 
спеціальністю не давали). Як описував в біографії, почав шукати людей, близьких за 
поглядами. Людям не нав’язувався, відчуваючи, що вони можуть мати неприємності 
через спілкування зі мною. Коли мене переслідували, багато людей від мене відійшло. 
Моя дружина Атена багато про це розповідала, як наші знайомі, побачивши її 
здалеку, переходили на інший бік вулиці. Ті люди, що з нами товаришували під час 
моїх арештів робили вигляд, що нас не знають. Тому я не відновляв знайомства 
навіть мого першого львівського періоду. Через це й розчарувань небагато. Я завжди 
з побоюванням дивлюся на людей, що прямо зраджували або працювали в певних 
органах, Я знаю їм ціну. У 1987 році відновив випуск позацензурного журналу 
«Український вісник». Тоді, і взагалі – на волі, в мене склалися дружні стосунки з 
Михайлом Горинем. Саме в 1987 р. він вийшов з ув’язнення, я сказав йому про своє 
бажання відновити випуск «Українського вісника» і запросив до співробітництва. 
Михайло, не задумуючись, хоча був виснажений і хворий після концтабору, відразу 
занурився в цю справу. У 1988 році став ініціатором створення Української Гельсінської 
спілки, що стала прообразом першої політичної партії і багато зробив для остаточного 
переходу Народного руху України на державницькі й антикомуністичні позиції. 
Учасник і організатор львівських мітингів, демонстрацій та інших акцій 1988-1990 рр. 
Пригадую демонстрацію 17 вересня 1989 р, у Львові, коли, очевидно, близько 200 тисяч 
людей ішло від Порохової вежі до собору св. Юра, не зламавши жодної травинки. 
Ми всі тоді були перейняті одною ідеєю». 

4 березня 1990 р. обраний депутатом Верховної Ради України й Львівської обласної 
ради. З квітня 1990 року до квітня 1992 року (до введення президентського представ-
ництва) – голова Львівської обласної ради й облвиконкому Був одним з ініціаторів 
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багатьох економічних і політичних перетворень у Галичині: розробка принципів аграрної 
реформи й перші кроки до її здійснення – наділення селян землею, розробка концепції 
приватизації житла, акціонування промислових підприємств і приватизація в сфері 
побутових послуг і дрібного виробництва, усунення Компартії від влади, створення 
незалежної преси, уведення національної символіки, створення Галицької асамблеї – 
і проведення в березні 1991 р, галицького референдуму про незалежність України. У 
Верховній Раді був одним з керівників Народної Ради, зокрема її радикальної частини. 
Пісдя референдуму 1 грудня 1991 року виступав за розпуск Верховної Ради і її 
дострокові перевибори. Те, що ця моя ініціатива не була підтримана, обернулось 
сповзанням України в економічно-політичну безодню. 

Член Великої Ради Руху з Установчого з’їзду Руху (вересень 1989 р.). Був кандидатом 
у Президенти України від Руху, одержав кожен четвертий голос в Україні, повністю 
перемігши в Тернопільській, Львівській, Івано-Франківській областях і в багатьох 
районах, містах і селах інших областей України. 

Був одним з ініціаторів переходу в опозицію до номенклатурної влади в Україні. 
На III Всеукраїнському з’їзді Руху 29 лютого 1992 р. обраний сгіівголовою Народного 
руху України, а з грудня 1992 року – головою НРУ. На цю посаду переобирався на 
всіх наступних з’їздах партії. Автор декількох книг публіцистики різними мовами, 
лауреат Державної премії України ім, Тараса Шевченка, член Міжнародної письмен-
ницької організації «ПЕН-клуб», учасник багатьох міжнародних конференцій, конгресів, 
семінарів, член Української Всесвітньої Координаційної Ради, член парламентської 
Асамблеї Ради Європи. Засновник і шеф-редактор газети «Час/Тіmе» і «Час». Одружений. 
Дружина – Пашко Атена Василівна – поетеса, громадський діяч, голова Союзу українок 
в Україні. 

У 1998 р. Чорновола втретє обирають народним депутатом України. Він послідовно 
відстоював і захищав інтереси своїх виборців, докладав багато зусиль для консолідації 
Руху, всіх національно-демократичних сил України. Трагічно загинув у березні 1999 р. 
Остання праця «Спроба розколу Руху» – вийшла по смерті автора. 

За свої книжки Чорновіл від зарубіжної громадськості отримав премію в числі 
кращих журналістів світу, які боронять права людини, а від Радянського Союзу –
тюремне ув’язнення. Після звільнення. 1969 р. з великими труднощами вдаг лося 
влаштуватися іна роботу. Він працює спостерігачем мет теостаншї в Закарпатті, 
землекопом археологічної експедиції В Одеській області, вагарем на станції Скнилів 
у Львові. 

Саме в цей час Вячеслав Максимович починає, випуск підпільного журналу. 
«Український вісник», в якому друкує матеріали самвидаву, хроніку українського 
національного спротиву. Він – його організатор; редактор і видавець. Під час відомої 
загальноукраїнської «зачистки» 1972 р. його арештовують знову – попереду суд і 
вирок: 6 років таборів і трироки заслання. 

Про феномен Вячеслава Чорновола ще напишуть десятки книжок. Вийдуть друком 
його статті, політичні звернення, есе та монографії, унікальне листування. Створено 
Фонд Вячеслава Чорновола, президентом якого обрано його дружину й соратницю 
Атену Пашко. Фонд розпочав роботу над підготовкою багатотомного зібрання творів. 

23 серпня 2006 р. у центрі Києва, в Музейному провулку відбулося урочисте 
відкриття пам’ятника Вячеславу Чорноволу. Композиція, в якій політик проходить крізь 
стіну, символізує перемогу людини над життєвими труднощами і несправедливістю. 

Такі люди, як В’ячеслав Чорновіл, з’являються нечасто. З’являються на крутих 
віражах історії, щоб у житті бути провідниками свого народу, а в вічності незгасимими 
смолоскипами, орієнтирами на нелегкому шляху поступу. В’ячеслав Чорновіл уособлює 
цілу епоху беззбройного спротиву новітній Московській імперії. Ставши незаперечним 
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лідером шістдесятників, через московські тюрми і концтабори він проніс вистраждану 
ідею відновлення Української самостійної соборної держави на рідних землях. 

У жовтні 1991 р. на Великій козацькій раді В. Чорновола обрано гетьманом 
українського козацтва. 

 

 
Пам’ятник В. Чорновола у Львові. Скульптор Іван Самотос. Відкритий 28 грудня 

2002 року 
 
З квітня 1992 року – на постійній роботі в парламенті України. Народний депутат 

України двох наступних скликань – 1994 і 1998 років. Керівник депутатської фракції 
Народного Руху України. З 1995 року член української делегації в Парламентській 
Асамблеї Ради Європи. Шеф-редактор незалежної громадсько-політичної газети «Час/ 
Тіmе» із січня 1995 до травня 1998) і «Час» (з жовтня 1998 до березня 1999). Лауреат 
Державної премії України ім. Тараса Шевченка (1996) у галузі журналістики й 
публіцистики (в тому числі за твори, раніше інкриміновані як антирадянські) – за 
збірки «Правосуддя чи рецидиви терору?», «Лихо з розуму» «Хроніка таборових 
буднів», публіцистичні виступи в пресі. Лауреат Міжнародної журналістської премії 
ім. Ніколаса Томаліна (1975). Нагороджений орденом Ярослава Мудрого V ступеня. 
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25 березня 1999 року В’ячеслав Чорновіл загинув за нез’ясованих обставин в 
автокатастрофі на шосе під Борисполем. Поховано видатного українського державного 
діяча на центральній алеї Байкового кладовища. У 2000 році йому присвоєно звання 
Героя України. У 2003 році НБУ ввела в обіг пам’ятна монета номіналом 2 гривні, 
присвячена Вячеславу Чорноволу. Тираж монети становив 30.000 штук. 

Вірний син України, що мужньо пройшов земний шлях до омріяної нескореної 
України і на цій хресній дорозі утвердив високе ймення Людина. 
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Тарас Григорович Шевченко народився 9 березня 1814 року в селі Моринці 
Звенигородського повіту Київської губернії. У подружжя Катерини і Григорія Шевченків 
він був третьою дитиною. Його батьки, що були кріпаками багатого поміщика В. В. Ен-
гельгардта. 

Старшими за нього в сім’ї були Микита і Катря, молодшими Ярина, Марія і Йосип. 
Коли Тарасові сповнилося 2 роки, його родина залишає Моринці й повертається 

до рідного батьківського села Кирилівки. Тут, у вбогій селянській хатині, пройшли 
дитячі літа Тараса. Не по-дитячому сумні то були літа. Голодний і обірваний хлопчик 
самотужки знайомився із світом. А світ для нього обмежувався стінами рідної хати 
та хіба ще городом, левадами, лісом і бур’янами, згадку про які проніс поет через все 
своє життя як про місце свого виховання і самітної відради. 

Радощів у Тараса було мало. Батько й мати з дня на день ходили на панщину, 
жили бідно, в нужді і злиднях. За дітьми та мізерним господарством доглядати ніколи і 
нікому. Хлопець ріс, як билина в полі, виховувався як і мільйони кріпаків. 

Із жадібністю, цікавістю і якимсь не дитячим захопленням слухав Тарас розповіді 
свого дідуся Івана про минуле. В тих розповідях оживали казкові часи, коли була воля, 
коли волю ту звитяжно боронили від усякого напасника сміливі, вільнолюбні люди. 

1822 р. батько віддав його «в науку» до кирилівського дяка. За два роки Тарас 
навчився читати й писати, і, можливо, засвоїв якісь знання з арифметики. Читав він 
дещо й крім Псалтиря. 

Після смерті в 1823 р. матері і 1825 р. батька Тарас залишився сиротою. Деякий 
час був «школярем-попихачем» у дяка Богорського. Вже в шкільні роки малим Тарасом 
оволоділа непереборна пристрасть до малювання. Він мріяв «сделаться когда-нибудь 
хоть посредственным маляром» і вперто шукав у навколишніх селах учителя малювання. 
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Та після кількох невдалих спроб повернувся до Кирилівки, де, пас громадську череду і 
майже рік наймитував у священика Григорія Кошиця. 

Наприкінці 1828 або на початку 1829 р. Тараса взято до поміщицького двору в 
Вільшані. Восени 1829 р. Шевченко супроводжує валку з майном молодого пана до 
Вільно. 

Уже в дитинстві він відчув на собі, що таке кріпацтво, сваволя поміщиків, знущання 
сильного над слабим, голод, сирітство і виснажлива праця? 

Ще хлопчаком Тарас закохався в чарівну народну пісню, чув від кобзарів думи та 
історичні пісні, які знайомили його з героїчним минулим рідного краю. У шкільні 
роки ним оволодівають невтомна жадоба знань і любов до літератури. Це справді 
художня натура. Ці риси «незвичайності» хлопчика помітив ще його батько. Помираючи, 
він казав родичам: «Синові Тарасу із мого хазяйства нічого не треба; він не буде 
абияким чоловіком: з його буде або щось дуже добре, або велике ледащо; для його 
моє наслідство або нічого не буде значить, або нічого не поможе». 

Залишившись круглим сиротою, Тарас почав невеселу одісею в «науку», бо одно-
манітна селянська праця не вабила його. Часто мандрував до Лисянки, Тарасівки 
Хрипнівки, яка славилася малярами, і врешті прийшов до Вільшаної, щоб взяти у 
пана письмовий дозвіл займатися малярством. 

Але пан Енгельгардт по-своєму вирішив долю юного кріпака. Став хлопець кімнатним 
козачком. У краю, колись козацькому, як писав про себе Шевченко, зробити козака 
ручним з самого дитинства – це те ж саме, що в Лапландії підкорити сваволі людини 
швидконогого оленя. За роки «козачкування» майбутній поет разом із паном виїздив 
у різні повіти Київщини, Єлисаветградщини, у Вільно, Варшаву, оволодів польською 
мовою, був свідком цікавих політичних подій, почав учитися улюбленому малярству. 

У закутому в граніт й оповитому туманами північному місті починав Шевченко 
вісімнадцятий рік свого життя. Саме у Петербурзі сталися події, що внесли в його душу 
промінь надії на краще. Доля звела юнака з І. Сошенком, Є. Гребінкою, К. Брюлловим, 
В. Жуковським, Ю. В’єльгорським та іншими відомими діячами, які підтримали його і 
доклали багато зусиль, щоб викупити з кріпацтва. 

У квітні 1838 р. Тарасові вручили «отпускную» і невдовзі він став «вольноприходящим 
учнем рисувальних класів Петербурзької академії мистецтв». Праця в Академії йшла 
успішно: за рік по вступу він отримав нагороду за програмний рисунок з натури – 
срібну медаль. 

Несподівано виявились і поетичні здібності Тараса. Він, власне, почав писати ще 
1837 р., але з перших спроб залишилася лише одна балада – «Причинна». Упродовж 
1838-1839 рр. з’явилися: «Катерина», «Перебендя», «Тополя», «Іван Підкова», «До 
Основ’яненка», «Тарасова ніч», «Думи мої, думи мої», «Нащо мені чорні брови». 

Це був час народження «Кобзаря». Невелика за обсягом (8 творів) Шевченкова 
книжечка стала предметом гарячих дискусій. Критики мало не одностайно зійшлися 
на визнанні поетичного хисту її автора. 

В одному з прихильних відгуків письменника і перекладача П. Корсакова вказувалося, 
що твори, вміщені в «Кобзарі», «зробили б честь усякому імені в кожній літературі», 
вони «повні почуття, розуму, простоти, грації і щирої правди». 

1840 р. Шевченко узявся за написання нового великого твору – поеми «Гайдамаки». 
Епопея селянського що встання лякала цензорів. Про це писав і сам Шевченко. 

У Вільно Шевченко виконує обов’язки козачка в панських покоях. А у вільний час 
потай від пана перемальовує лубочні картинки. Шевченка віддають вчитися малюванню. 

1832 р. Енгельгардт законтрактовує Шевченка на чотири роки майстрові петер-
бурзького малярного цеху В. Ширяєву. Разом з його учнями Шевченко бере участь у 
розписах Великого та інших петербурзьких театрів. Очевидно, 1835 р. з Шевченком 
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познайомився учень Академії мистецтв І. Сошенко. Він робить усе, щоб якось полегшити 
його долю: знайомить з Є. Гребінкою і конференц-секретарем Академії мистецтв 
В. Григоровичем, який дозволяє Шевченкові відвідувати рисувальні класи Товариства 
заохочування художників (1835).ГЗгодом відбувається знайомство Шевченка з 
К. Брюлловим і В. Жуковським. Вражені гіркою долею талановитого юнака, вони 
1838 р. викупляють його з кріпацтва. 

21 травня 1838 р. Шевченка зараховують стороннім учнем Академії мистецтв. 
Він навчається під керівництвом К. Брюллова, стає одним з його улюблених учнів, 
одержує срібні медалі за картини «Хлопчик-жебрак, що дає хліб собаці» (1840), 
«Циганка-ворожка» (1841), «Катерина» (1842). Остання написана за мотивами одно-
йменної поеми Шевченка. Успішно працює він і в жанрі портрета (портрети М. Луніна, 
А. Лагоди, О. Коцебу та ін., автопортрети). І саме в цей час буйним цвітом розквітає 
його поетичний талант. 

 

 
 
Навчаючись у Академії мистецтв і маючи твердий намір здобути професійну освіту 

художника, Шевченко, проте, дедалі більше усвідомлює своє поетичне покликання. 
1841 р. він пише російською мовою віршовану історичну трагедію «Никита Гайдай», 
з якої зберігся лише уривок. Згодом він переробив її у драму «Невеста» (зберігся 
фрагмент «Песня караульного у тюрьмы»). 1842 р. пише драматизовану соціально-
побутову поему російською мовою «Слепая». Того ж року створює історичну поему 
«Гамалія» (вийшла окремою книжкою 1844 р.). Кінцем лютого 1843 р. датована історико-
побутова драма «Назар Стодоля». 

Новий період творчості Шевченка охоплює роки 1843-1847 (до арешту) і пов’язаний 
з двома його подорожами на Україну. За назвою збірки автографів «Три літа» (яка 
включає поезії 1843-1845 рр.) ці роки життя й творчості поета названо періодом «трьох 
літ». До цього ж періоду фактично належать і твори, написані в 1846-1847 рр. Перша 
подорож Шевченка на Україну продовжувалася близько восьми місяців. Виїхавши з 
Петер-бурга у травні 1843 р., поет відвідав десятки міст і сіл України (рідну Кирилівку, 
Київ, Полтавщину, Хортицю, Чигирин тощо). Спілкувався з селянами, познайомився 
з численними представниками української інтелігенції й освіченими поміщиками (зокрема, 
з М. Максимовичем, В. Білозерським, П. Кулішем, В. Забілою, О. Афанасьєвим-Чужбин-
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ським, братом засланого декабриста С. Волконського – М. Рєпніним, з колишнім членом 
«Союзу благоденства» О. Капністом, майбутнім петрашевцем Р. Штрандманом та ін.). 
На Україні Шевченко багато малював, виконав ескізи до альбому офортів «Живописна 
Україна», який задумав як періодичне видання, присвячене історичному минулому й 
сучасному народному побуту України. 

Єдиний випуск цього альбому, що вважається першим твором критичного реалізму в 
українській графіці, вийшов 1844 р. у Петербурзі. 

На Україні Шевченко написав два поетичних твори – російською мовою поему 
«Тризна» (1844 р. опублікована в журналі «Маяк» під назвою «Бесталанний» і того 
ж року вийшла окремим виданням) і вірш «Розрита могила». Повернувшись до 
Петербурга наприкінці лютого 1844 р., він під враженням побаченого на Україні 
пише ряд творів (зокрема, поему «Сон»), які остаточно визначили дальший шлях – 
Шевченка як поета революційної демократії і мали етапне значення для розвитку 
української літератури. 

У Петербурзі поет знайомиться з майбутнім петрашевцем М. Момбеллі. У справі 
петрашевців є згадки про Шевченка, які свідчать, що вони враховували революціо-
нізуючий вплив його поезії на український народ. 

Весною 1845 р. Шевченко після надання йому Радою Академії мистецтв звання 
некласного художника повертається на Україну. Знову багато подорожує по Полтавщині, 
Чернігівщині, Київщині, Волині, Поділлі, виконує доручення Київської археографічної 
комісії, записує народні пісні, малює архітектурні й історичні пам’ятки, портрети й 
краєвиди. З жовтня по грудень 1845 р. поет переживає надзвичайне творче піднесення, 
пише один за одним твори «Єретик», «Сліпий», «Наймичка», «Кавказ», «І мертвим, і 
живим...», «Холодний яр», «Як умру, то поховайте» («Заповіт») та ін. Усі поезії 
1843-1845 рр. (крім поеми «Тризна») він переписує в альбом, якому дає назву «Три 
літа». 1846 р. створює балади «Лілея» і «Русалка», а 1847 р. (до арешту) – поему «Осика». 
Тоді ж він задумує нове видання «Кобзаря», куди мали увійти його твори 1843-1847 рр. 
легального змісту. До цього видання пише в березні 1847 р. передмову, в якій викладає 
свою естетичну програму, закликає письменників до глибшого пізнання народу й різко 
критикує поверховий етнографізм і псевдонародність. Видання не здійснене через 
арешт поета. 

Весною 1846 р. у Києві Шевченко знайомиться з М. Костомаровим, М. Гулаком, 
М. Савичем, О. Маркевичем та іншими членами таємного антицаристського та анти-
кріпосницького Кирило-Мефодіївського товариства (засноване в грудні 1845 – січні 
1846 р.) і вступає в цю організацію, його твори періоду «трьох літ» мали безперечний 
вплив на програмні документи товариства, в якому поет фактично очолював революційно-
демократичне крило. У березні 1847 р. товариство розгромлене. Почалися арешти. 
Шевченка заарештували 5 квітня 1847 р., а 17-го привезли до Петербурга й на час 
слідства ув’язнили в казематі III відділу. 

Революційні твори з відібраного при арешті альбому «Три літа» стали головним 
доказом антидержавної діяльності Шевченка його належність до Кирило-Мефодіїв-
ського товариства не була доведена. «За створення підбурливих і найвищою мірою 
зухвалих віршів» його призначено рядовим до Окремого Оренбурзького корпусу. На 
вироку Микола І дописав: «Під найсуворіший нагляд із забороною писати й малювати». 
Були заборонені й Шевченкові книжки. 

8 червня 1847 р. Шевченка привезли до Оренбурга, звідти до Орської кріпості, де 
він мав відбувати солдатську службу. Почалися місяці принизливої муштри. В Оренбурзі 
поет познайомився зі своїми земляками Ф. Лазаревським і С. Левицьким, які стали його 
друзями й допомагали йому на засланні, в Орській кріпості – з польськими політичними 
засланцями І. Завадським, С. Крулікевичем, О. Фішером та ін. В Орську він порушив 
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царську заборону писати. Свої нові твори він потай записував до саморобних 
«захалявних» зошитків. Наприкінці 1849 – на початку 1850 р. він переписав ці 
«невільницькі» поезії в саморобну книжечку, яка згодом дістала назву «Мала книжка». 
В Орській кріпості поет написав 21 твір. 

У 1848 р. на клопотання Шевченкових друзів його включили як художника до 
складу Аральської описової експедиції, очолюваної О. Бутаковим. З жовтня 1848 р. 
до травня 1849 р. експедиція зимувала на острові Косарал. Під час зимівлі Шевченко 
багато малював і написав понад 70 поезій. З травня експедиція продовжувала 
дослідження Аральського моря, наприкінці вересня повернулася до Раїма, а звідти 
до Оренбурга. 

23 квітня 1850 р. Шевченка заарештували за порушення царської заборони писати 
й малювати. Після слідства в Орській кріпості його перевели до Новопетровського 
укріплення на півострові Мангишлак, куди він прибув у середині жовтня 1850 р. Цей 
новий арешт мав фатальні наслідки для поетичної творчості Шевченка на засланні: з 
обережності він змушений рипинити писати вірші і відновив поетичну діяльність 
тільки незадовго до звільнення. Проте в ті роки він малював, написав кілька повістей 
російською мовою і розпочав щоденник. У Новопетровському укріпленні Шевченко 
створив, зокрема, серію викривальних малюнків «Притча про блудного сина», яка є 
одним із найвищих здобутків критичного реалізму в мистецтві середини XIX ст. 

1 травня 1857 р. дано офіційний дозвіл звільнити Шевченка з військової служби 
зі встановленням за ним нагляду і забороною жити в столицях. 2 серпня 1857 р. 
Шевченко виїхав із Новопетровського укріплення, маючи намір поселитися в Петербурзі. 

У кінці березня 1858 р. Шевченко приїхав до Петербурга. Літературно-мистецька 
громадськість столиці гаряче зустріла поета. В останні роки життя він бере діяльну 
участь у громадському житті, виступає на літературних вечорах, стає одним із фундаторів 
Літературного фонду, допомагає недільним школам на Україні та (складає й видає 
для них «Букварь южно-русский»), зустрічається з М. Чернишевським, В. і М. Куроч-
кіними, М. Михайловим, І. Тургенєвим, Я. Полонським, і М. Щербиною, А. Майковим, 
М. Лєсковим та ін., з діячами польського визвольного руху – З. Сераковським, 
Е. Желіговським, Я. Станевичем, Й. Огризком та ін. У ці ж роки спілкується з 
українськими літераторами Петербурга – Марком Вовчком, М. Костомаровим, 
П. Кулішем, Д. Камєнецьким, В. Білозерським, Д. Мордовцевим та ін., бере участь у 
виданні альманаху «Хата» та підготовці до видання журналу «Основа». Проте для 
Шевченка неприйнятливі буржуазно-ліберальні погляди Куліша і Костомарова (особливо 
на селянське питання). Справжня ідейна й особиста дружба встановилася між Шевченком 
і Марком Вовчком, якій присвятив вірш «Марку Вовчку». 

Велике значення для Шевченка і всього загального-сійського визвольного руху 
кінця 50-х рр. мали єднання поета з колом «Современника», з діячами російського 
підпільного визвольного руху, його дружба з М. Чернишевським. 

Влітку 1859 року Шевченко відвідав Україну. Зустрівся в Кирилівці з братами і 
сестрами. Мав намір оселитися на Україні. Шукав ділянку, щоб збудувати хату. Та 
13 липня біля с. Прохорівки його заарештували. Звільнили через місяць і запропонували 
виїхати до Петербурга. 

Заслання підірвало здоров’я Шевченка. На початку 1861 р. він тяжко захворів і 
10 березня помер. Незадовго до смерті написав останній вірш – «Чи не покинуть нам, 
небого». У похороні поета брав участь чи не весь літературно-мистецький Петербург 
(зокрема, М. Некрасов, М. Михайлов, Ф. Достоєвський, М. Салтиков-Щедрін, М. Лєсков, 
М. Костомаров, В. Білозерський, П. Куліш, Г. Честахівський). Похований на Смолен-
ському кладовищі. Через два місяці, виконуючи заповіт поета, друзі перевезли його 
прах на Україну і поховали на Чернечій (тепер Тарасова) горі біля Канева. 
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Могила Т. Г. Шевченка на Чернечій горі у м. Каневі Черкаської області 

 
Смерть Шевченка в розквіті творчих сил була величезною втратою не тільки для 

української літератури, а для всього вітчизняного письменства і визвольного руху. Та 
його поезія жила, діяла, поширювалася в списках і російських та закордонних виданнях 
(празьке видання «Кобзаря» 1876 р. включало більшість позацензурних творів поета). 
З 60-х рр. XIX ст. з’являються перші закордонні праці про його життя і творчість та 
переклади творів різними мовами світу. У 1996 році НБУ випущена ювілейна монета, 
виготовлена із золота номіналом 200 гривень, присвячена Т. Г. Шевченко. 
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Роман-Марія-Олександр Шептицький народився 29 липня 1865 р. в селі Прилбичі 

Яворівського повіту на Львівщині. Походив із заможної українсько-польської родини. 
Предками батька – графа Івана Шептицького (1836-1912) – була відома ще з часів 
князя Лева галицька боярська, родина, якій він у 1284 р. подарував земельні володіння. 
Осіли бояри Шептицькі в Перемиській землі за польських часів Руського воєводства. 
Перемиська єпархія була однією з найстаріших в Україні, межувала з польськими 
етнічними землями. 

З роду Шептицьких вийшло чимало відомих діячів католицької та греко-католицької 
церков. У XVIII ст. дістали титул митрополитів Київських і всія Русі Атаназій-Антоній 
(1715-1748) і Лев (1748-1779). 

Про своїх предків-українців Роман дізнався від батька: Граф Іван, хоча і вихований 
у польському дусі, однак пам’ятав про своє українське коріння і зібрав поважний 
родинний архів. 

Мати Романа – графиня Софія Шептицька (1837-1904) – дочка відомого польського 
поета і драматурга Олександра Фредри. Це високоосвічена жінка, яка вільно розмовляла 
німецькою, французькою та англійською мовами, гарно малювала. Заміж за графа 
Івана вийшла 1 жовтня 1861 р. і тоді ж переїхала зі Львова до Прилбич. Відзначалася 
благородством, ніжністю і великим практичним талантом у веденні домашнього 
господарства, в вихованні дітей. У сім’ї Івана та Софії Шептицьких було семеро синів. 
Степан і Юрій померли в дитячому віці. Казимир, як і його старший брат Роман, 
обрав духовну кар’єру і був ігуменом монастиря студитів, загинув у 50-х роках XX ст. 
Станіслав – відомий польський генерал. Олександр і Лев були поміщиками. Олександра 
замордували гестапівці 1940 р. в Замості. Лева разом із дружиною Ядвігою розстріляли 
енкаведисти в Прилбичах у вересні 1939 р. 



Шитюк М. М., Горбуров Є. Г., Горбуров К. Є. 

706 

Закінчивши в 1883 р. гімназію Св. Анни в Кракові й перебуваючи на військовій 
службі, Роман, надзвичайно працьовитий, інтелігентний та обдарований юнак, слухає 
лекції на юридичному факультеті знаменитого Ягеллонського університету. Запалення 
суглобів після важкої форми скарлатини й невиліковна хвороба ноги змусили його 
залишити військову службу. Молодий Шептицький вивчав право, філософію й теологію 
в Вроцлаві, 1886 р. здобуває ступінь доктора права, а через два роки в Ягеллонському 
університеті – ступінь доктора теології. Згодом, після навчання в Відні та Мюнхені, 
став доктором філософії. 

Навесні 1866 р. Роман Шептицький відвідав Рим. Після цієї поїздки остаточно 
вирішує вступити до чину отців Василіан. 

Подорож до Києва і Москви 1889 р. відіграла значну роль у розвитку національної 
свідомості. Роман Шептицький зустрічався з В. Б. Антоновичем – професором історії 
Київського університету, відомим українським археологом і етнографом; познайомився 
з молодим М. С. Грушевським і літературознавцем та іконознавцем М. І. Петровим. 

Нарешті, граф Іван Шептицький дав згоду на духовну кар’єру сина. 
За короткий час Андрій (нове духовне ім’я) Шептицький пройшов усі ступені 

духовної кар’єри – від так званого новіціяту (інституту попередньої підготовки й 
апробації претендентів на членство в католицькому чернечому ордені) через чернецтво 
до висвячення на священика в 1893 р. Невдовзі його призначають ігуменом Онуф-
ріївського монастиря василіан у Львові. Одночасно професор Андрій викладає моральну 
й догматичну теологію в Христино-польському монастирі, започатковує видання 
журналу «Місіонер Пресвятого Серця Ісусового». 

17 вересня 1899 р. папа Лев XIII призначає А. Шептицького станіславським єпископом. 
Тут він засновує греко-католицьку семінарію, передавши їй понад 4 тис. цінних книг 
із власної бібліотеки, пише листи до пастви, присвячені вихованню молоді, моральним 
засадам християнської родини, піклуванню про здоров’я. У Станіславі формується 
головна мета його життя – створення на засадах християнської церкви соборної України, 
яка забезпечила б розквіт нації. 

У 1900 р. папа призначає 35-річного А. Шептицького митрополитом Галицьким і 
архієпископом Львівським. 

Уже за радянських часів багатьом дослідникам здавалася, дуже підозрілою справді 
блискавична кар’єра Андрія Шептицького. Але, знайомлячись з посланнями, листами, 
іншими документами, переконуєшся, що ця людина вже замолоду вирізнялася зрілістю 
помислів і бажанням принести себе в жертву своєму народові. 

Андрій Шептицький з головою поринув у церковні, світські й політичні справи, 
захищаючи інтереси пригнобилених галичан. Для цього він використовував свій хист, 
авторитет, власні фінанси; щороку утримував 40 бідних юнаків і дівчат, допомагаючи 
їм здобути освіту; у Львові на власні кошти збудував середню школу, надавав матеріальну 
допомогу приватним школам. Заснував Науковий інститут, пов’язаний із Львівською 
богословською академією. Чималу суму грошей пожертвував на Академічний дім, 
який служив гуртожитком і бібліотекою для багатьох українських студентів. 

Митрополит був щедрим меценатом українського національного мистецтва,» на 
якому добре розумівся. Лише Церковному музею (згодом Національний музей) він 
передав 1931 р. колекцію із 9880 предметів. Серед них – рукописи XV-XVIII ст., 
стародруки, архівні матеріали XVI-XVIII ст., ікони, твори живопису та графіки, речі 
культового призначення. 

Особливе місце в житті митрополита займала екуменічна діяльність. Працюючи 
за різних політичних режимів (Австро-Угорська монархія, панська Польща, радянська 
влада), він ішов на розумні компроміси, не відступаючи, проте, від головної мети, й зумів 
успішно провести церковний корабель через підводні рифи. Заходами А. Щептицького 
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збудовано чимало храмів та монастирів. Напередодні Другої світової війни налічувалося 
вже 4400 церков греко-католицького обряду й каплиць, богословська академія, 5 духовних 
семінарій, 127 монастирів; виходило 9 друкованих періодичних видань. 

Митрополит не забував і про тих українців, котрих неволя й злидні гнали на 
заробітки до Америки, Німеччини та інших країн. Він домігся в Ватикані дозволу на 
утворення двох греко-католицьких єпископств у США й Канаді та вікаріату в Боснії. 

З вибухом Першої світової війни 18 серпня 1914 року митрополит заарештований 
і депортований у глиб Росії. Важко збагнути, чим викликана ця антигуманна акція. 
Чи не тим, що Андрій Шептицький мав великий авторитет серед народу, а в своїх 
виступах засуджував загарбницький характер імперіалістичної війни? 

У дні російської окупації населення Львова було охоплене панікою, заможні 
люди почали спішно покидати місто. Саме тоді митрополит узяв керівництво народними 
справами в свої руки і став «усім для усіх». Щодня з’являвся на вулицях міста, щоби 
своєю присутністю і живим словом подати людям відвагу й заспокоїти їх. Але після 
відомої проповіді в Успенському соборі А. Шептицького звинувачено в тому, що з 
церковної кафедри він виступив проти російського православ’я, відтак, за розпорядженням 
графа Шереметєва, митрополита арештовано. 

Лютневу революцію 1917 р. в Росії Андрій Шептицький вітав такими словами: 
«Той день, коли довідався про перемогу Великої революції, вважаю одним із ліпших 
і гарніших днів свого життя та радію за Росію, яка здобула собі свободу». Після цієї 
події стало можливим повернення його додому. 

Митрополит Андрій Шептицький як член Української Національної Ради палко 
вітав створення ЗУНР Після підписання Ризького договору 1921 р. здійснив поїздку 
до Риму. Там, окрім церковних питань, на аудієнціях із папою Бенедиктом XV вів 
переговори з представниками урядів Антанти про долю ЗУНР, протестував проти 
насильницького приєднання Східної Галичини до Польщі. Шукав владика і фінансово-
матеріальної допомоги для зруйнованих війною західноукраїнських земель. 26 вересня 
1923 р. за виступи в обороні самостійності України його арештувала польська розвідка 
на польсько-чеському кордоні, а відтак він був депортований до Познані. 

У 20-30-ті роки митрополит усіляко сприяв процесові національного відродження. 
Особливу увагу приділяв вихованню молоді в дусі християнської моралі, національного 
патріотизму, загальнолюдського гуманізму. Відомі його публічні виступи проти кривавого 
терору, від кого б він не виходив. Це стосується зокрема його протестів і проти 
польської пацифікації. 

У 30-х роках Андрій Шептицький добре поінформований про події у Радянському 
Союзі та в Радянській Україні. З цього приводу нині для нас особливий інтерес викликає 
послання до духовенства і вірних, написане в 1936 р. Донедавна майже всі автори, 
посилаючись на нього, виставляли документ як найважливіший доказ антикомуністичних 
поглядів митрополита. І справді, починається послання словами остороги: «Хто помагає 
комуністам у їх роботі, навіть чисто політичній, зраджує церкву – зраджує свій народ, 
зраджує справу убогих, терплячих і кривджених у цілому світі». Та жоден з авторів не 
коментував подальшого змісту послання. Не дивно, бо саме послання митрополита є 
розгорнутим аналізом тих кількох перших тез. У ньому детально проаналізована 
атеїстична, ідеологічна та економічна політика Радянського Союзу, керованого партією 
більшовиків. 

Митрополит провів урочисте богослужіння «за припинення зневаги Бога й свято-
татства більшовизму та за всі жертви переслідування християнської віри в Радянській 
Україні, Білорусії, Росії в цілі упрошення закінчення тих переслідувань». Відомо, що 
він засудив штучний голод 1933-го. Для голодуючих організовано збирання коштів, 
продуктів, одягу, але Радянський Союз фарисейськи відмовився. 
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Після укладення пакту Ріббентропа-Молотова Андрій Шептицький заявив про 
нейтралітет у справах польсько-німецького конфлікту, тим самим виявивши свій протест 
брутальному поділу Європи між тоталітарними режимами Гітлера і Сталіна. 

Однозначно негативно оцінювалась у радянській літературі й діяльність митрополита 
під час Другої світової війни. Його звинувачували в підтримці фашистських окупантів. 
Справді, 30 червня 1941 р. Андрій Шептицький вітав Акт відновлення української 
державності, а 1 липня надіслав вітальну відозву німецькому вермахтові. 5 й 10 числа 
окупаційні газети опублікували його привітання. 

У цю важку історичну хвилину закликаю вас до вдячності Богові, вірності його 
церкві, послуху владі, усильної праці для добра батьківщини. 

Усі, що почуваються українцями і хочуть працювати для добра України, нехай 
забудуть про партійні чвари, нехай працюють у єдності та згоді над відбудовою 
знищеного більшовиками нашого економічного, просвітнього й культурного життя. 
Тоді в Бозі надія, що на підвалинах солідарності й усильної праці всіх українців 
постане соборна Україна – не тільки як велике слово та ідея, а й як живий, життєздатний, 
здоровий, могутній державний організм, побудований жертвою життя одних і мурашиною 
працею, залізними зусиллями й трудами других». 

Початок війни Німеччини з СРСР вселив надію щодо змін на краще. Однак 
митрополит незабаром переконався, що як і в 1939 р., так і тепер, у 1941 р., надії 
українського народу на відновлення своєї незалежності не здійснилися. Самостійна 
Україна не була потрібна ні Сталіну, ні Гітлеру. І вже у грудні 1941-го він зрозумів 
свою помилку. До Андрія Шептицького надходили листи, в яких віруючі просили його 
«вийти на вулицю та подивитися, як Ваші герої кріпко воюють і красно мордують 
безборонних стариків та дітей, а Ви не обізветесь». Митрополит піднімає голос протесту 
в листі до Гіммлера і до папи Пія XII, в якому засуджує злочини нацизму, переконливо 
доводить, що гітлерівська влада не відповідає християнським засадам, – «німецька 
влада люта, майже диявольська і в ступені хіба ще вищому, ніж більшовицька....» 
Митрополит категорично відмежувався від гітлеризму. Ця акція не пройшла не поміченою 
для фашистських бонз. Було видано розпорядження про арешт Шептицького, здійснено 
обшук у соборі Святого Юра. Врятував митрополита його величезний авторитет 
серед народу. Німці, очевидно, побоялися, що арешт викличе антинацистський рух у 
Галичині. 

Разом з тим владика розумів, що й прихід радянських військ не принесе населенню 
ні безпеки, ні спокою, тому в своєму посланні за 10 серпня 1943 р. застерігав віруючих: 
«Пам’ятайте, що ніколи нічого корисного для свого народу не досягнете через 
вчинки, противні Божому законові... Підтримуйте всюди суспільний порядок і про цей 
порядок так дбайте, якби ви за. нього відповідали. Як це можливо, виконуйте покладені 
на вас обов’язки. Не противтеся жодному справедливому наказові влади... Пам’ятайте, 
що кожне заворушення в нашому краю на користь комуністам і може бути викликане 
радами чи їхніми агентами. ^А все, що корисне комуністам, може спричинити їхню 
перемогу». Важко сказати, на що сподівався хворий митрополит. Мабуть, ще вірив у 
можливість створення соборної України. В усякому разі знав, що відновлення радянської 
влади не принесе користі церкві. 

Кир Андрей бачить зі свого вікна Львів, 1944 рік радянських солдат і відчуває 
подих катастрофи. Він добре пам’ятає першу більшовицьку окупацію Галиччини, 
вбитих або безвісно зниклих священиків, пам’ятає про 200 тисяч депортованих мирян і 
замордованого брата. Він розуміє, що йому не пробачать благословення на співпрацю з 
німцями, призначення п’яти капеланів у дивізію «Галичина», підтримку повстанського 
руху й багато чого ще. Він сильно помилився в німцях; він, людина, великою мірою 
належна до австрійського культурного кола, писав про них як про «лютих вовків», 
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ще гірших за більшовиків. Під час гітлерівської окупації митрополит скерований на 
досягнення однієї головної мети: не допустити знищення народу й не дозволити цьому 
народові перетворитися на засліплену отару. Для цього він пише своє знамените «Не 
вбий», для цього він пише і Гіммлеру, протестуючи проти винищення євреїв і 
залучення до каральних акцій української поліції, для цього він підтримує контакти і 
з польськими повстанцями з Армії Крайової, і з ОУН та УПА. 

 

 
Архікафедральний собор св. Юра у Львові (1744-1764). 

Архітектор Бернард Меретин. 
 

Андрей Шептицький дуже реалістично оцінював ситуацію. Гітлер переможений, 
і як би не склалися повоєнні кордони, на українців чекає лихо. Він розуміє, що чинити 
спротив відразу на трьох фронтах – проти німців, радянських військ і польських 
збройних формувань ілюзія, яка може призвести до винищення населення краю. 
Митрополит вітає «маршала Сталіна», запевняє радянську владу в лояльності. Але 
жодних сумнівів щодо цієї влади не має. У посланні до Львівського синоду 1944 р. він 
передбачає, що майбутня катастрофа буде такою, якої ще ніколи не переживав наш 
народ, визнає, що в такий час єдина надія – це милість і всемогутність Всемогутнього 
Бога. 

Помер митрополит Андрій Шептицький 1 листопада 1944 року, на 79 році життя 
похований у підземеллі собору Святого Юра. 

Похорони митрополита Шептицького відбулися в місті Львові в соборі святого 
Юра 5-го листопада. Люди згадують, що вдень похорону біля міста були сконцентровані 
війська, а місто нашпиговане енкаведистами. У похоронній процесії по місту йшло 
близько 5 тис. осіб, серед яких багато молоді, учнів, студентів і близько 200 священиків. 
На могилу Шептицького покладено 31 вінок, більшість вінків від молоді, учнів середніх 
шкіл. Були вінки від науковців, артистів міста Львова з відповідними написами. 
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Останні роки життя були найтяжчими й безжальними до старого і давно вже 
нерухомого владики. 

У Львові живе ще багато свідків прощання народу зі своїм душпастирем. М. С. Хру-
щов привіз на могилу А. Шептицького вінок від Й. В. Сталіна. 

У 1946 р. одним розчерком пера «вождь усіх народів» знищив українську греко-
католицьку церкву. Це був найстрашніший політичний акт стосовно українського народу 
вслід за знищенням 1930 р. Української автокефальної православної церкви. У тюрми 
ГУЛАГу кинуті тисячі українців. У «спецхрани» за сімома замками заховали матеріали, 
які проливали світло правди на нашу історію. Нині ж ми повинні перед усім світом 
довести, що і серед українського народу є свої пророки. 

Постать митрополита Андрія Шептицького в історії українського народу і його 
культури займає особливе місце. Серок чотири роки він крізь шторм і бурі суспільних 
катаклізмів мудро вів корабель української греко-католицької церкви Як її глава, 
Андрій Шептицькии показав себе непересічним політичним діячем, меценатом укра-
їнської культури, а своєю високоморальністю й шляхетністю заслужив слави воістину 
святої людини. 
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Петро Петрович Шмідт народився в Одесі 5 (17) лютого 1867 року в родині 

потомственого дворянина, військового моряка, випускника Миколаївського училища 
юнг флоту, згодом старшого морського начальника м. Бердянська капітана І рангу Петра 
Петровича Шмідта старшого. Мати майбутнього «червоного адмірала» княгиня 
К. Я. Шмідт представниця давнього литовського князівського роду Сквирських, 
19-річною дівчиною всупереч волі знатних родичів приїхала в роки Кримської війни 
1853-1856 рр. до обложеного Севастополя, щоб працювати сестрою милосердя. У 
такій сім’ї зростав, виховувався і гартувався характер П. П. Шмідта – молодшого. Якщо 
від батька він успадкував беззавітну відданість морю, то під впливом матері сформувався 
як людина, як громадянин. 

Вчився юний Шмідт у Бердянській чоловічій гімназії, де директором був Ф. Я. Во-
роний, типовий представник російського лібералізму. Атмосфера, що панувала в гімназії, 
без сумніву, наклала відбиток на формування особи майбутнього революціонера. Після 
закінчення 4-х класів гімназії 12 вересня 1880 р. 13-річний Шмідт успішно складає 
вступні іспити до Петербурзького Морського училища і стає його вихованцем. Після 
його закінчення Петро Петрович одержує призначення на службу у 8-ий Петербурзький 
екіпаж. Влітку 1889 р. він подає в відставку і оселяється в Таганрозі. 

Однак, служба в Азовсько-Донському комерційному банку його пригнічує. Він 
нудьгував за морем. Тому в 1892 р. Петро Петрович повертається на військовий флот і 
служить у 18-му Балтійському флотському екіпажі в Петербурзі, в Сибірському 
флотському екіпажі. У 1895 р. він одержує звання лейтенанта військово-морського 
флоту. Але несприйняття обмеженості і жорстокості командира Владивостокського 
порту Г. П. Чухніна змушує Шмідта перейти на службу до торговельного флоту. 
Спочатку він ревізор, потім – старший помічник капітана. Як капітан плавав на торго-
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вельних суднах «Игорь» і «Диана». За шість років плавання Петро Петрович побував 
у Японії, Індії, Сінгапурі, Єгипті, Бельгії. 

З початком російсько-японської війни 1904-1906 рр. він звертається до Морського 
відомства з проханням направити його в ескадру на час бойових дій. Його повернули 
на флот, але всупереч проханню призначили офіцером на транспорт «Иртыш», що 
перевозив вугілля з Лібави на Далекий Схід. Для його завантаження виділено всього 
три доби. Без спеціальних засобів 8000 т. вугілля транспорт за цей час взяти не міг. 
Надійшло розпорядження командира корабля наповнити баластні цистерни морською 
водою, щоб транспорт набрав вигляду завантаженого. П. П. Шмідт відмовився виконати 
цю команду. Лише завдяки категоричній відсічі старшого офіцера транспорт пішов 
до Порт-Артуру не з морською водою, а з вугіллям, яке було так необхідне, ескадрі, 
що базувалася на Далекому Сході. Проте П. П. Шмідт не попав у район воєнних дій. Під 
час плавання в нього загострилась важка хвороба нирок, що стало зручним приводом 
списати непокірного офіцера на берег у Порт-Саїді, звідкіля Петро Петрович згодом 
повернувся до Севастополя. 

Всі свої сили, ораторське мистецтво він спрямовує на переконання офіцерів флоту 
в несправедливості і гнилості існуючого самодержавного ладу. Він говорив з ними 
всюди: на бульварі, на вулиці, у Морському зібранні, у себе вдома. 

Послав відповідну відозву П. Шмідт і до головного командира Чорноморського 
флоту адмірала Г. П. Чухніна. Провівши розслідування, командування висловило думку, 
що відозва належить перу П. П. Шмідта. Чухнін відправив його до Ізмаїлу. У відозві, 
що так налякала адмірала та його оточення говорилося: 

«Ми переживаємо дні горя й ганьби, – писав Петро Петрович, – що не мають собі 
рівних в історії флоту. Морський мундир, що колись так усіма поважався, став 
ганебним тавром, і стало соромно його носити... 

Честь ваша, офіцери флоту, повинна бути відновлена. Ви повинні довести уже 
зневажаючій вас батьківщині, що ви не всі ще перетворилися на блазнів, придатних 
тільки для парадів і оглядів, що в вас ще не остаточно вмерло почуття обов’язку 
перед російським народом. Ви повинні чесно сказати, що ви не станете в ряди 
жандармів, козаків, поліції і всієї оприччини, а приєднаєтесь разом із своїми 
командирами до свого рідного народу. 

Приєднуйтесь до нас!»... 
Повернувшись до Севастополя восени 1905 р., П. П. Шмідт 18 жовтня взяв участь у 

мітингу робітників, що стало відповіддю на «височайший» маніфест Миколи Кривавого, 
який нібито подарував російському народові свободу. Коли багатотисячний натовп 
маніфестантів наблизився до міської в’язниці з вимогою звільнити політв’язнів, їх 
зустріли пострілами. На бруківці залишилося лежати вісім чоловік. Багато людей 
важко поранено. Все це приголомшило Петра Петровича. 

Наступного дня він разбм з іншими посланцями народу, обраних на мітингу, 
з’явився на засідання міської думи і зробив заяву, в якій вимагав припинити звірство 
і суворо покарати вбивць. Ця пропозиція Шмідта прийнята думою одноголосно. Тут 
же прийнята телеграма-протест прем’єр-міністру С. Ю. Вітте, яку редагував Петро 
Петрович. Глава царського уряду граф С. Ю. Вітте доповів про цю телеграму 
Миколі II. На його доповіді самодержець написав резолюцію: «Здивований втручанням 
Севастопольської міської думи не в свої справи». За наполяганням депутатів міський 
голова повідомив головного командира Чорноморського флоту Чухніна, що похорони 
вбитих біля в’язниці будуть проведені на казенні кошти і що дума просить дозволу 
морякам бути присутніми при похованні їх забитих товаришів. Командуючий військами 
Одеського військового округу генерал Каульбарс оголосив подяку головному винуватцю 
вбивства командиру взводу унтер-офіцеру Тарасу Жукіну і наказав видати йому 
срібний годинник з написом: «За відважну поведінку 18 жовтня 1905 року». 
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20 жовтня в місті під охороною народної міліції відбулися похорони жертв 
розстрілу демонстрації трудящих біля міської в’язниці. Похоронна процесія пере-
творилася на могутню політичну демонстрацію, в якій взяли участь біля 40000 чол. 
Біля труни загиблих. П. Шмідт виголосив полум’яну промову, яку закінчив словами 
клятви: «Клянемось.., що всю роботу, всю душу, саме життя ми покладемо за 
збереження свободи нашої». За цю клятву він за наказом Чухніна заарештований і 
під конвоєм відправлений на броненосець «При святителя». У відповідь на арешт 
робітники Севастополя обрали лейтенанта П. П. Шмідта довічним депутатом до першої 
Севастопольської Ради робіт-ничих, матроських і солдатських депутатів. 

Під тиском і на вимогу мас 4 листопада випущений на волю. 11 листопада 1905 р. 
він одержує повідомлення, якого чекав давно, про звільнення його в відставку в 
званні капітана 2-го рангу. Він ще більш активно бере участь у громадському житті, 
виступає за скликання Установчих Зборів, за об’єднання виступів солдатів і матросів 
з революційними виступами робітників і селян, намагається налагодити зв’язки з 
іншими містами. 

Піднесення революційного руху в кінці жовтня перетворилося в загальний страйк. 
На кораблях і в частинах Севастопольського військового гарнізону майже щодня 
відбувалися мітинги і збори. Заворушення охопили матросів крейсера «Очаків», 
броненосця «Пантелеймон» та інші кораблі. 

Однак, військові власті Севастополя, наслідуючи віроломну загальну тактику царизму, 
з ляку перед новим повстанням поспішили спровокувати передчасне зіткнення в 
військах, щоб легше розгромити сили революції. Внаслідок провокаційних дій 
командування 11 листопада стихійно спалахнуло повстання солдат і матросів. В усіх 
матроських екіпажах, на кораблях, а потім і серед робітників відбулися вибори 
депутатів до Ради. 13 листопада до повстання на березі приєднуються кораблі Чорно-
морського флоту. Першим прапор революції підняв крейсер «Очаков». 

В ніч з 14 до 15 листопада Рада приймає рішення про перехід до наступальних 
дій. Одночасно вона затвердила запрошеного матросами лейтенанта П. П. Шмідта 
командуючим усіма повсталими кораблями Чорноморського флоту. 

На бік революції перейшли 12 кораблів з 1500 матросами. Проте діючі гармати 
тільки на крейсері «Очаков» та контрміноносці. Потужні гармати броненосця «Пан-
телеймон» бездіяли, тому що за наказом командування замки від них переправлені 
на берег. У повстанні взяли участь біля 2500 матросів і солдатів флотської дивізії, 
частина солдатів Брестського піхотного полку, робітники адміралтейства. Але в них 
також не вистачало зброї. На боці ворогів революції залишилося 22 кораблі в повній 
бойовій готовності з 6000 чоловік команди, 10000 солдатів на березі, десятки 
кулеметів та артилерійських гармат. 

Штабом повстання став крейсер «Очаков». Він підтримував зв’язок з казармами і 
містом, обмінювався сигналами з іншими кораблями. 15 листопада 1905 р. о 8-ій годині 
ранку під звуки оркестру над крейсером були підняті червоний прапор і сигнал: 
«Командую флотом. Шмідт». До «Очакова» приєдналися мінний крейсер «Гридень», 
два міноносці «Заветный» і «Свирепый», міноносці № 265, 268, 270. Червоні прапори 
підняті також над казармами і на щоглі Морської дивізії. 

Побачивши, що решта кораблів ескадри не підтрицала повсталих, Шмідт перейшов 
на міноносець «Свирепый»(під звуки оркестру та вигуки «Ура!» пішов впродовж 
строю кораблів. Він голосно закликав команди інших бойових кораблів підтримати 
крейсер «Очаков». Відгукнулися матроси «Потемкииа», які арештували своїх офіцерів. 
Але на інших кораблях матросів загнали в кубрик і вони не чули заклику П. П. Шмідта. 
Пройшовши всю лінію кораблів ескадри, він піднявся на «Прут», де утримувались 
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заарештовані матроси «Потемкина», звільнив їх і повернувся на «Очаков». До цього 
часу віце-адмірал Чухнін і генерал Меллєр-Закомельський, що прибули до Севастополя 
для придушення повстання, передали на «Очаков» ультиматум про здачу. Стаповище 
було загрозливим. Але з «Очакова» відповіли відмовою. 

Сигналом для розстрілу «Очакова» та інших повсталих кораблів флоту послужив 
провокаційний постріл за наказом віце-адмірала Чухніна з канонерського човна 
«Терек» по матроських казармах. Цей постріл військове начальство приписувало крей-
серові «Очаков», хоча достеменно відомо, що Шмідт був противником кровопролиття. 

О 15 годині 20 хвилин кріпосна артилерія Північної сторони, кораблі «Синоп», 
«Ростислав», «Памяти Меркурия», «Три Святителя» обрушили шквальний вогонь на 
«Очаков». У крейсер влучило 53 снаряди. На ньому почалася пожежа! Петро Петрович 
Шмідт залишався на беззахисному крейсері до кінця. В непритомному стані його 
підібрала з води команда міноносця № 270. Але і йому не вдалося уникнути артобстрілу. 
В міноносець влучив двохдюймовий снаряд, і він зупинився. П. П. Шмідт із сином 
Євгеном, що був біля нього, заарештовані і доставлені на «Ростислав», де підданий 
грубому знущанню царських офіцерів. Заарештовані були С. П. Частник, О. І. Гладков, 
М. Г. Антоненко та інші найближчі помічники Шмідта. Разом з іншими очаківцямн 
їх доставили на транспорт «Прут». 

Після придушення повстання на кораблях Чорноморського флоту і солдатів і 
матросів Севастопольського гарнізону почалася жорстока розправа. 400 учасників 
повстання віддано до суду, біля тисячі зазнали різних дисциплінарних покарань. 
Проте організаторів повстання власті не наважувалися судити в вируючому рево-
люційною бурею Севастополі, їх відправили до тихого заштатного Очакова. 

У місті і навколишніх селах вже знали про революційні виступи чорноморців. 
Тут, як доповідав очаківський пристав повітовому справнику, «...народ не визнає ні 
властей, ні законів, аграрний рух набуває дуже широких розмірів... З’явилася маса 
агітаторів і студентів, які почали їздити по всьому району волості, ...козаки необхідні 
негайно, бо за допомогою останніх тільки й можливо встановити порядок...». 

Під час страйків, на багатолюдних мітингах трудящі висловлювали своє співчуття 
революційним матросом і офіцерам крейсера «Очакова». Відбувалися страйки в маєтках 
поміщиків Ціммерманів, Зелінгера. В грудні 1905 селян навколишніх сіл і хутора 
Куцуруба розгромили економію поміщика Єнні. Жандарми жорстоко розправлялися 
з учасниками заворушень. Місцева поліція групами доставляла заарештованих до 
очаківської фортеці. 

В такій обстановці в Очакові відбувся суд над керівниками та учасниками 
Севастопольського збройного повстання. Мужньо і безстрашно тримався на суді 
лейтенант П. П. Шмідт. З революційною пристрастю захищав він свої погляди і 
справедливість боротьби за волю і щастя народу, висловлював віру в те, що настане 
час визволення батьківщини. 18 лютого 1906 р. військовий суд виніс смертний вирок 
керівникам повстання П. П. Шмідту, О. І. Гладкову, С. П. Частнику і М. Г. Антоненку. 
На світанку 6 березня засуджених катером перевезли на пустельний острів Березань, 
поблизу Очакова, і розстріляли. 

Після Лютневої революції 1917 р. останки П. Шмідта, С. Частника, М. Антоненка 
та О. Гладкова перевезені до Севастополя; 8 травня 1917 р. до порту прийшли тисячі 
севастопольців. На кораблях на ознаку жалоби приспущені кормовї знамена. 
Почесний караул біля труни героїв несли матроси крейсера «Очаков». До листопада 
1923 р. останки знаходились у Покровському монастирі, із листопада 1923 р. за 
постановою міськради відбулося їх урочисте перезаховання на севастопольському 
кладовищі (нині ім. Комунарів). 
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Пам’ятник на місці розстрілу П. П. Шмідта та його товаришів 
на острові Березань Очаківського району Миколаївської області 

 
Ім’я лейтенанта Шмідта увіковічено в назвах вулиць, площ, навчальних і культурних 

закладів, кораблів тощо. У Санкт-Петербурзі його ім’я носять набережна та міст через 
Неву. Свято зберігають пам’ять про нього в Севастополі. В січні 1926 р. сесія депутатів 
Севастопольської міської Ради ухвалила рішення про обрання беззмінними почесними 
членами Ради лейтенанта П. Шмідта, О. Гладкова, С. Частника, М. Антоненка. На 
історичній пристані в Севастополі на меморіальній дошці золотими літерами написано: 
«З цієї пристані 14 листопада 1905 року лейтенант П. П. Шмідт відбув на крейсер 
«Очаков», де прийняв командування повсталими кораблями флоту». Свято шанують 
пам’ять П. П. Шмідта й очаківці. Його ім’ям названі вулиця, районна бібліотека, середня 
школа. В місті Очаків й на острові Березань йому та його соратникам споруджені 
намятники. 

 
Використана література: 
1. Виноградова А. Расстрелянная муза. – Николаев, 2004. – 285 с. 
2. Витте С. Воспоминания. – М., 1960. 
3. Генкин И. Л. Лейтенант Шмидт и восстание на «Очакове». – М. ; Л., 1925. 
4. Гернет М. Н. История царской тюрьмы. – Т. 5. Юридическая література. – 

М., 1956. – 339 с. 
5. Королев В. Бунт на коленях. – Симферополь : Таврия, 1993. 
6. Мельников Р. Крейсер Очаков. – Ленинград : Судостроение, 1982. 
7. Острецов В. Черная сотня и Красная сотня. – М. : Воениздат, 1991. 
8. Ольденбург С. Царствование императора Николая Второго. – М. : Терра, 1992. 
9. Платонов А. П. Восстание на Черноморском флоте в 1905 г. – Л., 1925. 
10. Попов М. Л. Красный адмирал. – Киев, 1988. 
11. Революционное движение в Черноморском флоте в 1905-1907 годах. – М., 1956. 
12. Севастопольское вооруженное восстание в ноябре 1905 года. Документы и 

материалы. – М., 1957. 
13. Шигин. Неизвестный лейтенант Шмидт // Наш современник. – № 10. – 2001. 



718 

Ùåðáèöüêèé Âîëîäèìèð Âàñèëüîâè÷ 
 
 

 
 
 
Володимир Васильович Щербицький народився 17 лютого 1918 р. у м. Верхньо-

дніпровську Катеринославської губернії (нині – Дніпропетровська область). Його 
батько, Василь Григорович, був механіком на електростанції й мав великий авторитет і 
повагу серед своїх товаришів. У 1946 р. батька нестало. Мати Володимира Тетяна 
Іванівна походила з бідної селянської родини. 

Здібний і наполегливий Володимир рано виявив хист до організаційної роботи. 
Ще навчаючись у середній школі, він працював інструктором і пропагандистом райкому 
комсомолу. У 1936 р. став студентом механічного факультету Дніпропетровського 
хіміко-технологічного інституту, який закінчив перед самою війною. Під час навчання 
працював креслярем, конструктором, машиністом компресорів на заводах Дніпро-
петровська. Паралельно закінчив річну школу пропагандистів. У квітні 1941 р. став 
членом партії. Працювати за призначенням на посаді заступника головного механіка 
Верхньодніпровського дослідного заводу Володимиру Щербицькому не довелося. 
На початку війни його призвали до лав Радянської армії й направили на навчання у 
Військову академію хімічного захисту. Пройшов у ній прискорений курс у званні 
лейтенанта направлений у розпорядження Закавказького військового округу, став 
начальником хімслужби 34-го стрілецького полку. До грудня 1945 р. працював на 
офіцерських посадах у військах фронту. Тоді ж одружився з учителькою Р. Г. Жером-
ською, яка стала йому вірним другом на все життя. 

У 1946 р. він повертається до Дніпродзержинська – того самого міста, де в травні 
1937-го після тотальних арештів і розправ над «ворогами народу» вперше посів 
високу керівну посаду заступника голови міськвиконкому молодий інженер-металург 
Л. Брежнєв. Тільки величезний дефіцит фахівців, щоб не сказати справжній кадровий 
голод, допоміг швидкій та успішній кар’єрі майбутнього «батька застою». А до цього 
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Л. Брежнєв жив у Дніпродзержинську зі своїми численними родичами. Там закінчив 
металургійний інститут. У цьому ж місті два роки перебував на різних інженерно-
технічних посадах В. Щербицький. 

У 30-річному віці, коли за тогочасними нормами й канонами розпочинати велику 
кар’єру було вже пізно, В, Щербицький зробив, мабуть, головний крок у своєму житті – 
зблизився з Л. Брежнєвим. Їхня сердечна дружба обірвалася лише після смерті 
останнього. А поки що Брежнєв часто навідується до рідного міста; невдовзі стає 
«хазяїном» усього Дніпропетровського краю – першим секретарем одного з найбільших 
обкомів партії. Тоді згадує про В. Щербицького. Пленум Дніпродзержинського міськкому 
партії обирає його другим секретарем МК КПУ – неабиякий ривок уперед, зроблений 
під опікою Л. Брежнєва. Без попереднього «відсиджування» в апараті, без «дозрівання» 
інструктором і завідуючим відділом отак відразу стати другою особою в місті, потрапити 
до республі-канської номенклатури вдавалося не кожному. За ці три роки – з 1948 по 
1951 рр. – Щербицький встиг зробити чимало і, найголовніше, зумів зарекомендувати 
себе енергійним, здібним і працьовитим керівником, наполегливим партійним адмі-
ністратором, здатним вирішувати будь-які питання. З’явилися потрібні зв’язки в Києві, в 
Москві, в апаратах республіканських та союзних мініс-терств. 

1951 р. йому пропонують працювати в номенклатурі ЦК КПРС – парторгом ЦК КПРС 
на Дніпровському металургійному заводі в Дніпродзержинську. Цей суто сталінський 
інститут комісарів індустрії з надзвичайно широкими повноваженнями, що зберігся 
з часів перших п’ятирічок та років Великої Вітчизняної війни, безумовно, заважав 
директорам заводів-велетнів: Але для партійного працівника такий «стрибок» мав 
кілька привабливих сторін: по-перше, забезпечував зв’язки в Москві, в апараті ЦК; 
по-друге, був свідченням високої довіри та благонадійності й, нарешті, цей приємний 
сигнал сповіщав про близьке підвищення. 

Так і сталося. 1952 р. В. Щербицького обирають першим секретарем Дніпродзер-
жинського міськкому. Далі він робить блискучу кар’єру. У 1954 р. – другий, а в 1955 р. – 
перший секретар Дніпропетровського обкому партії, повновладний господар величезного 
краю хліборобів і металургів. 

У 1957 р. він став членом президії (згодом політбюро) і секретарем ЦК компартії 
України. 

Наприкінці лютого 1961 р. В. В. Щербицький висунутий на посаду голови Ради 
Міністрів України. На високому державному посту він опинився в тяжкий для України 
час хрущовських експериментів. Одержимий ідеєю «наздогнати і випередити Америку», 
Хрущов блискавично реагував на будь-які, часто авантюристичні проекти миттєвого 
досягнення цієї мети. То йому вдавалося, що ключ до успіху в поділі обкомів на 
промислові й сільсько-господарські, то він починав шалену рекламну кампанію на 
користь «цариці полів» – кукурудзи. На січневому пленумі ЦК КПРС (1961) Хрущов 
гостро критикував керівників компартії України, і М. В. Підгорному довелося довго 
виправдовуватись, посилаючись на поґодні умови і незадовільну роботу керівників 
усіх рівнів. Це й вирішило долю попередника Щербицького на посту голови Ради 
Міністрів України Н. Т. Кальченка. Щербицькому дісталася у спадок не тільки вкрай 
розбалансована економіка, а й ілюзорні уявлення керівників республіки про причини 
невдач: досить, мовляв, провести серію кадрових змін, і становище поліпшиться. 

Реаліст у політиці, тверезий і розважливий керівник, Щербицький добре розумів, 
що це далеко не так. Але М. Підгорний продовжував у виступах запевняти, що завдання 
семирічки Україна зможе виконати за 5 років. Володимир Васильович був переконаний: 
новий принцип побудови партійних організацій за галузевою ознакою став ще одним 
гальмом на шляху господарського розвитку. Розуміння в керівництва ЦК він не зустрів. 
Незважаючи на це, Щербицький виклав своє бачення проблеми в доповіді на пленумі 
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ЦК компартії України про хід виконання плану четвертого року семирічки. Він говорив 
про те, що раднаргоспи розпорошують кошти і тому не виконують планів капітальних 
робіт, своєчасно не вводять у дію виробничі потужності. Зазначив також, що Укр-
раднаргосп незадовільно координує господарську діяльність раднаргоспів, керує 
канцелярсько-бюрократичними методами. 

Чутки про незгоди в партійному керівництві України дійшли до М. С. Хрущова; і 
він розв’язав проблему з властивою йому категоричністю – відправив Щербицького 
туди, звідки він прийшов, у Дніпропетровськ. Рішенням Президії Верховної Ради УРСР 
від 2 червня 1963 р. В. В. Щербицького звільнено від обов’язків голови Ради 
Міністрів. У липні 1963 р. його знову обрали першим секретарем Дніпропетровського 
обкому компартії України. Новий перший секретар ЦК КПРС Л. І. Брежнєв добре 
знав Щербицького. Не було нічого дивного в тому, що він виступив ініціатором 
повернення Володимира Васильовича з Дніпропетровська і нового призначення його 
головою Ради Міністрів УРСР. 15 жовтня 1965 р. Президія Верховної Ради УРСР ухвалила 
призначити В. В. Щербицького головою Ради Міністрів УРСР. 

З увагою ставився Володимир Васильович до проблем охорони історико-культурної 
спадщини і розвитку національної самосвідомості українського народу. У лютому 
1967 р. з його ініціативи Рада Міністрів прийняла постанову «Про стан і заходи 
подальшому поліпшенню охорони та збереженню пам’яток архітектури, мистецтва, 
археології й історії в Українській РСР». Але на місцях постанова виконувалася 
повільно, що й спонукало звернутися в серпні 1968 р. з доповідною запискою на ім’я 
В. В. Щербицького, у якій було перелічено випадки знесення пам’ятників, пошкодження 
інтер’єрів, самовільного вилучення художніх цінностей, недбальства у визначенні 
охоронних зон. Володимир Васильович зреагував миттєво: питання про хід виконання 
лютневої постанови розглядалося на Спеціальному засіданні президії Ради Міністрів. 
Серед її ухвал особливе значення мали ті, якими передбачалося скласти уточнені 
списки пам’яток, утворити в Львові історико-археологічний музей. Завдяки прийнятим 
рішенням чітку Програму своєї роботи отримало створене невдовзі Українське товариство 
охорони пам’ятників історії і культури (УТОПІК). 

Володимир Васильович проявляв великий інтерес до роботи над унікальним 
26-томним виданням «Історія міст і сіл Української РСР». 

Зрозуміло, що без підтримки Щербицького це видання навряд чи побачило б світ. 
 

 
Зустріч В. Щербицького з Р. Рейганом. США, Білий дім, середина 80-х років 
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У квітні 1971 р. Володимира Васильовича обрали членом: політбюро ЦК КПРС. 
У травні 1972 р. першим секретарем ЦК компартії України одноголосно обрано В. В. Щер-
бицького. На цьому посту йому довелося працювати 17 років. 

В. В. Щербицький прийшов до керівництва партійною організацією республіки у 
складний час. Після тимчасового прискорення розвитку народного господарства, викли-
каного реформою 1965 р., відбувся їх різкий спад, хоч обсяг використаних ресурсів 
продовжував зростати. Уповільнилася динаміка продуктивності праці, зменшилася 
рентабельність підприємств, швидко старіли основні виробничі фонди. Падіння темпів 
розвитку стало особливо помітним в аграрному секторі, попри збільшення капітало-
вкладень у сільське господарство. 

Жорсткий ідеологічний пресинг, запроваджуваний апаратом ЦК, викликав вкрай 
негативну реакцію в суспільстві. Помітно пожвавився дисидентський рух. Посередньо 
все це вдарило і по репутації В. В. Щербицького. У своїх доповідях і виступах він 
незмінно наголошував на необхідності зближення, а в віддаленому майбутньому і 
злиття націй. При цьому він підкреслював, що цей процес не можна форсувати, але 
не потрібно й штучно гальмувати. Досить часті спроби зобразити Щербицького як 
прибічника беззастережного злиття націй не відбивають його позиції з цього питання. 
Під час підготовки нової конституції України він наполягав на внесенні в неї поправки 
про те, що Україна – суверенна держава. Природно, що ця поправка не узгоджувалася з 
офіційно прийнятою в СРСР доктриною обмеженого суверенітету республік. Закон 
про державний статус української мови прийнятий Верховною Радою також за часів 
Щербицького. Водночас 70-80-ті роки стали періодом поглиблення русифікаційних 
процесів в Україні. Не стало українських шкіл у Донецьку, Миколаєві, Сімферополі 
та деяких інших містах. Російська мова переважала і в інформаційному просторі. 
Така загальна тенденція, що впливала з ідеологічних настанов центру: Час від часу 
Щербицький намагався їй протидіяти. Так, у травні 1973 р. на засіданні політбюро 
ЦК він рішуче виступив проти пропозиції про припинення випуску «Кримської правди» 
українською мовою, зауваживши, що в Криму проживає близько півмільйона українців. 
Але загалом Щербицький послідовно не протистояв утвердженню за ширмою 
інтернаціоналізму в духовному житті республіки атмосфери байдужості до рідної 
мови, національного нігілізму. Проте культурна сфера завжди займала велике місце 
в діяльності В. В. Щербицького. Він предметно займався ремонтом Оперного театру, 
ініціював будівництво будинку для письменників, всіляко підтримував український 
спорт, ініціював присудження щороку трьох державних премій ім. Т. Шевченка. Стали 
традиційними шевченківські свята літератури і мистецтва, всесоюзні фестивалі «Київська 
весна», «Золота осінь», огляди самодіяльного мистецтва. З ініціативи Володимира 
Васильовича на політбюро ЦК у липні 1976 р. розглянуто питання про стан укра-
їнського музейництва і вжито відповідних заходів щодо його істотного поліпшення. 
Урядом, очолюваним Щербицький, проведена велика робота щодо підготовки й 
відзначення 100 річчя з дня смерті й 150-річчя від дня народження Т. Г. Шевченка, а 
також ювілейних дат багатьох інших видатних діячів української культури. Володимир 
Васильович приділяв велику увагу будівництву шкіл і дошкільних закладів, підготовці 
кадрів вищої кваліфікації у ВНЗ і, особливо, розвитку науки в Україні. Вважаючи 
однією з нагальних проблем житлову, В. В. Щербицький докладав усіх зусиль до того, 
щоб масштабні плани житлового будівництва виконувалися. Він суворо припиняв 
будь-які спроби посадових осіб використати службове становище в особистих цілях, 
дістати квартиру поза чергою. В. В. Щербицький запровадив правило, за яким керівні 
працівники не мали права будувати власні дачі й навіть купувати автомобілі. 

Володимир Васильович щиро любив Україну. Брежнєв дуже хотів бачити його 
наступником О. Косигіна на посту голови Ради Міністрів СРСР Довгі умовляння його ні 
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до чого не привели: Щербицький рішуче відмовився. Пізніше, пояснював відмову 
так: «Цей розбовтоний віз було вже не вивезти. Та й у московські ігри я не граю». 
Безуспішно закінчилася і друга спроба московського керівництва «переманити» 
Щербицького до Москви, коли Брежнєв був уже тяжко хворим. «У цій політичній 
грі я не хочу брати участі», – знову заявив він. 

Окремо слід сказати про роль В. В. Щербицького в увічненні подвигу радянських 
людей у роки Великої Вітчизняної війни і побудові музейного комплексу. Ще в 
жовтні 1973 року він у спеціальному листі до ЦК КПРС звернув увагу на те, що в 
республіці немає такого місця, де можна б сконцентрувати реліквії ратної й трудової 
слави радянського народу в роки Великої Вітчизняної війни. Вніс пропозицію про 
спорудження в Києві музею з орієнтовною вартістю будівництва близько 7 млн крб. 
Невдовзі в республіці оголосили відкритий конкурс на проект пам’ятника, перемогу 
в якому здобув відомий скульптор Є Вучетич. Втілений у бронзі й камені архітектурно-
скульптурний ансамбль з 62-метровим монументом Матері-батьківщини не раз піддавався 
обстрілу критики. 

Його особиста енергія, наполегливість, працездатність, цілеспрямованість внесли 
свіжий струмінь у діяльність ЦК, обкомів партій, місцевих, партійних, радянських, 
господарських громадських організацій. Але кількісні показники зростання досягалися 
переважно за рахунок екстенсивних чинників. У міру їх вичерпання почалося невпинне 
падіння ефективності суспільного виробництва, виявилися ознаки застою в усіх сферах. 
Відірваність від реальних життєвих проблем, догматичний схематизм у теорії, аполо-
гетика «розвиненого соціалізму» породжували зневіру, нігілізм, порушення законності 
й норм моралі. 

Будучи сином свого часу, Щербицький сприймав поняття єдиного народногоспо-
дарського комплексу як фіксацію переваг соціалістичного способу виробництва. Він 
був переконаний, що централізація управління дає змогу досягти потрібних результатів 
в екстремальних ситуаціях, у реалізації масштабних народногосподарських програм. 
Не міг не розуміти, що пріоритет зовнішньополітичних доктрин і гонка озброєнь 
підривають фундамент стабільного існування держави, що на економіці України вкрай 
негативно позначається незавершеність виробничого циклу майже 80 % її підприємств. 
Про те, що перший секретар ЦК коймпарті. України завжди намагався протистояти 
диктату Москви, свідчать підписані ним численні листи до ЦК КПРС щодо капітало-
вкладень у металургійну й вугільну промисловість, його неодноразові випади проти 
«московських бояр» на засіданнях республіканського політбюро. Ясно, що опір 
великодержавним намірам Москви з його боку міг бути сильнішим. Це особливо 
очевидно, якщо проаналізувати ситуацію, яка виникла навколо будівництва в Україні 
атомних електростанцій. 

Нависла над Україною екологічна загроза всерйоз турбувала керівників республіки. 
Ще в листопаді 1976 р. її уряд прийняв постанову про підвищення якості комплексної 
екологічної експертизи проектів будівництва та реконструкції підприємств. Коли 
затверджувався план розвитку атомної енергетики на 1981-1985 рр., президент АН 
України академік Б. Патон звернувся до В. В. Щербицького з листом, у якому 
попереджав про можливі катастрофічні наслідки зосередження в Україні великої 
кількості АЕС. Наслідком цього став лист на адресу ЦК КПРС, підписаний В. В: 
Щербицьким, в якому зазначалося, що під час вибору проммайданчиків Рівненської 
АЕС допущені серйозні прорахунки і що міністерство енергетики й електрифікації 
СРСР не вживає дієвих заходів щодо забезпечення надійної та безпечної роботи 
атомних електростанцій. Реакція на цей тривожний лист практично нульова. Коли ж 
сталася трагедія на Чорнобильській АЕС, на адресу Щербицького пролунало чи не 
найбільше докорів. 
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Емоційний шок, викликаний Чорнобильською катастрофою, виразно змістив акценти 
в оцінках багатьох політичних діячів, але Щербицький опинився в фокусі громадського 
обурення, його почали зображати як одного з останніх могікан тоталітарної системи, 
супротивника демократії. У листопаді 1988 р. в Києві відбувся перший у новітній 
історії масовий мітинг, присвячений екологічним проблемам. На ньому гостро 
поставлено питання про відповідальність конкретних службових осіб, починаючи 
від В. В. Щербицького, за приховування наслідків Чорн-бильської катастрофи. 

Покладати на Щербицького особисту відповідальність за катастрофу немає підстав. 
ЧАЕС була екстериторіальною і підпорядковувалася безпосередньо Москві. Провина 
Володимира Васильовича полягала в тому, що він, очевидно, недооцінив спочатку 
масштабів катастрофи і не вжив відповідних заходів, щоб попередити населення про 
можливі наслідки опромінення. Це було зроблено із запізненням, лише 5 травня. 

Цей докір значною мірою справедливий, але питання про демонстрацію у Києві також 
вирішувалось у Москві. Як згодом встановило слідство; перед початком демонстрації 
Щербицький навів своєму оточенню слова М. Горбачова: «Якщо зірвеш демонстрацію – 
виключимо із партії». 

До Горбачова Щербицький ставився з повагою. Кандидатуру Горбачова на пост 
генерального секретаря ЦК КПРС він підтримав. Проте, як згадувала В. С. Шевченко, 
за роки перебудови думка Щербицького про Горбачова радикально змінилася. «Ми 
ще зазнаємо з ним лиха»,– говорив він. 

М. Горбачов, очевидно, не міг не рахуватися не тільки з тим, що республіка 
давала майже п’яту частину національного доходу, понад чверть видобутку вугілля, 
більше третини сталі та прокату, значну частину продукції сільського господарства, 
а й з такою фігурою, як В. Щербицький. Він був першим секретарем ЦК Компартії 
України з 1972 р., і позиція його багато в чому визначала, обстановку в республіці. 
Тоді як колеги з інших республік пішли з посад значно раніше, В. Щербицький ще 
чотири роки знаходився на капітанському містку України, мало того, ще й активно 
впливав на політику загальносоюзного керівництва, на рішення М. Горбачова та його 
прихильників. Хоча після квітневого (1985 р.) пленуму ЦК КПРС «точні» дати його 
виходу на пенсію називалися десятки разів. 

Цьому є свої пояснення. По-перше, В. Щербицький завоював міцні позиції у 
республіці, розставляючи на ключових посадах надійних і відданих йому людей та 
усуваючи тих, хто вважався висуванцем П Шелеста. До XXV з’їзду КПУ(1976 р.) В. 
Щербицький майже повністю замінив склад політбюро ЦК Компартії України. Те ж 
саме пророблено на рівні міністерств та областей. 

По-друге, Україна і після квітня 1985 р., з проголошенням, нового курсу, лишалася 
стабільною республікою, краще від інших забезпечена продуктами та товарами широкого 
вжитку. Особливістю соціально-політичної ситуації в Україні був значно нижчий 
порівняно, наприклад, з Росією, рівень активності населення. Це пояснювалось насам-
перед традиційно вищим рівнем життя, меншою загалом люмпенізацією й стійкішими 
джерелами прибутків. 

По-третє, В. Щербицький, на відміну від керівників деяких інших республік, 
наприклад, Середньої Азії, вів досить скромний спосіб життя, був, за свідченням тих, 
хто його близько знав, людиною високоморальною в особистому плані. Необхідно 
брати до уваги й те, що КПУ традиційно найбільш самостійна з-поміж комуністичних 
партій союзних республік. Вона єдина мала власне політбюро, а також розвинуту 
систему добору й навчання кадрів. 

Перебудова не послабила економічного тиску центру на Україну. З ліквідацією 
наприкінці 80-х років союзно-республіканських міністерств вугільної промисловості, 
та металургії Києву було все важче впливати на становище в Донбасі й Придніпров’ї. Та 
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й стиль роботи В. Щербицького у той час різко змінився. Як згадує В. А. Масол, він 
став надто обережним і деколи навіть вередливим. Відчувалося, що тягар обов’язків 
«першої людини в республіці» стає для нього непосильним. 

Під час вересневого (1989 р.) пленуму ЦК компартії України Щербицький звернувся 
із заявою про звільнення його від обов’язків першого секретаря і члена політбюро 
ЦК компартії України за віком і станом здоров’я. М. Горбачов, який спеціально прибув 
на пленум, намагався зробити відхід Щербицького від справ не дуже болісним для нього. 

28 вересня 1989 р. в Києві відбувся пленум ЦК Компартії України. У відставку 
пішов Володимир Щербицький. Цієї епохальної події очікували давно. Про неї роками 
точилися розмови, були багатотисячні мітинги на майданах великих міст України, 
сотні разів міліція видирала з рук демонстрантів-неформалів саморобні плакати з 
гаслом: «Щербицького – у відставку!» Але керівник республіканського корабля вперто 
залишався на своєму місці, Нарешті, дочекалися... 

Він наголосив, що Володимир Васильович – відома в партії людина і що за його 
плечима велике життя: «Його політична і практична діяльність на різних посадах 
члена політбюро ЦК КПРС і першого секретаря ЦК компартії України, безумовно, 
заслуговують на позитивну оцінку». Сам Щербицький на пленумі був небагатослівним, 
наголосивши, що працював, не шкодуючи сил і здоров’я, але виконати багато завдань з 
певних причин не вдалося. «Однак, – промовив він, – за всіх обставин я можу з чистою 
совістю сказати, що інтереси партії і благо народу завжди були для мене над усе». 

Після відставки Щербицький прожив недовго. Щось у ньому надломилося. 16 лютого 
1990 р., напередодні свого дня народження, він був якось особливо пригнічений. 
Того самого дня його не стало. 

За заслуги перед Батькывщиною В. В. Щерицький був нагороджений двома Золотими 
Зырками – Героя Соцыалыстичноъ працы (1974 р., 1977 р.), восьмома орденами 
Леніна, двома орденами Жовтневої Революції, орденом Вітчизняної війни І ступеня. 
В 1982 р. Він став лауреатом Ленінської премії. 

Історія знає чимало випадків, коли політичні лідери стають немовби заручниками 
епохи. Посмертна слава спочатку буває лихою, на їхні плечі лягає відповідальність 
за катастрофи та невдачі, Лише з віддалі років стають зрозумілими справжні причини 
трагедій і людських драм, І тоді починається процес реабілітації в суспільній 
свідомості тих кого вважали мало не одноособовими винуватцями всіх бід. Приходить 
усвідомлення того, що від однієї людини не можна вимагати надто багато, що 
політика – це мистецтво можливого. 

Щось подібне відбувається нині навколо постаті одного з найяскравіших політичних 
діячів України другої половини XX ст. – В. В. Щербицького. На найвищих щаблях 
влади в Україні він перебував безпрецедентно довго – 25 років, з Його іменем тісно 
пов’язані й блискучі злети, і прикрі, тяжкі невдачі. Завжди було багато охочих 
зосередити увагу в оцінюванні його діяльності саме на невдачах, зробити Його злим 
демоном Чорнобильської трагедії. Навряд чи для цього є достатні підстави. Щербицький 
був сином свого часу, а час був такий, що політичні рішення для України приймалися 
далеко за її межами. Голова Ради Міністрів, перший секретар ЦК компартії України 
міг протестувати, наполягати, але останнє слово було не за ним. І лише конструктивний, 
неупереджений аналіз усіх йоґо заслуг та прорахунків дасть відповідь на питання 
про особисту роль В. В. Щербицького в українській історії. 

Про Щербицького як людину і політика написано немало. Із сказаного в часи 
масового «прозріння» вимальовується одіозна постать запроданця, українофоба і 
зловминика. 

То ж нині, коли пристрасті дещо вляглися, необхідно всебічно і об’єктивно 
дослідити роль і місце В. Щербицького в житті українського суспільства. Наближену 
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до об’єктивної оцінку їм дали В Масол, Л. Кучма, відзначивши, що той немало зробив 
для розвитку України; зміцнення її економічного і науково-технічного потенціалу. 
Водночас на прикладі цієї неординарної особистості наочно видно негативні наслідки 
тривалого перебувня керівника на високій посаді, особливо, якщо він опинився, при 
цьому поза контролем і критикою, а в руках його зосереджувалася практично 
необмежена влада. 

Історія все розставить на свої місця. Об’єктивну, зважену оцінку дасть вона і 
неординарній постаті В. В. Щербицького, Поки що можна сказати одне: він зробив 
для України багато, мабуть, більше, ніж зробив би на його місці хтось інший. 
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Тетяна Нилівна Яблонська народилася 11 (24 лютого) 1917 року в Смоленську в 

родині хранителя Смоленської картинної галереї Ніла Яблонського. Батько від природи 
мав неабиякий малярський талант однак розвинути його і здобути художню освіту 
йому так і не випало. Тому всі надії він покладав на двох доньок – Тетяну та Олену. 
Дівчатка теж змалечку пристрасталися до малювання і не розлучались з мольбертом 
та пензлями ні в Одесі, куди родина переїхала в 1927 році, ні в Кам’янці-Подільському, 
де батько згодом обійняв посаду шкільного вчителя. Малювали все: краєвиди українського 
містечка з його старовинною фортецею і мальовничими берегами Смотрича, натюрморти, 
одна одну. Українська культура, народні пісні, люди настільки запали в душу Тетяні, 
що вона на все життя лишилася українською патріоткою. «Коли проголошували 
незалежність України, я плакала від щастя. Великодержавна російська політика ніколи 
не була мені до душі», – зізна-валася вона. 

Після закінчення семирічки сестри поїхали до Києва вступати до художнього 
інституту. Але тут виявилося, що в країні відбувається повна реорганізація всієї системи 
художньої освіти, тому дівчатка, щоб не гаяти час, вступають на другий курс художнього 
технікуму. Але через два місяці технікум ліквідували, і Яблонським довелося повертатися 
додому. Лише через рік вони стали студентками Київського художнього інституту. Тетяна 
з головою поринула в навчання, малювала на Чернігівщині, в Каневі, в Криму, куди 
їздила на практику. До речі, восени 1940 року в інституті відбулася її персональна 
виставка – перша в історії навчального закладу. Диплом Тетяна Яблонська отримала 
наступного року. Вона тоді була вагітна, чекала свою старшу доньку, тож, коли 
почалася війна, її евакуювали в Саратов. Після народження доньки Тетяна Яблонська 
влаштувалася в колгосп – спочатку обліковцем, а потім – у польову бригаду. Навіть 
у паспорті записано: колгоспниця. «Усе доводилося робити. Я і косила, і скиртувала, 
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і мішки тягала. Увійшла в селянське життя повністю, стала справжньою «тіткою 
Татькою», як її називали. 

Перша її персональна студентська виставка 1940 року мала помітний резонанс, В 
картинах «Доярка», «Колгоспний польовий стан на березі Десни», «Повернення з 
сіножаті» знавці художнього мистецтва помітили, що пензель студентки Тетяни 
Яблонської «стоїть» не на запрограмований оптимізм, а на життєствердження. Її твори 
несли в собі, нехай далеко не повну, та все ж правду. Пензель художниці дарував 
таку надію, що на деякий час можна забути про те страшне, що відбувалося по той 
бік картини. 

У майстерні відомого українського художника Федора Кричевського Тетяна 
Яблонська збагнула справжнє ставлення до живопису, яке полягало в безперервній 
роботі, постійному пошуку нових виражальних засобів, великій повазі до народних 
традицій. Захоплення її творчою манерою свого великого вчителя, його вмінням сплавити 
воєдино досягнення майстрів Відродження, барвистий декор української ікони, 
пленерність живопису імпресіоністів позначається вже на перших академічних поста-
новках («Чоловічий портрет», «Літня жінка в зимовому пальті» та ін.), сповнених 
людяності й одухотвореності. 

Людям, які пережили гіркоту втрат і пізнали тріумф Перемоги, призначалася 
восьма художня виставка 1945 року. «Ворог наближається» – картина Яблонської, 
виплекана серцем,– стала однією з кращих, в експозиції за глибиною трактування 
теми війни, розкриття її антигуманної суті. Колона біженців – старих, жінок і дітей. На 
передньому плані – молода жінка із сплячою дитиною за плечима. Один із трагічних 
епізодів літа 1941-го. На картині – горе, страждання, пережите особисто, і загально-
людське. Художниця, не виділяючи нікого з цієї трагедії, наближаючи постаті до 
нижнього зрізу полотна, немовби робить глядача співучасником подій, що відбуваються. 

І в своїх подальших полотнах Яблонська ніколи не виділятиме «героя». Вона 
завжди радітиме життю в найрізноманітніших його добрих проявах. Радітиме в численних 
зарисовках сцен відбудови зруйнованого Хрещатика, втішатиметься першими променями 
в етюді-картині «Вийшли на сонечко». Всі ці, як і багато інших, виконаних у перші 
повоєнні роки творів – «На вулицю хочеться», «Зимове вікно», «У сквері», «Біля 
басейну», «Вечір на Дніпрі», – речі глибоко ліричні, зігріті теплом щедрої душі. 
Яблонську, яка пережила лихоліття війни, неначе дивувало й радувало те, що люди 
можуть спокійно сидіти на лавці травневого погожого дня, закохуватися; вона 
вслухається в мирні звуки щебету птахів і дитячих голосів, вдихає п’янкий аромат 
свіжозораної землі, квітучих дерев – і все це щиро переносить на полотна. Вона вміє 
в буденному, звичайному, на перший погляд, мотиві знайти ту міру неповторності й 
водночас узагальнення, що робить картину зрозумілою та близькою глядачеві. Цей 
рідкісний дар – у простому бачити складне, мудре, вічне – супроводить художницю 
протягом усього творчого життя. 

А в 1944-му, пройшовши близько 40 км бездоріжжям до райцентру, прибула до 
відділення міліції, щоб отримати перепустку і повернутися до Києва. Начальник міліції, 
вислухавши уважно, раптом підвівся і, потиснувши жінці руку, сказав: «їдьте піднімати 
культуру в Україні». І вона поїхала. І піднімала – майже 20 років викладала в Київському 
художньому інституті, очолювала кафедру композиції та майстерню монументального 
живопису, стала членом правління Спілки художників України і Радянського Союзу, 
двічі – лауреатом Сталінської премії, один раз – Ленінської, а 1998 року удостоєна 
Шевченківської премії. Остання була їй особливо дорогою. «Вона знімає з мене 
тавро кар’єризму і підносить моє значення як художника, а не як людини, що шукає 
слави», – казала вона. 
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Численні державні нагороди, депутатство в Верховній Раді УРСР, участь у 
керівних органах творчих спілок України і Союзу не змогли затьмарити найбільшого 
щастя – творчості. Більше того – в Яблонської вистачало сміливості іти всупереч 
лінії партії, коли вона відчувала свою правоту. Наприкінці 60-х років на з’їзді художників 
України вона виступила з різкою критикою «опіки» мистецтва з боку партійних органів. 
Після з’їзду її картину «Життя триває» знято з виставки «за ідеологічно невірний 
підхід», а саму художницю викликали «на килим» до тодішнього секретаря ЦК з 
пропаганди Скаби. Після досить жорсткої розмови, яка скотилася до відвертих погроз, 
не забарилися «оргвисновки», Яблонська на той час була заступником голови Спілки 
художників України, членом правління Спілки, а після розмови її зняли з усіх посад. 
Правда, за кілька місяців «за розрив з творчою інтелігенцією» полетів з крісла і сам 
Скаба, а Тетяну Нилівну поновили в попередньому статусі. І таких «коливань» чимало – 
практично увесь наклад її альбому в народному стилі з віршами Івана Драча знищено 
«за націоналізм». Від політичних маразмів Яблонська рятувалася тільки творчістю. 
Будучи двічі лауреатом Сталінської премії, вона лише раз зустрілася з Великим 
Диктатором, та й то мимохідь – прогулюючись нічною Москвою. 

Вона ніколи не здавалася, повторюючи: «Якщо ти займаєшся мистецтвом, забудь, 
що ти жінка і не дриґай лапками». У 1997 році ЮНЕСКО визнало її художником 
року, а міжнародний біографічний центр у Кембриджі оголосив «Жінкою року 2000». 
Сама Тетяна Нилівна поставилася до такого визнання стримано: «Це дуже велика 
нагорода, але я не вважаю себе великим митцем. Напевне, заслужила її тим, що в 
творчості завжди намагалася бути щирою». 

Оцінили творчість Тетяни Яблонської і перекупники картин та колекціонери – 
іще за життя стартова ціна на невеликі малярські роботи художниці сягала щонайменше 
2 тисячі доларів, а за кордоном ще більше. Правда, останніми роками, особливо 
після хвороби, Тетяна Нилівна своїх робіт майже не продавала – мріяла зібрати 
власну колекцію, щоб потім було що показати. Дуже переймалася, що оригінали 
«Хліба», «Літа», «Безіменних висот», «Старої Флоренції», «Льону», «Старої печі» 
розкидані по світу, а в київських музеях немає жодної її картини. 

А в нашій пам’яті вона навіки лишиться усміхненою селянкою біля мішка з 
зерном чи тоненькою дівчинкою, що тягнеться до перших променів сонця. І того світла і 
радості, які зафіксував летючий мазок художниці, вистачить не на одне покоління. 

1949 року з’явився уславлений «Хліб» – перше полотно художниці, котре принесло 
їй славу першорядного майстра і стало видатним явищем у радянському образо-
творчому мистецтві. 

Це прекрасна картина, жива, завзята, перейнята рухом, дівочим сміхом, стрекотінням 
машин, її герої – жінки. І це не випадково. Саме вони заступали у війну чоловіків в 
тилу, разом з ними відбудовували зруйноване народне господарство. Монументалізація 
ретельно проробленої форми, і ноти романтизму та лірики, свіжі, ясні барви, коло-
ристична цілісність – все це сприяло розкриттю великої теми трудового подвигу 
народу, котрий пережив лихоліття війни. 

«Хліб» та інші талановиті картини тих років («Перед стартом», «У парку») 
ознаменував новий етап у творчості вже зрілого майстра. Про мир і працю, щастя 
материнства, юність і мудру старість, про людину сьогоднішнього дня з її болем і 
радостями розповідає Яблонська в своїх живописних полотнах наступних років. 
Вона – завжди сучасна й різноманітна. 

У 1954 році Яблонською написана картина «Над Дніпром». Це не просто пейзаж 
з фігурами. В ній знайдено той трепетний стан весняної природи, той настрій 
пробудження, ще якогось невизначеного передчуття, котрі знаходять потаємний 
емоційний відгук співпереживання в душі глядача. Дніпрові далі, оповиті прозорим 
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квітневим серпанком, вологе небо, що дихає весною, зелена молода травиця, яка 
пробивається крізь бурі, залишки стебел, тендітні молоді дерева, котрі тягнуться вгору, 
до сонця, голубі тіні, спокійний ритм постатей, вільно розташованих по горизонталі 
дніпрового обриву, і, нарешті, рух дівчинки, яка рветься від рук батька, спрямований 
в ту притягальну далечінь,– все це ненав’язливо вводить глядача в безмежний і 
такий прекрасний світ оновлення. Недарма ця робота так зачарувала Луї Арагона. 

Оновлювальні зрушення, що відбулися в житті і культурі радянського суспільства в 
1960-ті роки, звичайно, позначилися на творчості Яблонської. Це знайде своє яскраве 
втілення в її картинах «Разом з батьком», «Молода мати», «Заручені», «Наречена», 
«Лебеді», «Літо» та інших. Значну роль у цьому відіграли її подорожі на Полісся, в 
Закарпаття, які сприяли глибокому проникненню в національну неповторність і 
самобутність народного мистецтва. До нього художниця звертатиметься повсякдень, 
будучи глибоко переконана, що в кращих його зразках втілено віками шліфований 
світогляд, без осягнення якого не відповісти на сучасні проблеми дійсності. Ось тому 
її з такою силою приваблюють народні пісні, з любов’ю виконані ужиткові речі, 
традиційні розписи, а надто живопис Катерини Білокур і Марії Приймаченко. «Мене, 
як художника, тягне до них якась міцність їхніх життєвих підвалин, ясність поглядів 
на життя, на обов’язок людини, вироблена віками мудрість. ...Художникові, який 
прагне знайти ґрунт у народному мистецтві, треба насамперед відчути в ньому... 
душу народу, а не тільки суму якихось зовнішніх ознак... Головне – не форма, а суть 
вираження самого духу народного життя»,– писала Тетяна Нилівна. 

Саме народні традиції спричинили образний лад творів художниці. Звучність 
чистих поєднань кольорів, лаконізм», графічність ліній, навіть деяка «лубковість» 
окремих її полотен не спрощують ясності задуму. Красу праці на рідній землі, тему 
спадкоємності поколінь відображено в сповнених гідності образах батька і сина її 
картині «Разом з батьком». 

У творі «Родоначальниця» (1966) старенька з онуком зображені площинно і без 
відриву від тла. Яблонська робить це усвідомлено, оскільки немає в родоводі якоїсь 
межі, водорозділу. Плин життя споконвічний. І її героїня, сама немов одна з тих 
фотографій, як прадавня Берегиня на рушниках,– разом зі своїм родом, з живими і 
мертвими, з тими, хто пішов у вічність і перед ким тільки-но розкривається світ з 
його радощами і печалями. Сонячне світло, що умиротворено струмує з вікна, випрозорює 
тиху, задумливу, та все ж мажорну мелодію: якими б нищівними не були біди, що 
випали на долю роду і народу, він – вічний. 

Зв’язок між минулим і сучасним, заглиблення в внутрішній світ персонажів 
відчуваємо в картині «Життя продовжується» (1971) – творові зворушливому, ліричному, 
позначеному глибокими спостереженнями автора, Тому й не дивне те непорозуміння, 
поверхове неприйняття, з яким ця картина (як, до речі, й «формалістичні» твори 
декоративного періоду) зустрінута радянськими чиновниками від мистецтва і знята з 
експозиції; тривалий час вона не виставлялася. Закидали авторові й ігнорування нового 
(«стара хата-розвалюха, старі вдяганки, а вже й у капроні ходять»), і смислове 
розмежування, протиставлення, відчуження поколінь та всілякі інші гріхи. 

Створені картини «Зимовий день у Седневі» (1973), «Дерево росте» (1974), «Зима 
в старому Києві» (1976), «Пізня осінь» (1977) позначені осягненням гармонії людини 
й довколишнього світу. В них – довершеність життєвих вражень, трансформованих в 
умовний, виважений образ рідної природи, принадність самої краси, одухотвореність 
сприйнятих художником земних цінностей. 

Подальша захоплююча, кропітка робота Яблонської над картинами-етюдами, що 
триває й досі, дає змогу їй висловлювати свої глибоко поетичні почуття. Палітра її 
висвітлюється, живописний простір нюансується найвитонченішими відтінками, напов-
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нюється повітрям, обриси предметів розчиняються в переливах світла і кольору. Вона 
немов прагне зупинити невловимий стан природи, щоб донести його неповторну 
красу глядачеві. 

Художниця дійшла висновку, що прагнення до самовираження, принципи «писати 
себе, своє світовідчуття» –все це надумане. В одному із виступів вона висловилась: 
«Ми не повинні себе ставити над природою. Створювати картини природи незалежно 
від неї – це несерйозно. Ми всі –діти природи, її листя. Тому не слід казати я 
створюю сам. Правильно буде сказати: я просто хочу виразити себе в природі, просто 
передати її. Природа різноманітна, багата, прекрасна. Тому неправильно говорити 
самовираження». Нам краще виражати природу... Не треба прагнути бути її господарем. 
Треба бути другом її. Хазяїн – це повелитель чогось, когось для нашого часу слово 
хазяїн не підходить. Треба бути другом природи. Любов до природи – це нескінченний 
шлях нашого розвитку... Ми народилися на землі, і входимо в цю землю. Людина – 
вінець природи, та вона не повинна глумитись над нею». 

І тепер Тетяна Нилівна пише пейзажі оточуючої рідної природи. На перший 
погляд вони здаються занадто скромними. Неяскраві і неефективні за живописом і 
композицією, вони частіше всього передають стан природи, світло повітряного сере-
довища. Зібрані городи, сіренький день або початок цвітіння зачаровує природною 
гармонією. Дрібний і разом з тим артистичний мазок передає тремтливість спів-
існування форми, світла, повітря найтонше взаємопроникнення, взаємозв’язок всього 
у природі. Дехто із глядачів здивується, чи сучасне’звернення до старого Доброго 
імпресіонізму в наш динамічний і бурхливий вік? 

Її твори змушують замислитись про втрачену сучасним глядачем культуру 
споглядання, розДуму наодинці з живописом. Старі майстри і природа повертають 
нам це вміння, очищають, відновлюють душевні сили, заспокоюють. В умінні думати і 
відчувати бачить сьогоднішня Яблонськи вихід із суєти і бездуховності. 

Назви її робіт бувають схожими: «Стара груша», «Портрет старого», «Стара 
яблуня», «Старий дуб». Портрети людей і дерев сприймаються як роздуми про життя, 
про гідне і корисне існування на землі. 

Коли дивишся на пізні полотна Тетяни Нилівни, особливо гостро відчуваєш, як 
близько підійшла вона до природного для народних майстрів зближенню і одухотворенню 
всього існуючого – світу природи і світу людини. Ось іще один із кращих творів 
останніх років – пейзаж «Стара яблуня». Крізь гілки дерева просвічують небо, повітря. 
До його стовбура притулені садові кілки, тачка – прикмети життя і праці людей 
здаються часткою цієї яблуні. Так бачиться смисл існування, мудрість буття старого 
дерева –в служінні людям, в гармонії із світом. 

Образ дерева сприймається як паралель життя самого художника. Бо більше піввіку 
веде свою розумну і душевну розмову з глядачем. Шлях її в мистецтві далеко не був 
легким, хоча ще в молодості прийшла до неї засліплююча слава. Ще студенткою 
Київського державного художнього інституту бере в 1938 році участь у Всесоюзній 
виставці, а в 1940 році влаштовує персональну виставку у Києві. Потім скільки їх 
буде! Остання в 1992 році. У 1950 році їй присуджується Державна премія СРСР за 
картину «Хліб», у наступному–Державна премія СРСР за картину «Весна», орден 
Трудового Червоного Прапора, згодом третя Державна премія СРСР за твір «Льон». 

У 1953 році обирається членом-кореспондентом Академії мистецтв СРСР, а в 
1956 – членом правління Союзу художників УРСР. Вона і депутат Верховної Ради 
УРСР з 1954, і «Народний художник УРСР» з 1960, і «Народний художник СРСР» з 
1982 і ще й ще звання і нагороди: народної художниці СРСР та України, дійсного 
члена Академії мистецтв СРСР і України, професора, лауреата трьох державних премій 
СРСР, бронзової медалі Всесвітньої художньої виставки в Брюсселі, двох медалей 
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Академії мистецтв СРСР, Національної премії України імені Т. Г. Шевченка, Почесна 
відзнака Президента України (1994), звання Героя України Т. Н. Яблонської. 

Випробування славою вона витримала з честю. За-лишилася собою, залишилася 
вірною собі. Чим більше популяризувалися її картини як взірець сучасного реалізму 
і оптимізму, тим виразніше малювався їй образ свого мистецтва, глибоко насиченого 
особистим ставленням до життя, наближеного до великих, загальнолюдських проблем. 

Великотрудне життя Тетяни Яблонської багате змістом: пережила війну і виростила 
трьох дочок, обросла онуками і виховала багато учнів, писала статті, боролася за 
правду мистецтва, вчилася в природи, в життя. І завжди своєю творчістю, як щедре 
дерево, вносила в світ гармонію і доброту. Люди різного віку і освітнього рівня, міські і 
сільські, з різним життєвим досвідом і уявленням про мистецтво завжди знаходять у 
творах Яблонської щось для себе близьке, співзвучне своїм почуттям і думкам. Якраз це 
і складає, поняття народний художник. 

Як згадує одна з дочок Тетяни Нилівни: «Звання Героя України мама отримала 
2001-го, а вручати орден Кучма приходив до нас через рік. Не переповідатиму кумедну 
історію підготовки комунальників до його візиту. Відтоді деякі з моїх сусідів почали 
вважати мене чи не олігархом. А мамин високий громадський статус здебільшого 
викликав заздрість, плітки, і насамперед серед художників. У 80-ті роки у творчих 
групах у Седневі я спостерігала, як мама могла дуже запросто спілкуватися з молодими 
художниками. Мені здавалося, що її високий авторитет їй трохи заважає. З одного 
боку, повага – це добре. А з другого – вона завжди прагнула простіше триматися з 
людьми. 

 

 
Пам’ятник на могилі Яблонської Т. Н. на Байковому кладовищі 
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У гострі політичні моменти завжди вболівала за національне, 1991-го – за неза-
лежність, 2004-го. в останній рік свого життя, – за помаранчеву революцію. А коли 
1998-го мама отримала Шевченківську премію, ми всією родиною з’їздили в Канів 
на відкриття її виставки в музеї Шевченка. Канів – її улюблене місце, з ним для мами 
багато чого пов’язано. Після цієї подорожі наприкінці 1998-го й на початку 1999 років її 
потягло на невеличкі темперні роботи за мотивами своїх старих картин, спогадів про 
подорожі й зустрічі з людьми. Інтер’єрні, карпатські, сільські сюжети. Вони витримані в 
стриманому колориті, написані натхненно, швидко. Про цю серію мама так сумно 
говорила: «Це моє прощання з Україною». І, як на мене, є в цих роботах щось справді 
зворушливе, ностальгічне. Якраз у дні, коли на початку 1999 року в Національному 
художньому музеї проходила виставка серії «Спогади», мама тяжко захворіла». 

17 червня 2005 року на 89-му році пішла з життя видатна українська художниця, 
Герой України, народний художник України, лауреат Національної премії імені Тараса 
Шевченка Тетяна Нилівна Яблонська. 

Її життя і творчість є цілою епохою в розвитку українського образотворчого 
мистецтва. Тетяна Нилівна належала до сузір’я видатних постатей, які своїм могутнім 
талантом, щоденною невтомною працею і незгасною творчою жагою визначали розвиток 
мистецтва на багато років уперед, випереджаючи час. Вихована на класичних мистецьких 
вартостях, художниця привнесла в живопис свіжий струмінь колоризму, витворивши 
деліктно-імпресіоністичний власне Яблонської мистецький продукт. 

Герої Тетяни Яблонської живуть повною мірою людських почуттів, страждань і 
можливостей, вони працюють, кохають, виховують дітей, знаходять щастя у боротьбі, 
праці, материнстві. 
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Історія появи на світ Ярослава досить романтична. Його майбутній батько Володимир, 

перед тим як зійтися в рішучій битві зі старшим братом Ярополком, вирішив 
заручитися підтримкою Полоцького князівства. Тому посватався до дочки полоцького 
князя Рогволда Рогнеди. Нестор оповіда, що коли батько запитав у неї: «Чи хочеш за 
Володимира?» – горда Рогнеда відповіла: «Не хочу роззути сина рабині, але хочу за 
Ярополка!». Володимирові нагадали про його незаконне походження, і він жорстоко 
помстився полоцькому князеві, забивши його, а Рогнеду силоміць узяв у жінки. Від 
того шлюбу народився Ярослав. 

Дуже рано Ярослав розпочав політичну кар’єру. На десятому році життя (988 р.) 
він був відірваний від матері й поставлений намісником у Ростову-Суздальській 
землі, в Поволжжі. Та раптом у Новгороді Великому помер найстарший син Володимира 
Вишеслав. І Володимир несподівано для всіх перевів до Новгорода малого Ярослава. 
Це свідчило про те, що мудрий державний діяч Володимир побачив у малому хлопцеві 
риси майбутнього правителя. 

Чверть століття просидів Ярослав на престолі другого за значенням міста Київської 
Русі. Там він виріс і змужнів, звідти здійснив перші походи проти ворогів. Настав рік 
1014-й і Нестор нам повідомляє: «Коли Ярослав був у Новгороді, давав він за 
умовою до Києва дві тисячі гривень з року в рік, а тисячу роздавав у новгородські 
посадники, а Ярослав не давав в Київ батькові своєму. І мовив Володимир: «Розчищайте 
шляхи, й мостіть мости», бо хотів іти війною на Ярослава, на сина свого, але роз-
хорувався». 

Далі літописці продовжують: «Коли Володимир збирався йти проти Ярослава, 
останній поїхав за море, привів варягів, тому що боявся батька свого». Ярослав 
тверезо зважив обставини й сили. Він вирішив спертися не тільки на скандинавських 
найманців, а й боярську й купецьку верхівку Новгорода. 
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Та доля вирішили інакше. Володимир раптово помер. Сталося це влітку 1015 р. 
Зловісна історія боротьби Ярослава з братом за київський престол, спровокована 

наміром Володимира залишити спадкоємцем по собі наймолодшого сина – Бориса. 
Звісно, це викликало невдоволення старших братів, які зі зброєю в руках піднялися 
боронити своє право на великокнязівський стіл. У ході тієї тривалої і жорстокої боротьби 
наклали головою наймолодші з-поміж Володимирових синів Борис і Гліб. «Ярослав 
же, – урочисто підсумував свою розповідь літописець, – сів у Києві, потрудившись з 
дружиною своєю, показавши перемогу й труд великий». Та справжня державна праця 
князя лише розпочиналася. 

Ще не всі землі Русі знаходились під владою Ярослава. Серйозною загрозою для 
його єдиновладдя став брат Мстислав Тмутараканський, а на західних кордонах 
Київської держави польський король Болеслав Хоробрий. Проте Ярослав сповнений 
непохитної рішучості. У його кволому тілі жив могутній дух і воля до перемоги. Саме 
тому Мстислав, незважаючи на міць своєї добірної дружини, визнав право старшого 
брата на великокнязівський стіл. У 1026 році брати поділили Руську землю по Дніпру: 
Ярослав став княжити в Києві, а Мстислав на Лівобережжі, в Чернігові. То був перший 
в нашій історії поділ країни на Лівобережжя і Правобережжя. 

Незважаючи на такий розподіл державного тіла Русі, Мстислав і Ярослав об’єднали 
бойові дружини і спільними зусиллями вигнали поляків з Перемишля, Червена, Белза 
та інших руських градів понад Західним Бугом і Сяном. Так жили вони у «братолюбстві», 
доки Мстислава не стало. Поховавши брата в Чернігові 1036 року, Ярослав успадкував 
його володіння і став самовладним правителем Київської держави. В ту пору і розкрився 
самобутній талант Ярослава як державотворця. З його іменем пов’язують остаточний 
розгром печенізьких орд, що хижими набігами пустошили південні поселення Русі. 

Ярослав був у Новгороді і поспішив на південь з варягами і новгородцями. 
Печеніги величезною силою підступили до Києва і були розбиті наголову. (З тих пір 
уже набіги їхні не повторялися. Частина печенігів оселилася в Руській землі, і ми в 
подальші часи бачимо їх поряд з руськими в військах руських князів.) В пам’ять про 
цю подію створена Ярославом церква св. Софії у Києві на тому місці, де відбувалася 
найжорстокіша січа з печенігами. 

Храм св. Софії побудували грецькі зодчі і прикрасили грецькі художники. Незва-
жаючи на всі подальші перебудови і прибудови, храм цей донині може слугувати 
взірцем візантійського зодчества того часу не лише на Русі, але й по всій Європі. У 
нас це єдина споруда XI століття, яка збереглася порівняно в більшій цілості. У 
першопочатковому своєму вигляді це була довгаста кам’яна будівля, складена з 
величезних цегляних плит і почасти дикого каменю; вона довжиною в п’ятдесят один 
аршин з половиною, шириною близько сімдесяти шести аршин, висота її була від 
шістдесяти до сімдесяти аршин. З північного, західного і південного боків зроблені 
кам’яні хори, підтримувані товстими стовпами з трьома арками внизу і вгорі з південного 
і північного боків; алтар тричастинний, напівкруглий з вікнами, а поруч з ним два 
приділи. Будівля освітлювалася п’ятьма куполами, з яких найбільший припадав над 
серединою церкви, а чотири над хорами. Алтарні стіни, алтарні стовпи і головний 
купол були прикрашені мозаїкою, а решта стін – настінним живописом. Із зовні церква 
обведена папертю, з якої з двох боків – південного і північного – ішло двоє гвинтових 
сходів на хори. Ці сходи розписані зображеннями різних випадків із мирського життя, 
як-от: княжого полювання, княжого суду, народних розваг і т. п. (фрески ці існують і 
понині, хоча дещо підправлені). 

Крім св. Софії, Ярослав побудував у Києві церкву св. Ірини (тепер вже не існуючу), 
монастир св. Георгія, розпросторив Київ із західного боку і спорудив так звані Золоті 
ворота з церквою Благовіщення над ними. За його повелінням у Новгороді син його 
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Володимир у 1045 році воздвиг церкву св. Софії в Новгороді, за зразком київської, 
хоч у менших розмірах. Церква ця зробилася головною святинею Новгорода. 

Часи Ярослава ознаменувалися розповсюдженням християнської релігії по всіх 
руських землях. Тоді вже виросло покоління тих дітей, яких Володимир віддавав у 
книжне навчання. Ярослав у цьому відношенні продовжував справу свого батька; в 
усякому разі ми маємо відомості, що він у Новгороді зібрав 300 дітей у старост і 
попів і віддавав їх «вчитися книгам». У Суздальській землі в 1024 році сам Ярослав 
боровся проти поганства. Зробився в цій країні голод. Волхви научали людей, нібито 
старі баби приховують у себе жито і всілякі достатки. Народ хвилювався, і кілька 
жінок було вбито. Ярослав прибув до Суздаля, стратив волхвів, їхніх спільників засадив 
у тюрми і повчав народ, що голод походить од кари Божої, а не від чародійства 
старих бабів. Найглибше пустила корені нова віра в Києві, і тому будувалися там 
один за одним монастирі. Примноження єпископських кафедр вимагало встановлення 
головної кафедри над усіма, або митрополії. Ярослав поклав початок руської митрополії 
разом із заснуванням св. Софії. Першим митрополитом при ньому був Феопемпт, який 
освячував у 1039 році Десятинну церкву, знову перебудовану Ярославом. У 1051 році 
замість Феопемпта собор руських єпископів поставив Іларіона, родом руського, людину 
напрочуд учену для свого часу, як засвідчує твір, що залишився від нього, «Про 
благодать і закон». 

За часів Ярослава Мудрого розвивався монументальний живопис. Софійські фрески 
й мозаїки не мають рівних серед подібних робіт періоду раннього середньовіччя. 
Техніка фрески дуже складна: на сиру штукатурку накладали контури малюнків і фарби. 
І хоч фрески написані водяними фарбами, давньоруські майстри досягли неабиякої 
виразності. 

Серед багатьох фрескових композицій, що збереглися в Київській Софії, найбільшу 
цінність становить зображення сім’ї Ярослава Мудрого, музикантів. За наказом Ярослава 
збудовано Софійський собор в Новгороді. 

Велике ідеологічне значення мали єклезіястичні плани Ярослава, зокрема канонізація 
перших національних святих. Ними проголошувалися і Володимир, визнаний єдиним 
просвітником Русі, що навернув свою державу до християнства, та його сини Борис 
та Гліб – мученики, які загинули під час усобиці 1015 р. У зв’язку з цими планами 
розвивалася широка агіографічні література, покликана теоретично обґрунтувати право 
кандидатів на роль святих. 

За часів Ярослава Мудрого на Русі з’явилася перекладна література. Побачили 
світ руські переклади античних творів Есхіла, Софокла, Сократа, Платона, Піфагора. 
Сиравжньою подією стали оригінальний переклад Біблії та вихід у світ збірника 
«Бджола», до якого увійшли уривки оповідань античних авторів. 

Книги створювали писці та переписувачі, які здебільшого були священиками та 
ченцями. Давні книжки мали оправи, прикрашені золотом та коштовним камінням, а 
також різними фрагментами та заставками із зображеннями фантастичних птахів, 
звірів та людей. 

Ярослав Мудрий заснував у Києві першу; бібліотеку, одну з найбільших у Європі, 
яка налічувала близько 1 тис. книжок. 

Початок розвитку бібліотечного процесу; як ми вражаємо, слід датувати часом 
запровадження християнства в давньоруській державі, тобто 988 р. 

Бібліотека Ярослава Мудрого заснована князем в 1037 році як книгосховище; 
Софійського собору Києва. Собор, в якому в ті часи знаходилась кафедра київського 
митрополита, був центром духовного та культурного життя держави. Саме в його 
багаточисельних приміщеннях розмішувалась одна з перших шкіл. Біля стін собору 
проводилися народні зібрання, на яких вирішувались основні запитання зовнішньої 
та внутрішньої політики. 
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Князь створював бібліотеку протягом сімнадцяти років – до своєї смерті. Саме 
створював, а не збирав, оскільки кожну книгу доводилося перекладати з грецької, 
болгарської чи з інших мов, а потім вручну переписувати та переплітати. Ярослав 
був поліглотом, тому історики вважають, що він також міг брати участь в цій роботі. 

Кожна рукописна книга була справжнім шедевром. Паперу ще не було, тексти 
писалися на пергаменті, який робили зі шкіри молодих телят чи овець. Для створення 
однієї книги середнього розміру потрібне ціле стадо овець. 

Існують різні версії щодо подальшої долі бібліотеки Ярослава Мудрого: одні 
історики вважають, що бібліотека зникла під час вторгнення монголо-татарської орди в 
Київ, інші, – що після смерті Ярослава вона розійшлася між різними книжковими 
зібраннями. Існує також припущення, що книгарню сховано в одному з монастирів 
під Києвом, де вона могла зберегтися до наших часів. Але найлогічнішою є думка, 
що це книжкове зібрання розподілене між найбільшими церковними й монастирськими 
бібліотеками Києва, після чого частина книг загинула під час численних пожеж, а 
частина й донині зберігається в бібліотеках. 

Відомо, що частину книг, з бібліотеки батька вивезла до Франції в 1048 році в 
якості приданого молодша донька великого князя Анна Ярославна. Можливо, ще частина 
книг стала приданим інших дочок Ярослава. Однак основна частина бібліотеки великого 
князя навіть після його смерті, без сумніву, залишилася в Києві. 

Володимир велів «бити» золоту й срібну монету, але потім золоту монету перестали 
«бити». За Ярослава «били» срібну монету з написом «Георгія – Ярослава». Вона 
була дуже гарна й тонка виконанням й мала на одному боці зображення християнського 
патрона Ярослава – Юрія, а на другому тризуб, тільки дещо відмінний від того, що 
був на Володимирових монетах. Перед Ярославом випустив дещо срібної монети 
його суперник Святополк; монети ці подібні до Володимирових: на одній стороні є 
портрет князя на престолі, на другій тризуб. Напис доволі невиразний. З великим 
трудом можна там прочитати: «Стополкь на столі, а се єго серебро». 

Високий злет давньоруської культури в роки князювання Ярослава дав привід 
прийдешнім поколінням назвати його Мудрим. 

За словами літопису, Ярослав днями й ночами читав книги, збирав письменників 
і гарнописців та велів їм перекладати й переписувати церковні книги, що з них утворив 
згодом поважну книгозбірню при кафедрі Софії в Києві. Одночасно він усіма силами 
підтримував шкільництво, вводячи свого роду «шкільний примус» поміж боярські діти. 

Перші школи, які в Київській Русі з’явилися з прийняттям християнства, за Ярослава 
Мудрого не мали спеціальних приміщень, а створювалися при церквах і монастирях. 

Дітей навчали письма, читання, церковного співу та етики. Спочатку школу 
відвідували лише діти «кращих людей» – бояр і знатних городян, але з часом 
навчалися й діти «чорних» людей. З’явилися також школи для дівчат, першу з яких 
заснувала Янка, онука Ярослава Мудрого, при Андріївському монастирі. 

Про поширення освіти в Київській Русі свідчать новгородські берестяні грамоти 
та київські графіті. Тільки в Софійському соборі знайдено близько 300 написів і 
малюнків, що розповідають про події минулого. 

Зібравши майже всі землі батьківські (крім Полоцької землі), а може, дещо 
причинивши до них по пограниччях, Ярослав став одним з найсильніших володарів 
тодішньої Європи й перебував у близьких і союзних відносинах з різними сучасними 
володарями. Насамперед тісні зв’язки єднали його зі скандинавським світом, з варязькими 
краями, до котрих раз у раз звертався він по допомогу і приводив на Русь варязькі 
дружини. Сам він був жонатий на доньці шведського короля. Що по-християнському 
звалася Іриною Норвезький королевич Гаральд Сміливий, відомий вояка, Що потім 
був королем норвезьким довго перебував на Русі й одружився з донькою Ярослава. 
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Інша донька Ярослава видана була в Францію, за французького короля Генріха; 
вона пережила свого чоловіка жила потім при сині своїм, королі Філіпі, брала участь 
у державних справах, і на однім документі зостався її власноручний підпис. Спорід-
нений був київський княжий рід також з багатьма німецькими княжими домами; з 
угорським і візантійським. 

У 1043 році спалахнула, русько-візантійська війна. Ярослав послав сина свого 
Володимира з великим військом морем на Царгород. Але похід не вдався, греки 
своїм вогнем попалили багато Володимирових кораблів, і він почав збирати коаліцію з 
багатьох європейських країн проти Візантії; помітне місце в ній відводилося Германії. А 
тут ще візантійському імператору Костянтину Мономаху, що потерпав від навали 
орд печенігів, потрібна була допомога Русі, і він пішов на зближення з нею. Візантія 
відшкодувала збитки, яких зазнали руські купці в Константинополі. 

 

 
Знак і зірка ордена князя Ярослава Мудрого І ступеня засновані Указом Президента 

України від 23 серпня 1995 р. 
 
Щоб остаточно задобрити Ярослава візантійський імператор видав свою дочку 

Анастасію за улюбленого сина київського князя Всеволода. Від цього шлюбу народився 
видатний державний діяч і полководець Володимир Мономах. 

Важливіше, проте, значення мала політика Ярослава у внутрішньому житті України. 
Вона стала продовженням того напряму, який визначив Володимир у другій половині 
своєї діяльності, і те, чому Володимир заклав лише початки, в часи Ярослава розвинулося 
вже повним цвітом і дало йому славу і пам’ять у пізніших поколінь. Він дбав далі про 
поширення християнської віри, про справу церкви, розповсюдження освіти і культури, 
будував багаті церкви та інші будови. 
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Книжна наука, що почалася за Володимира, за Ярослава вже давала свої наслідки. За 
його часів уже були письменники, які вміли складати різні повчання так гарно, як 
уміли найкращі письменники грецькі: таким був священик Іларіон, потім настановлений 
митрополитом Київським. За Ярослава ж починається перший літописне зведення. 
Вчені називають його найдавнішим. Воно розповідає про початок Київської держави 
і перших Київських князів. Так розпочалася писана Історія давньоруського народу. 

Високий зліт давньоруської культури й книжності в роки князювання Ярослава 
дав привід прийдешнім поколінням наректи його Мудрим. 

З Ярославових же часів веде свій початок той славетний Київський Печерський 
монастир, що на довгі часи став найбільшим осередком християнського життя і церковної 
освіти України. 

У житті громадянському з Ярославом пов’язана пам’ять про впорядкування суду, 
законів і права. Ім’ям Ярослава надписується й так звана «Руська Правда», збірка 
давніх законів: Однак, з насправді до його часів може належати тільки перша частина 
цієї збірки, де обмежується право помсти й установлюються грошові покарання за 
вбивство або скалічення. Його закони, його порядок залишалися в подальші століття 
взірцем, правилом, основою для будь-яких розпоряджень, а все його князювання – 
світлою і щасливою добою. 

Ярослав дожив до похилого віку, що було рідкісним явищем у суворі середньовічні 
часи. Він помер у зеніті своєї могутності та слави, величезного міжнародного 
авторитету у віці 76 років 20 лютого 1054 р. Ця дата зафіксована в літописах; вона 
підтверджується поминальним записом на стіні Софійського собору в Києві. За роки 
його князювання Київська Русь досягла чи не найвищої точки свого економічного 
злету й політичної міці. Тому ім’я Ярослава шанували на Русі протягом багатьох 
століть. В 2001 році в серії «княжа Україна» НБУ ввів в обіг срібну монету номіналом 10 
гривень, присвячену Ярославу Мудрому. Тираж монети 3 000 штук. 
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