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Від укладачів
У пропонованому випуску календаря «Дати і події» представлено переліки святкових днів та зна-

менних дат на перше півріччя 2017 р., у розділі «Цього року виповнюється» – перелік історичних подій 
та ювілеїв, точну дату яких не визначено. Також до цього випуску ввійшли короткий перелік свят і 
знаменних дат на друге півріччя 2017 р., перелік творів-ювілярів 2017 р. 

2017-й проголошено Роком Української революції 1917–1921 рр., тому в  цьому номері календаря 
«Дати і події» вміщено розгорнуту статтю, в якій подано інтерпретацію подій, що лягли в основу дер-
жавних перспектив новітньої історії нашої держави – Незалежності 1991 р.

Переліки знаменних дат згруповано по місяцях, доповнено статтями,  присвяченими ювілеям ви-
датних українських діячів. Важливою частиною всіх публікацій є бібліографічні списки, особливо в 
матеріалах, присвячених майстрам художнього слова, видатним письменникам  Є. Гуцалу та Ірині 
Вільде, що своєю творчістю сформували нові напрями в українській прозі.

З нагоди ювілеїв та враховуючи велике значення наукового доробку відомих учених – історика 
М. Костомарова та бібліотекознавця Ю. Меженка, до пропонованого випуску вміщено окремі статті, 
присвячені їхній діяльності. 

В епоху, коли трансконтинентальні авіаперельоти та використання космічних апаратів стало буден-
ним явищем, доцільно згадати про українських винахідників, інженерів-конструкторів С. Корольова, 
Л. Мацієвича та Ю. Кондратюка. Тому до уваги читачів ми пропонуємо статті про життя і діяльність 
цих особистостей.

Церковні діячі тривалий час були найосвіченішою верствою населення і відіграли визначну роль в 
історії України. Зокрема, такою постаттю є Йосиф Сліпий, предстоятель Української греко-католиць-
кої церкви, автор релігієзнавчих досліджень. Про життя і діяльність цієї визначної особистості йдеться 
у статті, розміщеній на сторінках календаря. 

Уже стало традицією широке представлення в календарі матеріалів, присвячених видатним діячам 
образотворчого мистецтва. Так, до цього випуску включено статті про всесвітньо відомого українсько-
го скульптора, живописця, графіка О. Архипенка, видатну художницю Т. Яблонську, визначного сце-
нографа Д. Лідера. Також подано матеріал, котрий  висвітлює життя і творчість талановитого скуль-
птора, кінорежисера, театрального діяча, драматурга І. Кавалерідзе.

В окремих публікаціях приділено увагу представникам театрального мистецтва. Читачам пропону-
ються статті щодо неординарних особистостей – видатного режисера, реформатора, теоретика театру 
Л. Курбаса та визначного режисера, постановника чудових вистав, які ввійшли в історію вітчизняного 
театру, С. Данченка.

Українська композиторська школа нараховує вже не одне століття. У цьому випуску представлено 
статті, присвячені відомим композиторам-класикам М. Лисенку та А. Веделю.

Українська мова – особливе явище світової культури. Вона стала наріжним каменем у державо-
творенні та формуванні українського суспільства, і багато в чому цьому сприяла  активна громадянська 
позиція українських мовознавців. Це стосується і видатних лінгвістів О. Колесси та П. Житецького, 
статті про яких включено до пропонованого видання.

У цьому номері календаря також уміщено публікацію про Р. Шухевича, українського військового 
та політика, під чиїм керівництвом зросла і протистояла ворогові Українська повстанська армія, діяль-
ність якої стала виявом високого патріотизму, героїзму, незламності борців за волю України.

Темою рубрики «Соціокультурна діяльність» вибрано відзначення Дня довкілля, що в 2017 р. при-
падає на 15 квітня. 

Як і в попередніх випусках «Дат і подій», на початку розділів уміщено цифрові календарі на місяць, 
прислів’я та приказки, вірші українських поетів.

У переліках курсивом виділено дні та події, яким присвячено розгорнуті матеріали. У пристатей-
них списках літератури поліграфічно позначено публікації, використані укладачами під час підготовки 
статей.

Матеріали календаря стануть у пригоді при плануванні роботи в закладах культури і освіти, зо-
крема бібліотеках, інформаційних центрах, видавничих організаціях, редакціях засобів масової інфор-
мації.

Звертаємо увагу наших читачів, що календар знаменних дат «Дати і події» на друге півріччя 
2017 р. вийде у квітні 2017-го.

Укладачі, автори, редактори календаря розраховують на діалог із читачами. 

Запитання, відгуки та побажання надсилайте на адресу:
01001, Київ-1, вул. Михайла Грушевського, 1.

НПБУ. Науково-бібліографічний відділ.
nbv@nplu.org
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Цього року виповнюється

2017 рік проголошено Організацією Об’єднаних Націй
Міжнародним роком сталого туризму в інтересах розвитку

Відзначається відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН А / RES / 70 / 193

Десятиріччя, проголошені ООН
2016–2025 рр. – Десятиріччя дій Організації Об’єднаних Націй з проблем харчування 
Відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН А / RES / 70 / 259
2015–2024 рр. – Міжнародне десятиріччя осіб африканського походження
Відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 68 / 237 
2014–2024 рр. – Десятиріччя сталої енергетики для всіх
Відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 67 / 215 
2011–2020 рр. – Десятиріччя біорізноманіття Організації Об’єднаних Націй
Відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 65 / 161 
2011–2020 рр. – Десятиріччя дій по забезпеченню безпеки дорожнього руху 
Відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 64 / 255
2011–2020 рр. – Третє Міжнародне десятиріччя за викоренення колоніалізму
Відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 65 / 119 

2017 рік проголошено Роком Української революції 1917–1921 років
Згідно з Указом Президента України від 22 січня 2016 р. № 17/2016

Цього року виповнюється:
980 років від часу згадки (1037 1) у «Повісті временних літ» про закладення Софійського собору 

в Києві, пам’ятки архітектури періоду Київської Русі
920 років від часу першої згадки (1097) про м. Буськ (колишня назва – Бузьк, Львівська обл.)
920 років від часу першої згадки (1097) про м. Теребовля (Тернопільська обл.)
760 років від часу заснування (1257) Сорбонни, частини Паризького університету
640 років від часу складання (1377) «Лаврентіївського літопису» – пам’ятки давньоруської 

літератури та історіографії
630 років від часу першої писемної згадки (1387) про м. Борислав (Львівська обл.)
630 років від часу першої згадки (1387) про м. Буринь (Сумська обл.)
570 років від часу першої згадки (1447) про м. Рахів (Закарпатська обл.)
460 років від часу першої писемної згадки (1557) про смт Цумань (Волинська обл.)
410 років від часу першої згадки (1607) про м. Тульчин (раніше – Нестервар, Вінницька обл.)
450 років від дня народження Клаудіо Джованні Антоніо Монтеверді [Монтеверде (1567–

1643)], італійського композитора 
390 років від дня народження Петра Дорофійовича Дорошенка (1627–1698), українського 

військового, політичного та державного діяча, гетьмана України
340 років від дня народження Івана Андрійовича Равича (1677–1762), українського золотаря
320 років від дня народження Василя Васильовича Стефановича (1697–1773), українського 

правознавця
310 років від дня народження Ігнатія Кульчинського (1707–1747?), українського та білорусь-

кого письменника, церковно-освітнього діяча
310 років від дня народження Михайла Юревича (1707–?), українського ювеліра
300 років від дня народження Петра Івановича Симоновського (1717–1809), українського 

історика
290 років від дня народження Томаса Гейнсборо (1727–1788), англійського художника
280 років від дня народження Йосифа Прагтля (1737–1799), українського живописця-монумен-

таліста

1 За Новгородським літописом закладено в 1017 р., за іншими даними – в роки правління Володимира Великого (980–1015).
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270 років від дня народження Івана Івановича Шилденка (1747–?), українського живописця 
260 років від дня народження Діонізаса Пошки (1757?–1830), литовського поета, культурного 

діяча
260 років від дня народження Федора Йосиповича Туманського (бл.1757 1–1810), українсько-

го та російського вченого, історика, археографа, перекладача, видавця, бібліофіла, громадського діяча
260 років від дня народження Ріга Ферео (1757–1798), грецького письменника
250 років від часу першої згадки (1767) про м. Бобринець (Кіровоградська обл.)
240 років від часу заснування (1777) м. Тернівка (Дніпровська обл.)
240 років від дня народження Дениса Івановича Зубрицького (1777–1862), українського істо-

рика, етнографа, архівіста
240 років від дня народження Івана Могильницького (1777–1831), українського культурно-

освітнього та церковного діяча
240 років від дня народження Гаврила Андрійовича Рачинського (1777–1843), українського 

та російського скрипаля, гітариста, композитора
230 років від дня народження Віктора Петровича Скаржинського (1787–1861), українського 

військового діяча та діяча сільського господарства, лісівника-експериментатора 
220 років від дня народження Прокопа Степановича Котлярова (1797–1857), українського 

поета, драматурга
200 років від часу заснування (1817) Рішельєвського ліцею в Одесі, на базі якого був утворе-

ний Новоросійський університет (нині  Одеський національний університет імені І. І. Мечникова)
200 років від дня народження Михайла Миколайовича Петренка (1817–1862), українського 

поета-романтика
200 років від дня народження Олександри Іванівни Псьол (1817–1887), української 

поетеси
190 років від дня народження Стефанії Матвіївни Лободи (1827–1887), української та росій-

ської письменниці
180 років від часу виходу у світ (1837) літературного альманаху «Русалка Дністровая» 
180 років від часу створення (1837–1840) «Союзу синів вітчизни» – таємної польсько-україн-

ської організації в м. Львові
180 років від дня народження Олександра Олександровича Котляревського (1837–1881), 

українського та російського філолога, етнографа
180 років від дня народження Володимира Амвросійовича Менчиця (1837–1916), українсько-

го фольклориста, етнографа, книгаря
180 років від дня народження Марцелія Антоновича Ясинського (1837?–1867), українського 

та польського композитора, диригента, музичного критика
170 років від дня народження Семена Даниловича Пуздрача (1847–1929), українського народ-

ного оповідача, гумориста, казкаря
170 років від дня народження Ісидора Трембицького (1847–1922), українського актора, режи-

сера, письменника
160 років від часу заснування (1857) українського видавництва П. Куліша в Петербурзі 
160 років від дня народження Миколи Васильовича Бикова (1857–1917), українського та ро-

сійського журналіста, видавця, громадського діяча
160 років від дня народження Ольги Олександрівни Пускової (1857–1913), української спі-

вачки
160 років від дня народження Онисима Зиновійовича Суслова [справж. – Рєзников (1857–

1929)], українського актора, режисера, антрепренера 
160 років від дня народження Миколи Костянтиновича Толвінського (1857–1924) польсько-

го архітектора 
160 років від дня народження Альфреда Костянтиновича Федецького (1857–1902), україн-

ського оператора, фотографа

Цього року виповнюється

       1  Дату народження подано за ЕІУ. За іншими даними народився в 1746 р.
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160 років від дня народження Олександра Петровича Шалашникова (1857–1890), україн-
ського мікробіолога-паразитолога

140 років від дня народження Олександра Олександровича Баришникова (1877 – після 
1917), українського інженера-архітектора 

130 років від часу закладення (1887) Стрийського парку в м. Львові – пам’ятки українського 
садово-паркового мистецтва національного значення

130 років від дня народження Овксентія Автономовича Болозовича (1887 1 – бл. 1930), укра-
їнського громадського діяча, педагога

130 років від дня народження Михайла Михайловича Бонч-Томашевського (1887–1939), 
українського режисера, журналіста

130 років від дня народження Інни Володимирівни Бурської (1887–1954), української оперної 
співачки

120 років від часу заснування (1897) в Одесі музичного училища (нині Одеське училище мис-
тецтв і культури ім. К. Ф. Данькевича)

120 років від часу створення (1897) Сестринського союзу св. Ольги – першої української жіно-
чої громадської організації у США 

120 років від дня народження Млади Липовецької [справж. – Таїса Бельман (1897–1963)], 
української співачки, перекладача, видавця

120 років від дня народження Григорія Олександровича Яновицького (1897–1964), україн-
ського архітектора

110 років від дня виходу у світ (1907–1911) літературно-художньої та громадсько-політичної ілю-
строваної газети «Народне слово» в м. Львові

110 років від часу заснування (1907–1939) О. Колессою Товариства українських наукових 
викладів ім. Петра Могили в м. Львові

110 років від часу заснування (1907) Українського наукового товариства в м. Києві 
100 років від часу заснування (1917) «Союзу українок» – найбільшої добровільної всеукраїн-

ської жіночої громадсько-просвітницької організації 
100 років від часу заснування (1917) Харківського національного університету мистецтв 

ім. І. П. Котляревського
100 років від часу виходу у світ (1917–1919) літературно-мистецького та громадсько-політичного 

журналу «Шлях» 
90 років від часу заснування (1927) Бершадського краєзнавчого музею 
90 років від часу заснування (1927) літературно-мистецького та громадсько-політичного журналу 

«Дніпро» 
90 років із часу заснування (1927) Донецького національного академічного українського 

музично-драматичного театру
90 років від часу заснування (1927) Історико-етнографічного музею «Бойківщина» в м. Сам-

борі 
90 років від часу заснування (1927) журналу «Радуга» 
90 років від часу заснування (1927) Чорноморського біосферного заповідника НАН Украї-

ни в Херсонській та частково Миколаївській областях
80 років від часу видання (1937) «Літопису газетних статей» (на той час – «Літопис друку. 

Газетні статті»)
70 років від часу відкриття (1947) Одеського академічного театру музичної комедії імені 

Михайла Водяного 
60 років від часу створення (1957) Запорізького академічного симфонічного оркестру 
60 років від часу заснування (1957) журналу «Уголь Украины» 
60 років від часу заснування (1957) Українського комітету славістів, наукового координацій-

ного органа при НАН України 

Цього року виповнюється

        1 За іншими даними народився в 1881 р.
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2017 ð³ê – Ð³ê Óêðà¿íñüêî¿ ðåâîëþö³¿ 1917–1921 ðîê³â
Õронологія подій

Цього року виповнюється

1917 
Лютий – революційні події в Російській імперії.
16 березня – утворення Тимчасового уряду в Петербурзі. Зречення Миколою II престолу.

        17–20 березня – в Києві створено Українську Центральну Раду (УЦР).
23 червня – I Універсал УЦР. Проголошення автономії України.
28 червня – створення Генерального Секретаріату УЦР на чолі з В. Винниченком.
16 липня – II Універсал УЦР. Угода з російським Тимчасовим урядом про взаємне визнання. 
7 листопада – більшовицький переворот у Петрограді. Падіння Тимчасового уряду в Росії. Пере-

мога більшовиків. Організація УЦР крайового Комітету для охорони революції в Україні.
20 листопада – III Універсал УЦР. Проголошення Української Народної Республіки (УНР).
Грудень – загальний наступ більшовиків на Україну. Зайняття Харкова.
30 грудня 1 – у Харкові сформовано Народний Секретаріат – перший радянський уряд України на 

чолі з Артемом (Ф. Сергєєвим) на противагу до УЦР та Генерального Секретаріату УЦР-УНР.

1918 
22 січня – IV Універсал УЦР. Проголошення самостійності та незалежності України.
29 січня – бій під Крутами між більшовицькими військами М. Муравйова та об’єднаними вій-

ськами юнкерів 1-ї Київської юнацької школи ім. Б. Хмельницького та першої сотні новоствореного 
Студентського куреня під єдиним командуванням А. Гончаренка.

8 лютого – захоплення Києва військами М. Муравйова. Переїзд УЦР на чолі з М. Грушевським 
та уряду УНР до Житомира.

9 лютого – підписання урядом УНР Брестського (Берестейського) мирного договору. Німеччина, 
Болгарія, Туреччина, Австро-Угорщина визнали УНР  самостійною державою. 

1 березня – УЦР ухвалила закон «Про грошову одиницю УНР», згідно з яким національною гро-
шовою одиницею стала гривня.

2 березня – українські та німецькі війська звільнили Київ від більшовиків. УЦР повернулася до 
Києва.

3 березня – підписання радянською Росією Брестської мирної угоди з центральними державами, 
за якою Росія визнала незалежність України.

29 квітня – УЦР ухвалила Конституцію УНР. М. Грушевського обрано Президентом УНР. Дер-
жавний переворот. Ліквідація УЦР. Проголошення гетьманом України генерала П. Скоропадського.

12 червня – підписання в Києві прелімінарного миру (попередня угода між воюючими сторонами, 
в якій фіксуються основні положення майбутнього мирного договору) між Українською Державою та 
радянською Росією.

18–19 жовтня – створення Української Національної Ради у Львові. Проголошення Української 
держави на території Галичини, Північної Буковини та Закарпаття.

Листопад – проголошення Західноукраїнської Народної Республіки (ЗУНР) на чолі з Є. Петру-
шевичем. Створення виконавчої влади Державного Секретаріату на чолі з К. Левицьким. Радянська 
Росія в односторонньому порядку анулювала Брестську мирну угоду. Створення Директорії УНР на 
чолі з В. Винниченком.

11 листопада – укладено Комп’єнське перемир’я між Німеччиною та Антантою. Кінець Першої 
світової війни. Захоплення Румунією Буковини разом з головним містом – Чернівцями. Цього ж міся-
ця поляки окупували Лемківщину, Посяння, Холмщину, Підляшшя.

  1 Дату подано за ЕІУ.
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14 листопада – грамота гетьмана П. Скоропадського про зміну політичного курсу, зокрема про 
федеральну злуку України і Росії. 

18 листопада – битва січових стрільців (СС) з гетьманцями під Мотовилівкою, поразка гетьманців.
Грудень – зречення влади гетьманом П. Скоропадським на користь Директорії. В’їзд Директорії 

УНР до Києва. Відновлення УНР. Декларація Директорії про відновлення законів УНР. Формування 
першого уряду Директорії на чолі з В. Чехівським. 

1919
Січень – наступ більшовицьких військ на Україну. Оголошення Директорією війни більшовиць-

кій Росії. Захоплення більшовиками Лівобережної України. 
22 січня – в Києві, на Софійському майдані, проголошено Акт злуки про об’єднання двох україн-

ських держав – УНР і ЗУНР в єдину соборну Україну.
Лютий – захоплення Києва більшовицькими військами. Директорія та уряд УНР залишили Київ, 

виїхавши до Вінниці. В. Винниченко зрікся влади. Директорію очолив С. Петлюра.
6–10 березня – III Всеукраїнський з’їзд рад у Києві. Утворення Української Соціалістичної Ра-

дянської Республіки (УСРР). Прийняття Конституції УСРР.
Травень-червень – окупація Східної і Південної України армією генерала А. Денікіна.
2 серпня – початок наступу об’єднаних армій УНР і ЗУНР на Київ та Одесу.
31 серпня – Галицькі й Наддніпрянські війська ввійшли в Київ, витіснивши звідти більшовиків. 

Одночасно в Київ вступили денікінські війська. Щоб не допустити  конфлікту, українське командуван-
ня відтягнуло свої війська.

Вересень – між армією УНР і повстанською армією Н. Махна підписано угоду про спільні дії про-
ти денікінців.

10 вересня – укладення договору в Сен-Жермені, за яким держави Антанти стали сувереном Східної 
Галичини. Австрія зреклася Буковини на користь Румунії та Закарпаття – на користь Чехословаччини.

Жовтень – армія А. Денікіна окупувала Правобережну Україну.
Листопад – третій наступ більшовиків на Україну. Витіснення армії А. Денікіна з України.
4 грудня – ухвалення рішення уряду УНР про перехід до партизанських форм боротьби. Від’їзд 

С. Петлюри до Варшави.
Грудень – більшовики втретє зайняли Київ. Відновлення УСРР. Харків став столицею УСРР.

1920 
22 квітня – Варшавський договір між УНР і Польщею про визнання незалежності УНР і військо-

ву допомогу.
6 травня – вступ до Києва польських військ під командуванням Ю. Пілсудського і Р.-Е. Смігли за 

підтримки частин військ С. Петлюри. Переїзд до Києва Директорії.
Червень-серпень – зайняття Києва та захоплення майже всіх земель України, за винятком Гали-

чини, більшовицькими військами.
Жовтень-листопад – бої між військами УНР та частинами Червоної Армії. Перехід уряду та армії 

УНР через р. Збруч на територію Польської держави. Кінець Української Держави. Армію інтерновано.
Грудень – підписання договору між РСФРР та УСРР, визнання обома сторонами суверенності 

кожної та утворення військового і господарчого союзу. 

1921 
18 березня – укладення Ризького мирного договору між Польщею, РСФРР і УСРР, що санкціону-

вав поділ українських і білоруських земель між Польщею та радянською Росією. Визнання польським 
урядом УСРР.

Земерова Т. Ю. Історія України : основні події історії 
України : політ., екон. та культур. розвиток : хронол. табл. / 
Т. Ю. Земерова, І. М. Скирда. – Харків : Весна, 2014. – 511 с. : 
табл. – (Серія «Схеми і таблиці»). – ISBN 978-966-2342-03-1.

Історія України : хронол. табл. / [Л. І. Дух]. – Вид. 4-е, 
допов., випр. – Харків : Навч. літ., 2016. – 128 с. – (В табли-
цях і схемах). – ISBN 978-966-939-163-6.

Капелюшний В. П. Українська національно-демократична 
революція 1917–1921 рр. : лекція / В. П. Капелюшний ; [за заг. 
ред. А. П. Кочура]. – Київ : [б. в.], 2014. – 39 с. – (Бібліотека «Ча-
сопису української історії») (Серія «Історія України» ; лекція 14). 

Коцур В. П. Історія України в датах / В. П. Коцур, 
А. П. Коцур, Г. Г. Коцур. – Переяслав-Хмельницький ; Чер-
нівці : Книга – XXI, 2007. – 142 с. – ISBN 978-966-8653-80-3.

Лановик Б. Д. Історія України : навч. посіб. / Б. Д. Ла-
новик, М. В. Лазарович. – 3-є вид., випр. і допов. – Київ : 
Знання-Прес, 2006. – 598 с. – ISBN 966-311-027-9.

Лапичак Д. Історія України в датах / Д. Лапичак ; 
[ред. М. Горбаль]. — Львів : Ін-т народознавства НАН Украї-
ни, 1995. – 437 с. : іл., портр. – ISBN 5-7702-1166-0.

Підготовлено А. Ріхтик

СПИСОК  ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Цього року виповнюється
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Сьогодні існують дві основні версії трактуван-
ня боротьби за встановлення української держав-
ності або Української революції 1917–1921 рр.: 
національна 1 та оновлена пострадянська 2.

Національна версія спирається на праці діа-
спорної історіографії,  передусім Д. Дорошенка 3 і 
П. Христюка4, які заклали канони оцінки Україн-
ської революції. Д. Дорошенко оцінює українську 
державність під кутом зору консервативної візії 
або державницької школи в українській історіо-
графії, П. Христюк дає республіканський погляд 
на події 1917–1921 рр.

Зі здобуттям незалежності історики матери-
кової України, природна річ, узяли на озброєння 
український погляд щодо національно-визвольних 
змагань зазначеного періоду, адже цього погляду 
дотримувалися ті, хто зі зброєю в руках воювали 
проти білої і червоної агресії російських військ в 
Україні.

С. Кульчицький після 1991 р. провів ревізію 
старого комуністичного дискурсу стосовно подій 
сторічної давнини і відновив історичну справедли-
вість – показав, як російський більшовизм окупу-
вав українські терени колишньої Російської імпе-
рії. В. Верстюк розглянув революційну ситуацію 
з української перспективи, від діяльності Україн-
ської Центральної Ради та УНР. В. Солдатенко, 
навпаки, модифікував традиційний російсько-ко-
муністичний дискурс, представивши підросійську 
Україну як інтегральну частину російського єв-
разійського простору, і тому розглянув військову 
поразку УНР як об’єктивно доконаний факт, що 
свідчить про бажання української території жити 
під новими/старими господарями українських 
теренів, про одвічний український федералізм і 
небажання самостійності серед лідерів УНР і па-
нуючої більшості людності.

В інтерпретації подій національно-визволь-
них змагань є суттєві складні моменти. Зупині-
мося коротко на основних проблемах розуміння 
Української революції 1917–1921 рр.

Датування. Існують різні підходи стосов-
но датування Української революції – широкий і 
звужений. Частина істориків, яка розглядає на-
ціональну революцію в контексті загальносвіто-
вих проблем, пов’язує її початок із Першою світо-
вою війною, котра прискорила падіння імперій, та 
з подіями соціально-національних революцій, що 
відбулися майже в усіх країнах Центрально-Схід-
ної Європи. Кінець визвольних змагань ці науков-
ці пов’язують із завершенням роботи Паризької 
мирної конференції та укладенням остаточних 
міждержавних договорів, які вирішили долю За-
хідної України, віддавши її під володіння поль-
ської Речі Посполитої. За такою всеєвропейською 
логікою зміни карти світу Українська революція 
датується 1914–1923 рр.5. Таке датування можна 
вважати слушним, бо з початком Першої світової 
війни політичні кола Західної України поставили 
на порядок денний питання здобуття української 
незалежності. За це висловилася Головна україн-
ська рада у Львові, за ці ідеали розпочав свою зви-
тягу легіон Українських січових стрільців.

Щодо безпосередніх подій Української рево-
люції на підросійській Україні, то за початок бе-
руть березневі події 1917 р. в Києві, а за закінчен-
ня вважають Ризький мирний договір 1921 р. між 
червоною Росією і Польщею, за яким відбувся но-
вий поділ України між окупантами. Існує також 
дата 1917–1920 рр., яка збігається з російсько-ко-
муністичним датуванням т. зв. громадянської вій-
ни. Ця дата вписує українські події революції в 
контекст внутрішньої російської історії.

На наш погляд, мають право на існування два 
варіанти датування основних революційних по-
дій: 1914–1923 рр. та 1917–1921 рр.

Проте стверджувати, що в 1921-му чи 
1923 р. Українська революція закінчилася, не 
зовсім резонно. Протибільшовицькі повстання в 
селах тривали до середини 1920-х рр. Існування 
Української автокефальної православної церкви, 
Української академії наук, кооперативного видав-
ничого руху, селянського землеволодіння та ін-

Ó країнська революція: інтерпретаційні проблеми

  1 Див.: Гриневич В. А., Даниленко В. М., Кульчицький С. В. Україна і Росія в історичній ретроспективі. Т. 2 : Радянський 
проект для України. – Київ : Наук. думка, 2004. – 531 с. ; Кульчицький С. Російська революція 1917 року: новий погляд. – Київ, 
2003. – 77 с. ; Нариси історії української революції 1917–1921 років : у 2 кн. / редкол.: В. А. Смолій (голова) [та ін.] ; авт. кол.: 
О. Д. Бойко, В. Ф. Bерстюк (керівник), В. І. Головченко [та ін.] ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. – Київ : Наук. думка, 
2011. – Кн. 1. – 390 с. ; 2012. – Кн. 2. – 464 с. ; Верстюк В. Українська Центральна Рада : навч. посіб. – Київ : Заповіт, 1997. – 341 c.

2 Див.: В. Ф. Солдатенко. Українська революція : іст. нарис : монографія. – Київ : Либідь, 1999. – 976 с. ;  В. Ф. Солдатенко. 
Українська революція: концепція та історіографія (1918–1920 рр.). – Київ : Книга пам’яті України : Просвіта, 1999. – 508 с. : іл.

3 Дорошенко Д. Історія України 1917–1923 рр. – Ужгород, 1930. – 424 с.
4 Христюк П. Замітки і матеріали до історії української революції. – Прага, 1921–1922. – Т. І–ІV. 
5 У 1923 р. закінчує свою книжку про Українську революцію Д. Дорошенко. 1914–1922 рр. датує її еміграційний україн-

ський історик Т. Горникевич в укладеному ним збірнику документів, знайдених в австрійських архівах, щодо революційних 
подій (Hornykiewicz T. Ereignisse in der Ukraine 1914–1922: Deren Bedeutung und Historische Hintergrűnde. – Philadelphia, 
1966–1969. –  Dd. 1–4).
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ших громадських структур та інституцій, які про-
довжували традиції незалежної України, свідчило 
про збереження досягнень Української револю-
ції ще принаймні близько 10 років після неї. Ще 
одним зі здобутків була українізація 1920-х рр. 
та творчість літературно-мистецького покоління 
1920–1930-х рр., передусім у царині літератури, 
яке пізніше стали називати «Розстріляним Від-
родженням». Фактично кінцевим етапом Україн-
ської революції став процес Спілки визволення 
України 1929 р., масова колективізація, репресії 
проти інтелігенції та голодомор 1932–1933 рр. 
Саме ці роки можна вважати датою остаточної ко-
мунізації України більшовицькою Росією, що три-
вала від 1928–1929 рр. до 1932–1933 рр.

 Різні революції в одних хронологічних 
межах і на одній території. В 1917–1921 рр. 
на території України, окрім Української революції, 
відбувалися одночасно: а) російська демократична 
революція (мала свої революційні органи – Совєт 
народних солдатських і робітничих депутатів, гу-
бернських комісарів, підзвітних Тимчасовому уря-
ду, збройні сили старої російської армії, що також 
орієнтувалися на «єдину і неподільну»), метою 
якої була побудова ліберальної республіканської 
Росії з можливою федералізацією земель, у т. ч. 
і для українців; б) російська тоталітарно-ліваць-
ка революція на чолі з більшовиками (мала свої 
збройні формування червоноармійців та партійні 
осередки – зародки майбутньої комуністичної дер-
жави), котрі в сенсі національної політики  спочат-
ку займали централістичні позиції, потім погоди-
лися на федералістичні поступки українцям.

Українські революційні сили ставили за мету 
зробити Україну  суб’єктом міжнародного права,
побудувати незалежну державу. Ці сили склада-
лася з лівих і ліво-центристських партій: україн-
ської соціал-демократичної робітничої партії 
(УСДРП), Української  партії соціалістів-революці- 
онерів (УПСР), Української партії соціаліс-
тів-федералістів (УПСФ) та невеликого відсо-
тка Української партії соціалістів-самостійни-
ків (УПСС). Вони створили Центральну Раду і 
прагнули конституційного «розлучення» з Ро-
сією – спочатку на правах автономії/федерації, а 
згодом – як самостійна Українська держава. 

Українська революція мала три складові: пе-
реважаючу республіканську версію будівництва 
держави УНР, меншу – консервативно-гетьман-
ську, що намагалася утвердити Українську Дер-
жаву, і третьою складовою були державницькі 
змагання на Західній Україні – будівництво ЗУНР 
як держави центристських сил, що спиралася на 
ідеологію Національно-демократичної партії.

Недержавні сили, що діяли на теренах 
України. У зазначений період на території Укра-
їни діяло багато різноспрямованих сил, зокрема 
ретроградні консервативні елементи суспільст-
ва – поміщики і підприємці, котрі хотіли збере-
ження царського панування над Україною, а та-
кож політичні утворення у вигляді численних 
російських шовіністичних і чорносотенних пар-
тійних угруповань, одним із речників яких була 
газета «Киевлянин». Маргінальною силою були 
слабко окреслені з національного боку сили анар-
хістів та інших повстанських отаманів. Частина 
з них будувала Україну в окремо взятому регіо-
ні (отаман Зелений, Чучупака, Струк та ін.) або 
анархістську квазідержаву (батько Н. Махно на 
південному сході України).

Між усіма існуючими в той час силами під 
час революційних подій відбувалася постійна 
боротьба. Кожна намагалася на одній території 
відбудувати свою національну державу, через що 
розпочалися і протягом багатьох років тривали 
перманентні війни, зокрема російсько-українські 
(білі й червоні) та польсько-українські.

Міждержавна, а не громадянська війна. 
Велика помилка багатьох непосвячених у нюан-
си наукової полеміки – продовжувати називати 
визвольні змагання українців «громадянською 
війною», як це зроблено в книжці поезій видавни-
цтва «Смолоскип» 1. У ній у біографіях до кожно-
го автора упорядник О. Коцарев часто пише про 
участь поета в «громадянській війні». Вживання 
цього терміна означає невизнання або навіть за-
перечення окремими авторами існування УНР – 
Української Держави, сприйняття цих формацій 
як неіснуючих державних утворень. Насправді у 
війнах тих років ми маємо справу з міждержав-
ними війнами, які треба кваліфікувати за сто-
ронами військового конфлікту: українсько-ро-
сійська (білогвардійська), українсько-російська 
(більшовицька) війни, польсько-українська війна 
в Галичині. Термін «громадянська війна» впро-
ваджено російською комуністичною історіогра-
фією, яка намагалася не помічати існування УНР, 
а отже, легітимізувала окупаційну діяльність Чер-
воної Армії в Україні.

Позаяк українсько-більшовицька війна закін-
чилася військовою поразкою УНР, слід говорити 
про окупацію українських земель червоною Ро-
сією. Відповідно маріонетковий уряд Української 
соціалістичної радянської республіки (УСРР) не 
представляв інтереси української нації і був фак-
тично колаборантським урядом. А становище 
України після її остаточного захоплення в 1920–
1921 рр. більшовицькою Росією стало фактич-

  1 Українська авангардна поезія (1910–1930-ті роки) : антологія / упоряд.: О. Коцарев, Ю. Стахівська. – Київ : Смолоскип, 
2014. – С. 103, 377, 411, 607.
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но становищем колонії. Безперечно, заснування 
квазідержавного утворення УСРР є позитивним, 
порівняно з дореволюційними часами, коли під-
російську Україну було поділено на 9 губерній. 
За царату українську націю не визнавали, за біль-
шовиків росіяни де-факто визнали українців, але 
тільки як вірних васалів Москви. Було запропоно-
вано два терміни: «радянський українець» і «укра-
їнський буржуазний націоналіст», що відповіда-
ли дореволюційному «малорос» і «свідомий (або 
правдивий) українець».

Радянський чи совітський/совєтський. 
Закордонна історіографія та суспільно-політична 
думка послуговувалася для визначення сутнос-
ті державної системи в Україні після 1921 р. по-
няттям «совітський/совєтський». Таким чином 
чітко означався російський окупаційний режим, 
який запанував в Україні після військової пораз-
ки Директорії УНР. Цим вони намагалися відріз-
нити питомо українські національні інституції від 
колоніальних, принесених на червоних багнетах. 
І це було слушно, бо і в міжнародній практиці не 
перекладаються іншонаціональні державні струк-
тури і органи: не НКВС, а НКВД; не КДБ, а КГБ і 
т. п. Під цей розряд підпадає і термін «радян-
ський», який завуальовано прикривав кому-
ністичний тоталітаризм покривкою влади наро-
ду – Рад. Тобто правильніше було б уживати таку 
назву тодішньої української республіки – Україн-
ська соціалістична совітська республіка.

Зі здобуттям незалежності в 1991 р. укра-
їнські історики і досі використовують поняття 
«радянський» на означення системи влади, при-
несеної більшовиками. Проте радянська форма 
державності відійшла в небуття з розгоном Уста-
новчих зборів у Росії. Вживаючи форму «радян-
ський» стосовно України, ми вносимо плутанину, 
бо Центральна Рада якраз і була радянською фор-
мою державності, значно більшою, ніж «Совєти 
народних депутатів». Вона включала всі соціаліс-
тичні партії – не лише українські, а й російські, єв-
рейські, польські, котрі не одержали всенародної 
легітимації на виборах, бо почався більшовицький 
наступ. Також правим силам було відмовлено у 
представництві.

Якщо брати до уваги диктатуру пролетаріа-
ту як тоталітарно-деспотичну форму влади однієї 
партії, то такий фразеологічний зворот, як «ра-
дянський режим», втрачає зміст, бо радянський 
режим не може бути тоталітарним.

Чи варто оцінювати діячів, що підтри-
мали більшовицьку Росію, як колаборантів? 
Досі в Україні термін «колабораціонізм» вико-
ристовують, коли говорять про співпрацю укра-

їнців з німецьким окупаційним режимом 1941–
1944 рр. Причому до колаборантів несправедливо 
зараховують представників українського місцево-
го самоврядування. Насправді колаборація роз-
почалася значно раніше, коли велика кількість 
українців підтримала російську більшовицьку 
окупаційну армію в 1918–1920 рр. Ця колабора-
ція мала два суттєві різновиди: 

1) колаборація з надією збудувати в Украї-
ні ліву (комуністичну) незалежну державу. Таку 
колаборацію з примусу обставин можна вважати 
меншим злом. До неї належали українські діячі 
боротьбистської і укапістської партій, а також дея-
кі члени РКП (б), що були свідомими українцями: 
В. Еллан-Блакитний, М. Скрипник, О. Шумський, 
П. Любченко, М. Хвильовий, А. Річицький та ін. По 
суті, це був не зовсім колабораціонізм, бо згадані 
діячі вірили, що будують ліву незалежну Україну.

2) колаборація за свідомим вибором окупан-
та як свого ідейного союзника. Остання в Україні 
мала масовий характер і охопила передусім не-
партійну масу пересічного загалу, який мислив 
категоріями «єдиної неділимої». 

Боротьба з російською національною 
ідеєю, «русским миром». Українська револю-
ція 1917–1921 рр. стала каменем спотикання для 
поширення російського впливу за межі території 
колишньої Російської імперії. 

Українська ідея покликала до життя відро-
дження Кубані, українського населення Вороніж-
чини і Стародубщини, українців Далекого Сходу, 
які намагалися утворити Далекосхідну україн-
ську республіку, і навіть Китаю, де в Харбіні діяли 
потужні українські культурно-громадські уста-
нови. Кубанці воювали у збройних силах УНР, у 
Катеринодарі та інших станицях постали вищі й 
середні українські заклади, з Вороніжчини похо-
див один із найкращих поетів Розстріляного Від-
родження – Є. Плужник. Частиною України був 
Ростов-на-Дону і Таганрог, а також Берестейщи-
на. Проте дії панівного режиму з деукраїнізації та 
шалений наступ російського шовінізму в 1920–
1930-х рр. зробили свою справу, ліквідувавши 
український національний спротив у межах росій-
ської держави.

Автономія, федерація, самостійництво: 
протиставлення чи послідовність дії? Руди-
менти української партійної полеміки 1920-х рр., 
коли кожна зі сторін ідейного конфлікту намагала-
ся довести свою більшу відданість ідеї незалежної 
України1, можна зустріти і досі. Колишні гетьманці 
та консерватори доводили винятково власне право 
говорити про українську державність, відмовляю-
чи в цьому республіканцям (уенерівцям) як нібито 

Цього року виповнюється

1  Гирич І. Українські інтелектуали і політична окремішність (середина ХІХ – початок ХХ ст.). Розд.  4 :  Ідеї автономізму-
федералізму, окремішності в українській суспільній думці другої половини ХІХ – початку ХХ століття. – Київ : Укр. 
письменник, 2014. – С. 248–285.
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федералістам, котрі не сприймали самостійницької 
ідеї. Так, В. Липинський, який своїм талановитим 
словом намагався шукати союзників у «ворожому 
таборі», не бажаючи того, посіяв переконання, що 
всі прихильники республіки були лише федераліс-
тами, а тому й програно визвольну боротьбу укра-
їнського народу. Він вважав, що лідери револю-
ції – М. Грушевський, С. Петлюра,  В. Винничен-
ко – були противниками власної держави.

У свою чергу республіканці (М. Славинський, 
П. Чижевський, П. Христюк) підкреслювали не-
український характер гетьманської держави, що 
була малоросійським конструктом і, по суті, мала на 
меті створення союзної з Росією спільної території.

Те, що було зрозумілим у часи поразки на-
ціональної революції, сьогодні сприймається ана-
хроністично, бо продовжує штучне протистояння 
консерваторів і республіканців, коли перші зви-
нувачували других у відсутності державницько-
го інстинкту і нездатності керувати державою, а 
другі інкримінували першим намагання збудува-
ти панську Україну.

Насправді ж М. Грушевський виховав біль-
шість національних консерваторів (С. Томашів-
ський, І. Кревецький, почасти й В. Липинський 
був його учнем) 1. Сам федералізм для України 
був хворобою бездержавності, слабкості гро-
мадського життя. Ця слабкість штовхала провід 
українського руху до пошуку компромісу з пере-
важаючим російським впливом в Україні. Автоно-
мія/федерація була компромісом із російською 
національно ідеєю, але зовсім не запереченням 
української державності. Розчарування поразкою 
не повинно сьогодні застеляти очі на те, що і пра-
ві, і ліві сили робили одну державну справу й роз-
ходилися в тактиці, але не в стратегічній меті.

Різні проекти української державності. 
Серед істориків уенерівського та гетьманського 
спрямування існує тенденція протиставляти свій 
напрям іншому як більш відповідний чи кращий. 
Часто, критикуючи супротивну сторону, її став-
лять ледь чи не в одну шеренгу з ворогами україн-
ської державності. Приміром, боротьбисти, йдучи 
на співпрацю з більшовиками, на думку гетьман-
ців, зрадили ідею самостійної України, ставши 
таким чином на один бік з окупантом. Або укра-
їнські дідичі, підтримавши гетьманську державу, 
працювали на чужу російську монархічну держа-
ву, зрадивши українську національну ідею.

Інтерпретуючи Українську революцію, необ-
хідно виходити з того, що в Україні мали право на 

життя обидва проекти побудови національної дер-
жави: республіканський і консервативний. І якби 
якийсь із них переміг, Україна від цього все одно б 
виграла 2. Так на цю справу дивилися по-справж-
ньому патріотично налаштовані діячі. Приміром, 
Д. Дорошенко був членом Генерального Секрета-
ріату УНР та в часи Української Держави – міні-
стром закордонних справ у кабінеті Ф. Лизогуба; 
В. Липинський після падіння П. Скоропадського 
ще півроку залишався послом Директорі УНР 
у Відні; О. Лотоцький був і членом Центральної 
Ради, і міністром сповідань Української Держави; 
І. Огієнко був ректором Кам’янецького універси-
тету за П. Скоропадського та міністром сповідань 
в урядах Директорії УНР. Із П. Скоропадським 
у перші місяці прагнули знайти спільну мову 
С. Петлюра і навіть В. Винниченко. Низка пред-
ставників вищого офіцерства служила і в УНР, 
і у військах Української Держави. Є. Чикален-
ко дуже засмучувався фактом падіння держави 
П. Скоропадського через повстання проти нього 
Директорії УНР. Він вважав, що краще мати на-
півукраїнську державу з проросійським держав-
ним апаратом, який із часом може українізувати-
ся, ніж одержати російську державність у вигляді 
совітської України. 

Чи мала Українська Держава самостій-
ницьку політичну лінію? Самостійництво 
П. Скоропадського в часи його співпраці з Ук-
раїнським союзом хліборобів-державників від 
1920 р. низка істориків неправомірно автоматич-
но переносить на період квітня-листопада 1918 р., 
коли гетьман перебував під впливом російської 
великодержавної ідеології і був політичним ро-
сіянином. Про ментальні російські культурні й 
державні пріоритети П. Скоропадського свідчать 
його «Спогади», які через їх проросійську тональ-
ність В. Липинський відмовився друкувати в пов-
ному обсязі в «Хліборобській Україні».

Безперечно, держава П. Скоропадського мала 
поважні досягнення в царині будівництва націо-
нальної культури (українські університети в Ки-
єві, Кам’янці, Полтаві, гімназії, Українська акаде-
мія наук, державні театр, музей тощо), які вона 
здійснювала у співпраці з націонал-демократами, 
та досягнення на міжнародній арені (визнання 
України як незалежної держави низкою країн Єв-
ропи). Але сам П. Скоропадський підкреслював, 
що його мрією була федеративна Росія з Україною 
як частиною російського простору. До самостій-
ництва його штовхала кайзерівська Німеччина, 
яка хотіла мати в Україні свого союзника, котрий 

 1 Гирич І. «Народництво» та «державництво» в українській історіографії: проблема змістовного наповнення понять // 
Молода нація : альманах.– Київ : Смолоскип, 2000. – Ч. 4. – С. 5–30 ; Його ж. Про федералізм М. Грушевського // Ста-
рожитності. – 1993. – № 9/10. – С. 15 ; Його ж. До проблеми народництва та державництва у зв’язку з постаттю Михай-
ла Грушевського // Держави, суспільства, культури. Схід і Захід : зб. на пошану Ярослава Пеленського. – Нью-Йорк, 
2004. – С. 387–398.

 2 Гирич І. Республіка чи гетьманат? : [про державу П. Скоропадського] // Сучасність. – 2008. – № 8. – С. 35–41.

Цього року виповнюється
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би остаточно розірвав усілякі стосунки політич-
ного характеру з Росією.

П. Скоропадський орієнтувався не на Україн-
ську хліборобсько-демократичну партію (УХДП)
В. Липинського, Д. Донцова, М. Міхновського 
та братів  Шеметів, що було б логічним за прин-
ципового незалежницького курсу країни, а на 
проросійський Протофіс і Союз земельних влас-
ників – сили російського капіталу й поміщицтва, 
що складалися переважно з колишніх діячів ве-
ликодержавних, монархічних і чорносотенних 
партій. Зразком українця для гетьмана були такі 
представники українських сил, як В. Науменко, 
М. Василенко, котрі в національному питанні сто-
яли на малоросійських позиціях. Гетьман нама-
гався балансувати, зберігаючи третю нейтральну 
лінію між УХДП і Протофісом, але через перевагу 
російських сил став виразником їхнього політич-
ного інтересу. Українським політиком П. Скоро-
падський став уже в еміграції, і передусім завдяки 
ідеологічному впливу В. Липинського.

Хто більший державник – М. Грушев-
ський чи П. Скоропадський? Часто істори-
ки-державники показують П. Скоропадського біль-
шим і кращим державником за націонал-демократа 
М. Грушевського.  Гетьман ніби був досвідченим 
землевласником і краще розумів, як будувати 
державу, ніж інтелігент М. Грушевський. Ці умо-
висновки наводяться з висловлених у «Листах до 
братів-хліборобів» В. Липинським ідеальних думок 
про те, чим консерватизм кращий за анархізоване 
республіканство. Проте слід розглядати не теоре-
тичні побудови, а практику Української Держави 
П. Скоропадського. Насправді в 1918 р. гетьман не 
був українським державником, він намагався збе-
регти в Україні лад старої російської держави, спи-
раючись на проросійські кола поміщицтва і підпри-
ємців, які були вороже налаштовані до свідомого 
українства. Не володів літературною українською 
мовою, вважаючи її тодішню версію «галичан-
ським витвором». Узагалі був противником гали-
чан і не вважав за необхідне використати їх вели-
кий державотворчий потенціал. Зберігав сліпу віру 
в значення російської культури для України. Не 
зміг провести аграрну реформу, щоб спертися на 
селянські заможні маси. Не знайшов компромісу 
із соціалістами нерадикального табору. Орієнту-
вався на білу Росію, фактично ставши союзником 
А. Денікіна, який у питаннях національної політи-
ки був класичним ретроградом і україножером. 

Натомість М. Грушевський, борючись з кінця 
ХІХ ст. за автономію України у складах обох імпе-

рій – Російської і Австрійської, фактично готував 
Україну до прийняття незалежницьких постула-
тів. Він продовжував справу кирило-мефодіївців, 
які при своєму федеративному баченні перспектив 
України не відкидали ідеї її окремішності (Т. Шев-
ченко і П. Куліш). Проголошуючи курс на будів-
ництво осібної української культури, М. Грушев-
ський розробляв теоретичні й культурні засади до 
творення суспільно-культурного кордону між Ро-
сією і Україною. Його «Історія України-Руси» ста-
ла науковою підставою для проголошення україн-
ськими партіями курсу на політичну окремішність 
України. Використовуючи політику «Нової ери» і 
курс «Галичина – український П’ємонт», М. Гру-
шевський на галицькому ґрунті створив фактичну 
Українську академію наук – НТШ, усталив літе-
ратурну мову товариства, котра стала прообразом 
всеукраїнського правопису. Вчений підготував кад-
ри нової інтелігенції, яка питання національної 
незалежності ставила на перше місце у своїй гро-
мадській діяльності. Нарешті М. Грушевський у 
своїй праці «На порозі Нової України» (березень 
1918 р.) ствердив необхідність будівництва само-
стійної України, без «московської орієнтації» 1. 
М. Грушевський – один із батьків ІV Універсалу 
Центральної Ради, ініціатор підписання угоди з 
Німеччиною в березні 1918 р. Безперечно, він, по-
при всі свої заклики до федералізму й революції, 
був справжнім самостійником («Завдання партії 
соціалістів-революціонерів», 1921 р.), на відміну 
від федераліста у квітні-листопаді 1918 р. П. Ско-
ропадського  2.

Позитив Берестейської угоди 1918 р. та 
чи були німці окупантами? Берестейський 
мир – великий тріумф української дипломатії, 
яка вивела Україну на міжнародну арену і, попри 
те, що протиставила УНР Антанті, дала їй змогу 
перетворитися із суб’єкта на об’єкт історичного 
процесу. Берестейський мир дав можливість пе-
ремогти більшовицьку анархію, яка запанувала 
в Києві, і повернутися до влади в місті Централь-
ній Раді. Згідно з Берестейською угодою, Україна 
одержала найбільшу територію своєї держави, 
якої вона не має навіть сьогодні. До складу Укра-
їни входила вся українсько-етнічна Берестейщи-
на, Гомельщина, Мозирщина (тепер Білорусь), із 
нинішніх російських територій Україна одержала 
шмат Донщини – міста Ростов-на-Дону і Таган-
рог. За таємною частиною угоди Німеччина і Ав-
стро-Угорщина визнавали західний кордон Украї-
ни по етнічних територіях – по Сяну і Західному 
Бугу (Перемишль мав бути українським), а також 

 1 Грушевський М. На порозі Нової України : стаття і джерельні матеріали / Михайло Грушевський ; ред. та вступ. ст. 
Любомира Р. Винара. – Нью-Йорк ; Львів ; Київ ; Торонто ; Мюнхен, 1992. – 278 с. – Відомості доступні також в Інтернеті: 
http://diasporiana.org.ua/ideologiya/9914-grushevskiy-m-na-porozi-novoyi-ukrayini-statti-i-dzherelni-materiyali/.

2  Гирич І. Михайло Грушевський: публіцистика української революції (1917–1919) // Грушевський М. Повороту не бу-
де! : соціал.-політ. пр. 1917–1918 рр. – Харків : Вид. Савчук О.О., 2015. – С. 9–42.
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погоджувалися на поділ Галичини на два корон-
них краї: український і польський. Берестя розв’я-
зало психологічну проблему українських політи-
ків дивитися на міжнародну політику з оглядкою 
на російський державний інтерес.

З цього випливає друге питання: чи вважати 
німецькі війська, за старою традицією комуніс-
тичної пропаганди, окупаційними силами? Якщо 
більшовицькі війська, що воювали з УНР, таки-
ми, безсумнівно, слід вважати, то німецьке вій-
сько прийшло в Україну як союзна УНР військова 
формація. Можна вести мову про надужиття ні-
мецьких команд проти селянства, про акти репре-
сивних заходів проти деяких сіл, але юридичних 
підстав називати армію Німеччини окупаційною 
немає. Якщо порівняти діяльність червоних заго-
нів більшовицької армії в Україні щодо реквізиції 
зерна з німецькими командами, які це зерно бра-
ли в певних домовлених із УНР межах, то різни-
ця буде не на користь російських більшовиків. У 
цьому порівнянні якраз і проступає окупаційна 
сутність комуністичного режиму в Україні в часи 
національної революції.

Більшовизм як російське явище; різни-
ця між українськими лівими і російським 
комунізмом. М. Бердяєв свого часу писав про 
більшовизм як російське явище 1. Незалежно від 
нього цю думку висловив і Є. Маланюк 2. Важли-
вим є такий момент: чи можливо вести мову про 
український більшовизм часів Української рево-
люції? Безперечно, невеликий відсоток більшо-
виків українського походження в РКП(б) був, але 
переважна більшість комуністів мала російське і 
єврейське походження та керувалася російською 
національною ментальною звичкою крайнього 
радикального вирішення соціального питання. 
Більшовизм в Україну було експортовано з Півно-
чі, він не мав національних коренів. Більшовиць-
ка партія в Україні формувалася з російського 
або зденаціоналізованого елементу – мешканців 
пролетарських міст. У містах України, де не було 
великої промисловості, більшовицький елемент 
не перевищував 10–15% серед інших революцій-
них партій. Незначною була і підтримка україн-
ським населенням цієї політичної сили. Отже, без 
збройного силового нав’язування комуністичних 
цінностей із Росії місцеві більшовики в Україні 
ніколи не прийшли б до влади. Та й ліві партії в 
Україні не мали відверто більшовицького забарв-
лення. Ні укапісти, ні боротьбисти, що створили 
український національний комунізм, по суті, не 
відзначалися більшовицькою безкомпромісністю 

і крайнім радикалізмом. Вони були готові толе-
рувати приватну власність, не виступали проти 
багатоукладності, мали демократичніші погляди 
і були схильними до парламентаризму. Більшість 
членів цих партій стали комуністами лише під 
тиском обставин, щоб не відставати від російсько-
го більшовизму, мати можливість поділити з ро-
сійським лівацтвом владу в Україні.

Тому з кінцем українізації саме ті комуністи, 
що колись належали до цих партій, попри їх ніби-
то союзну функцію протягом десятиліття, перши-
ми були репресовані, заарештовані, потрапляли 
під показові судові процеси, в розстрільні списки, 
кінчали життя самогубством. Російська комуніс-
тична влада не вірила в добрі наміри українців-ко-
муністів, підозрювала їх у націоналізмі.

Різниці в революційних стратегіях та 
практиках у Східній і Західній Україні. Мі-
ністр закордонних справ ЗУНР Л. Цегельський 
у своїх спогадах 3 описує різницю в ментальності 
політиків заходу і сходу України. Коли урядовці 
ЗУНР приїжджали у провінцію в Галичині, то їх 
уже зустрічав сформований місцевий уряд. На пе-
риферії не чекали команд згори, українське сус-
пільство мало вже висунених на урядництво і міс-
цевих комісарів, і суддів, і працівників народної 
освіти та т. п. Західні українці в культурному сен-
сі вже доросли до власної держави, маючи вихова-
ну інтелігенцію, осередки «Просвіти», національ-
ні греко-католицьку церкву, кооперативи і банки. 
Приміром, відомий факт, що поїзд із делегацією 
ЗУНР до Києва спинив на Волині озброєний загін 
отамана Божка, який порядкував своїм регіоном 
як місцевий ватажок, не підконтрольний центру. 
Загалом люди на сході України розбудовували не 
сучасні форми влади, а відтворювали двохсотрічні 
часи старої козаччини.

Українці-галичани під впливом австрійських 
традицій і, беручи приклад із поляків, будували 
модерне національне суспільство з духом пар-
ламентаризму і толеранцією до особистості. На 
Наддніпрянщині село відійшло від російського мі-
ста і покозачилося, існувало за звичаєвим правом 
своєї громади, тобто перебувало в «автономному 
плаванні» і не переймалося загальнодержавними 
проблемами.

Галицьке суспільство було не лише євро-
пейським, а й буржуазним. Головна партія наці-
онал-демократії не мала соціалістичного забарв-
лення, прагнула будувати в Україні відкритий 
світ для заможної людини, намагалася підтягнути 
українську людність до стандартів австрійського 

1 Бердяев Н. А. Истоки и смысл русского коммунизма. – Репр. воспр.  – Москва : Наука, 1990. – 224 c. – ISBN 5-02-008161-2.
2 Маланюк Є. До проблеми большевизму // Маланюк Є. Книга спостережень : проза. – Торонто, 1966. – Т. 2. – С. 134–

206. – Відомості доступні також в Інтернеті: http://diasporiana.org.ua/ideologiya/1730-malanyuk-e-kniga-sposterezhen-t-2/.
3 Цегельський Л. Від легенди до правди. – Нью-Йорк ; Філадельфія : Булава, 1960. – 318 с.
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і польського суспільства. Велика Україна перебу-
вала в полоні соціалістичної доктрини. Всі пар-
тії боялися виглядати несоціалістичними, тому 
приставку «соціалістична» мала й центристська 
партія УПСФ, і партія УПСС. Лише соціалізм (а 
комунізм тоді розглядався частиною соціалізму) 
мав право для Центральної Ради на існування у 
майбутній Українській державі. У сфері власно-
сті українські партії намагалися наслідувати ро-
сійський більшовизм, копіювали його кроки, хоч 
і були ці соціалісти за своєю суттю євросоціаліс-
тами на кшталт ППСовців Й. Пілсудського чи ні-
мецької соціал-демократії К. Каутського.

Чи все щастя в соборності? Соборність – 
один із пріоритетних принципів української полі-
тики ХІХ–ХХ ст. Вона дала змогу проголошувати 
політику «Галицького П’ємонту», перетворити  
Західну Україну на своєрідну загальноукраїн-
ську громадсько-культурну лабораторію. Через 
ідею соборності Галичина стала центром спільної 
інтелектуальної думки для підросійських і підав-
стрійських українців. У добу визвольних змагань 
1917–1921 рр. соборність закладалась у головну 
засаду державного будівництва, в ідею злуки між 
УНР і ЗУНР. 

Теоретично держава західних українців могла 
утвердитися (хоч і без Львова) на території Ста-
ніславівського і Тернопільського регіонів. Західні 
держави і принцип самовизначення В. Вільсона 
залишали за народами колишньої Австро-Угор-
ської монархії право на свою національну дер-
жавність, у т. ч. формально й за українцями. Такі 
пропозиції надходили і від представників Антанти 
при штабі Української Галицької Армії (УГА), зга-
дати хоча б часи т. зв. лінії Бартельмі, але керів-
ництво ЗУНР стояло на чіткому дотриманні засад 
соборності. За націями Російської імперії визнан-
ня права на самовизначення, принаймні щодо всіх 
без винятку народів, не було.

А. Жук у кінці збройного протистояння писав 
С. Петлюрі, що варто було зробити не Східну, а 
Західну Україну базою української державності 1. 
Не на Наддніпрянщині, а на більш готовій до цієї 
ідеї Галичині скупчити спільні українські збройні 
сили і матеріальні ресурси. Проте сталося навпа-
ки – УГА намагалася захистити східноукраїнську 
державність, віддавши під польську окупацію 
Східну Галичину. Велика Україна сприймала ідею 
незалежної держави лише на окремих західних і 
центральних землях.

Замість висновків. Українська революція 
програла збройну боротьбу, бо суспільство 1917–
1921 рр. не було готове до втілення в життя ідеї 
незалежності. Воно не пройшло перед револю-
цією тривалого етапу культурного відродження та 

звільнення від духовного впливу інших народів, 
передусім російської культурно-національної ідеї.

Нація, яка не має національної освіти, власної 
середньої і вищої національної школи, приречена 
на поразку. Всі інші країни Центрально-Східної 
Європи, що здобули свою незалежність, таку 
школу мали. Деякі з них ніколи не втрачали на-
ціональної освіти, інші заново створили її ще в се-
редині ХІХ ст. Кілька поколінь молодої генерації 
були виховані у своїй школі, тобто були задоктри-
новані національною ідеєю.

Революція не перемагає в країнах, де провід-
ною соціальною верствою є селянство. Лише коли 
міста стають флагманами боротьби за національ-
не визволення, можна говорити про остаточну 
перемогу національних змагань за державність. В 
Україні 1917–1921 рр. не було жодного менталь-
но українського міста. А відсоток українців коли-
вався на рівні 15% від загальної кількості меш-
канців, навіть у столичних центрах, таких як Київ 
і Львів. Війна за незалежність набула форм війни 
національного, стихійно повсталого села проти 
російськоцентричного міста.

Не може перемогти нація в боротьбі за свою 
державу, коли її інтелігенція не становить 10% 
від загальної кількості осіб українського похо-
дження. В українців ця цифра могла коливатися 
в межах хіба що кількох відсотків. Всіма повстан-
ськими рухами, творцями повстанських респу-
блік, приміром таких, як Холодний Яр, було сіль-
ське вчительство.

Неможливо перемогти в революції без під-
тримки зарубіжної спільноти, коли про події в кра-
їні не знають у головних розвинених державах сві-
ту. Українське питання було «терра інкогніта» для 
політиків і дипломатів Англії, Франції, Німеччини, 
США. Громадські думки в цих країнах орієнтува-
лися на опінію Росії, вкрай антиукраїнську. На-
приклад, у світовому співтоваристві Польщу і Че-
хію, завдяки тривалій праці політичної еміграції, 
задовго до початку Першої світової війни вже вва-
жали такими, що заслуговують на незалежність.

І все ж не можна казати, що Українська ре-
волюція 1917–1921 рр. цілковито провалилася. 
Вона заклала основи для нових державних пер-
спектив у майбутньому, стала біфуркаційною точ-
кою руху до незалежності, який привів до віднов-
лення української державності в 1991 р.

І. Гирич, 
завідувач відділу джерел з історії України 

ХІХ – поч. ХХ ст., завідувач сектору грушевсько-
знавства Інституту української  археографії та 

джерелознавства ім. М. С. Грушевського 
НАН України, чл.-кор. УВАН  (США, з 1998),  

дійсний член НТШ (2005)

 1 Андрій Жук: матеріали до біографії (автобіографія, спогади, листування) / підгот. текстів І. Гирича // Молода нація. – 
2002. – № 3 (24). – С. 177–240.
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Січень
              (уривок)

Подивись: з початку року
На землі лежать сніги.
Скрізь, куди сягає око, –
Кучугури навкруги.
Вітер снігом б’є в обличчя,
Засипає снігом дах,
І ведуть між себе січу
Хуртовини у степах.

Звір в цю січу попадеться –
Геть тікає ледь живий.
І по праву Січнем зветься
Місяць перший, зимовий.

Н. Забіла 1

1 Забіла Н.  Січень  // Забіла Н. Велика збірка творів. Вірші  / Наталя Забіла. – Б. м. : Школа,  2005. – С. 240.

На Новий рік прибавилось дня на заячий скік.

Січень без снігу – літо без хліба.

Січню морози, а лютому – хурделиця.
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1 

Новорічне свято 
75 років від часу підписання (1942) Декларації 26 держав – учасниць антигітлерівської ко-

аліції, що стала початком створення ООН (1945)
140 років від дня народження Степана Шухевича (1877–1945), українського політичного та вій-

ськового діяча, адвоката, письменника 
130 років від дня народження Дмитра Миколайовича Узнадзе (1887–1950), грузинського пси-

холога, філософа 
125 років від дня народження Євгенії Юріївни Спаської (1892–1980), українського мисте-

цтвознавця
110 років від дня народження Данила Івановича Фіголя (1907–1967), музеєзнавця, етнографа, 

фотографа, мистецтвознавця 
90 років від дня народження Володимира-Маріана Мефодійовича Беднарського (1927–

1996), українського скульптора, графіка
90 років від дня народження Елгуджі Самуїловича Маградзе (1927), грузинського письменни-

ка, літературознавця, перекладача
80 років від дня народження Віктора Івановича Кави (1937–2004), українського письменника
75 років від дня народження Данила Андрійовича Кононенка (1942–2015), українського пое-

та, перекладача, публіциста

2
180 років від дня народження Милія Олексійовича Балакірєва (1837–1910), російського ком-

позитора, піаніста, диригента, музично-громадського діяча
140 років від дня народження Миколи Клеофасійовича Альбиківського [Альбиковського, 

Альбіковського (1877 1 – після 1933)], українського драматурга, актора, театрального діяча
130 років від дня народження Миколи Андрійовича Чайковського [Чайківського (1887–

1970)], українського математика, громадського діяча, педагога
125 років від дня народження Володимира Карловича Бандрівського (1892–1949), україн-

ського журналіста, історика
100 років від дня народження Віктора Андрійовича Афанасьєва (1917–1987), українського 

режисера
100 років від дня народження Богдана Лончини (1917–1985), українського громадсько-релігій-

ного діяча, педагога
90 років від дня народження Юрія Миколайовича Григоровича (1927 2), російського артиста 

балету, балетмейстера
90 років від дня народження Віктора Панасовича Іванисенка (1927–1997), українського літе-

ратурознавця, критика

3
150 років від дня народження Євгенії Іванівни Бохенської (1867–1944), української письмен-

ниці, прозаїка, публіциста, фольклориста, педагога 
110 років від дня народження Миколаї Божук [справж. – Василина Миколаївна Божук-Штефуца 

(1907–1938)], української поетеси
100 років від дня народження Єви Матвіївни Будницької (1917–1994), української поетеси, 

перекладача
100 років від дня народження Юрія Олексійовича Митропольського (1917–2008), україн-

ського математика, механіка
75 років від дня народження Олександра Євгеновича Андрейківа (1942), українського вчено-

го-механіка 
75 років від дня народження Івана Даниловича Низового (1942–2011), українського поета, 

прозаїка, публіциста, журналіста, редактора, громадського діяча 

Січень

1 Дату народження подано за ЕСУ, вид. НБУВ «Реєстр імен Українського біографічного словника : літери А–Б». За іншими 
даними народився 20.01.1877 р.

2 Дату народження подано за ЕСУ. За іншими даними народився 01.01.1927 р.
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Січень

4
180 років від дня народження Павла Гнатовича Житецького (1837–1911), українського фі-

лолога, педагога, громадського діяча
110 років від дня народження Миколи Петровича Дубиніна (1907–1998), російського генетика

5
День пам’яті про євпаторійський десант у Криму (1942)

180 років від дня народження Стефана Васильовича Кульженка (1837–1906), українського 
друкаря, видавця-просвітителя 

140 років від дня народження Петра Петровича Верни (1877 1–1966), українського скульптора, 
майстра художнього різьблення по дереву 

6
Святвечір. Багата кутя

180 років від дня народження Чарлза Діккенса молодшого (1837–1896), англійського літерато-
ра, видавця 

125 років від дня народження Федора Павловича Бєлянкіна (1892–1972), українського вчено-
го в галузі міцності матеріалів та інженерних конструкцій

120 років від дня народження Петера Вереша (1897–1970), угорського письменника, публіциста 
110 років від дня народження Мірсаяфа Масалімовича Амірова (1907–1980), татарського 

письменника 
110 років від дня народження Мечислава Кргоуна (1907–1982), чеського літературознавця-сла-

віста, перекладача 
100 років від дня народження Юрія Олексійовича Івакіна (1917–1983), українського літерату-

рознавця, письменника 
80 років від дня народження Миколи Феодосійовича Кагарлицького (1937–2015), україн-

ського письменника, мистецтвознавця, перекладача

7
Різдво Христове

170 років від дня народження Олександра Петровича Карпінського (1847–1936), російського 
геолога, палеонтолога, громадського діяча 

160 років від дня народження Олексія Івановича Соболевського (1857–1929), російського фі-
лолога-славіста 

140 років від дня народження Константи (Костянтина) Толвінського (1877–1961), польського 
геолога

130 років від дня народження Іллі Павловича Трайніна (1887–1949), російського юриста, гро-
мадського діяча

90 років від дня народження Ростислава Андрійовича Братуня (1927–1995), українського по-
ета, громадського та державного діяча

8
Собор Пресвятої Богородиці. Святки

125 років від дня народження Поля Вайяна-Кутюр’є (1892–1937), французького письменника, 
політичного діяча 

110 років від дня народження Оксани Кирилівни Заброди (1907–1977), українського режисера
100 років від дня народження Василя Дмитровича Братуся (1917–2008), українського ліка-

ря-хірурга
9

225 років від часу (1792) укладення Ясського мирного договору між Російською імперією та 
Туреччиною (Османською імперією), що завершив російсько-турецьку війну 1787–1791 рр. 

  1 Дату народження подано за біографічним довідником «Мистецтво України», УРЕ, ЕСУ. За іншими даними народився 
06.01.1876 р., 07.01.1876 р.
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220 років від дня народження Фердинанда Петровича Врангеля (1797–1870), російського мо-
реплавця, адмірала

90 років від дня народження Юрія Костянтиновича Голобородька (1927–2009), українського 
прозаїка, журналіста

10
270 років від дня народження Авраама Луї Бреге (1747–1823), французького механіка-годинни-

каря швейцарського походження
160 років від дня народження Софрона Недільського (1857–1917), українського лексикографа, 

філолога
90 років від дня народження Івана Антоновича Тихого (1927–1982), українського живописця 
80 років від дня народження Станіслава Владиславовича Кульчицького (1937), українського 

історика
11

175 років від дня народження Вільяма Джемса [Джеймса (1842–1910)], американського філосо-
фа, психолога

150 років від дня народження Едуарда Бредфорда Тітченера (1867–1927), американського 
психолога

110 років від дня народження Анастасії Іванівни Морозової (1907–1984), української актриси
90 років від дня народження Федора Івановича Непоменка (1927–2012), українського пись-

менника 
12

240 років від дня народження Степана Івановича Давидова (1777–1825), українського та ро-
сійського композитора, диригента, педагога

130 років від дня народження Ірини Савелівни Дєєвої (1887–1971), української актриси, режи-
сера, театрального діяча 

110 років від дня народження Олексія Васильовича Арнаутова (1907–1937), українського ком-
позитора

110 років від дня народження Сергія Павловича Корольова (1907–1966), українського вче-
ного в галузі ракетобудування та космонавтики, конструктора 

110 років від дня народження Василя Васильовича Юхніна (1907–1960), комі письменника-ро-
маніста

13
Щедра кутя
День пам’яті преподобної Меланії [Маланки (?–439)]

210 років від дня народження Олексія Дмитровича Галахова (1807–1892), російського істори-
ка літератури, письменника

190 років від дня народження Миколи Миколайовича Бекетова (1827–1911), українського та 
російського фізико-хіміка

175 років від дня народження Василя Семеновича Мови [справж. – Лиманський (1842–1891)], 
українського письменника, перекладача

170 років від дня народження Митрофана Федоровича Хандрикова (1837–1915), українсько-
го та російського астронома, геодезиста

140 років від дня народження Льва (Левка) Макаровича Мацієвича (1877–1910), україн-
ського корабельного інженера-конструктора, льотчика, суднобудівника, винахідника, громад-
сько-політичного діяча

120 років від дня народження Василя Климентійовича Дем’янчука (1897–1938 1), українсько-
го мовознавця

110 років від дня народження Степана Лукича Бакути (1907–1982), українського гончаря
100 років від дня народження Іллі Михайловича Ліфшиця (1917–1982), російського фізи-

ка-теоретика

Січень

 1   За іншими даними помер у 1942 р.
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14
Обрізання Ãосподнє
День Святителя Василя Великого

Новий рік за старим стилем
190 років від дня народження Петра Петровича Семенова-Тянь-Шанського [до 1906 р. – Се-

менов (1827–1914)], російського географа, статистика, громадського діяча
130 років від дня народження Олександра Леопольдовича Коцейовського (1887–1919), 

українського єгиптолога та дослідника, перекладача давньоєгипетських літературних пам’яток 
125 років від дня народження Гордія Максимовича Коцюби [справж. – Коцегуб (1892–1939)], 

українського письменника
110 років від дня народження Василя Павловича Комісаренка (1907–1993), українського вче-

ного-медика
90 років від дня народження Василя Івановича Охріменка (1927–2006), українського дири-

гента
80 років від дня народження Євгена Пилиповича Гуцала (1937–1995), українського пись-

менника, кінодраматурга

15
25 років від дня затвердження (1992) Президією Верховної Ради України музичної редакції (ав-

тор  – М. Вербицький) Державного Гімну України «Ще не вмерла України і слава, і воля» 
180 років від дня народження Валерія Лозінського (1837–1861), польського письменника
175 років від дня народження Тита Гавриловича Гембицького (1842–1908), українського ак-

тора
110 років від дня народження Сергія Сергійовича Жданова (1907–1968), українського компо-

зитора
100 років від дня народження Євгена Олексійовича Лебедєва (1917–1997), російського актора
80 років від дня народження Раїси Іванівни Павленко (1937), українського бібліотекознавця, 

бібліографа

16
150 років від дня народження Вікентія Вікентійовича Вересаєва [справж. – Смідович (1867–

1945)], російського письменника
130 років від дня народження Івана Івановича Завадовського (1887–1932), українського мо-

вознавця
100 років від дня народження Євгенія Івановича Забабахіна (1917–1984), російського фізика
75 років від дня народження Анатолія Леонтійовича Качана (1942), українського поета, куль-

турного діяча

17
170 років від дня народження Миколи Єгоровича Жуковського (1847–1921), російського вче-

ного в галузі механіки
140 років від дня народження Олександра Леонідовича Загарова [справж. – Фессінг (1877–

1941)], українського та російського, актора, режисера
120 років від дня народження Олександра Хіри (1897–1983), українського церковно-культурно-

го діяча, єпископа греко-католицької церкви
110 років від дня народження Григорія Трохимовича Китастого (1907–1984), українського 

композитора, диригента, бандуриста
75 років від дня народження Юрія Андрійовича Коваля (1942), українського письменника

18
Хрещенський святвечір. Святвечір водохресний. Ãолодна кутя

175 років від дня народження Льва Григоровича Лопатинського (1842–1922), українського 
мовознавця, етнографа

Січень
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140 років від дня народження Володимира Ростиславовича Гардіна (1877–1965), російського 
актора, режисера, сценариста 

110 років від дня народження Володимира Лукича Боровського (1907–1987), українського 
церковного діяча (США)

110 років від дня народження Юрія-Августина Мироновича Шерегія (1907–1990), україн-
ського режисера, актора, драматурга, театрального діяча

19
Богоявлення. Хрещення Ãосподнє. Водохреще

270 років від дня народження Йоганна-Елерта Боде (1747–1826), німецького астронома
150 років від дня народження Георгія Федоровича Морозова (1867–1920), російського вчено-

го-лісівника, ботаніка, географа 
140 років від дня народження Петра Івановича Лисицина (1877–1948), російського селекціонера
90 років від дня народження Петра Антоновича Кардаша (1927–2009), українського кінопо-

становника, видавця, громадського діяча (Австралія) 

20
Собор святого Іоанна Предтечі

140 років від дня народження Ергарда Вікторовича Бріцке (1877–1953), російського хіміка, 
металурга

125 років від дня народження Григорія Романовича Ширми (1892–1978), білоруського хоро-
вого диригента, композитора

21
130 років від дня народження Вольфганга Келера (1887–1967), німецького психолога
125 років від дня народження Михайла Петровича Кирпоноса (1892–1941), українського вій-

ськового діяча, генерал-полковника, Героя Радянського Союзу (1940)
120 років від дня народження Євгена Йосиповича Михальського (1897–1937), українського 

поета-есперантиста, перекладача
90 років від дня народження Сергія Васильовича Баштана (1927), українського бандуриста, 

композитора, педагога

22
День Соборності України

Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України № 871/2014 від 13.11.2014 р.
425 років від дня народження П’єра Гассенді (1592–1655), французького філософа, математика, 

астронома
140 років від дня народження Болеслава Станіслава Лесьмяна (1877–1937), польського пись-

менника
120 років від дня народження Петра Михайловича Шеремети (1897–1922), українського вій-

ськового діяча 
110 років від дня народження Миколи Андрійовича Лівицького (1907–1989), українського 

громадсько-політичного та державного діяча
100 років від дня народження Миколи Дмитровича Ворвулєва (1917–1967), українського та 

білоруського оперного співака 

23
120 років від дня народження Єви Сімонайтіте (1897–1978), литовської письменниці 
110 років від дня народження Валентина Олексійовича Каргіна (1907–1969), російського хіміка 
110 років від дня народження Сагіта Міфтаховича Міфтахова (1907–1942), башкирського по-

ета, драматурга 
110 років від дня народження Хідекі Юкави (1907–1981), японського фізика, лауреата Нобелів-

ської премії в галузі фізики (1949)

Січень
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24
125 років від дня народження Аркадія Дмитровича Швецова (1892–1953), російського кон-

структора авіаційних двигунів 
100 років від дня народження Володимира Михайловича Автономова (1917–1972), росій-

ського поета
90 років від дня народження Ігоря Костянтиновича Походні (1927–2015), українського вчено-

го в галузі металургії і технології металів

25
Тетянин день 

90 років від часу заснування (1927) літературної організації «Всеукраїнська спілка пролетар-
ських письменників» (ВУСПП)

390 років від дня народження Роберта Бойля (1627–1691), англійського фізика, хіміка, філософа 
175 років від дня народження Вільгельма Людвіга Петера Томсена (1842–1927), датського 

мовознавця
160 років від дня народження Олександра Олександровича Браунера (1857–1941), україн-

ського зоолога-систематика, зоотехніка, археолога

26
Міжнародний день митника

Відзначається щорічно з 1983 р. в день першої сесії Ради митного співробітництва (нині – Всесвіт-
ня митна організація, ВМО)

День працівника контрольно-ревізійної служби України
Відзначається щорічно відповідно до Закону «Про державну контрольно-ревізійну службу в Укра-

їні» № 2939-XII від 26.01.1993 р. 
240 років від дня народження Василя Яковича Ломиковського (1777 – бл. 1848), українського 

історика, етнографа, перекладача
220 років від дня народження Тальві [Тальвя, Талфя; справж. – Тереза Альбертіна Луїза фон 

Якоб-Робінсон (1797–1870)], німецько-американської письменниці, літературознавця, фольклориста, 
перекладача

170 років від дня народження Джона Бейтса Кларка (1847–1938), американського економіста 
130 років від дня народження Моріца Марковича Гродзинського (1887–1962), українського 

юриста 
125 років від дня народження Антона Семеновича Хуторяна (1892–1955), українського пись-

менника
120 років від дня народження Івана Юліановича Кулика [справж. ім’я та по батькові – Ізраїль 

Юделевич (1897–1937)], українського письменника, перекладача, громадсько-партійного діяча 
75 років від дня народження Валерія Павловича Кухаря (1942), українського хіміка

27
Міжнародний день пам’яті жертв Ãолокосту

Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 60 / 7. Цього 
дня 1945 р. радянські війська звільнили в’язнів концтабору Освенцим

480 років від дня народження Чон Чхоля (1537–1594), корейського поета
180 років від дня народження Володимира Вікторовича Лесевича (1837 1–1905), українського 

та російського публіциста, філософа, літературознавця, фольклориста, етнографа, громадського діяча, 
педагога

150 років від дня народження Івана Олександровича Базанова (1867–1943), російського пра-
вознавця 

110 років від дня народження Мечислава Едмундовича Гаска (1907–1996), українського пись-
менника, літературознавця 

Січень

  1 Дату народження подано за УРЕ, ЕСУ, Encyclopedia of Ukraine. За іншими даними народився 15.01.1838 р.
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90 років від дня народження Олексія (Олекси) Івановича Тихого (1927–1984), українського 
поета, мовознавця, педагога, правозахисника 

28
25 років від дня затвердження (1992) Верховною Радою України національного си-

ньо-жовтого прапора Державним Прапором України 
125 років від дня народження Василя Федоровича Різниченка [справж. – Різников (1892–

1938)], українського історика, бібліографа, демографа
120 років від дня народження Валентина Петровича Катаєва (1897–1986), російського пись-

менника 
100 років від дня народження Ніни Павлівни Волкової (1917–1993), української художниці

29
День пам’яті героїв Крут

Відзначається щорічно в день, коли біля селища Крути в 1918 р. відбувся бій між більшовиць-
кою армією та загоном київських студентів і бійців вільного козацтва. В Україні відзначається щорічно 
відповідно до Указу Президента України  № 15/2007 від 15.01.2007 р.

180 років від дня народження Антіна Кобилянського (1837–1910), українського літератора, 
лікаря, винахідника, культурно-освітнього діяча 

125 років від дня народження Ніни Павлівни Кошиць (1892 1–1965), української співачки, пе-
дагога

110 років від дня народження Тобіаса Осиповича Гуттарі (1907–1953), карельського поета 
90 років від дня народження Арнольдо Ібаньє-Фернандеса (1927–2005), українського кіноре-

жисера

30
25 років від дня (1992), коли Україна стала повноправним членом Парламентської асам-

блеї Наради з безпеки і співробітництва в Європі (з 1995 р. набула статусу міжнародної органі-
зації і стала називатися Організація з безпеки і співробітництва в Європі; ОБСЄ) 

170 років від дня народження Івана Парфенійовича Бородіна (1847–1930), російського бота-
ніка

120 років від дня народження Мойсея Ізраїльовича Хащевацького (1897–1943), єврейського 
поета, перекладача 

100 років від дня народження Валентина Львовича Бунова (1917–1997), українського графіка
100 років від дня народження Георгія Григоровича Єфименка (1917–2012), українського вче-

ного в галузі металургії
100 років від дня народження Юрія Миколайовича Оранського [справж. – Плевако (1917–

2008)], українського диригента, музикознавця, педагога
75 років від дня народження Ганни Йосипівни Пархуць (1942), української вишивальниці

31
220 років від дня народження Франца Петера Шуберта (1797–1828), австрійського компози-

тора
100 років від дня народження Олександра Васильовича Бєлова (1917–1976), українського ху-

дожника
80 років від дня народження Реґімантаса Адомайтіса (1937), литовського актора

Цього місяця виповнюється:
180 років від дня народження Митрофана Миколайовича Александровича [Олександровича 

(1837–1881)], українського письменника, історика, фольклориста

Січень

 1 Дату народження подано за біографічним довідником «Мистецтво України». Це ж джерело подає іншу дату народження – 
30.12.1894 р.
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Павло Гнатович Житецький – один із най-
визначніших українських лінгвістів широкого 
профілю, видатний представник вітчизняного 
та слов’янського мовознавства другої половини 
ХІХ – початку ХХ ст., педагог і громадський діяч. 
Новаторські праці вченого з мовознавства та істо-
рії української літературної мови ввійшли до ду-
ховної скарбниці українського народу. Активний 
діяч українського національного руху, він був од-
ним із засновників славнозвісної «Київської гро-
мади». П. Житецькому були притаманні жертовна 
відданість науці, працьовитість, цілеспрямова-
ність, патріотизм, всеосяжна любов до слова. Все 
своє життя вчений присвятив служінню народу і 
розбудові його духовного потенціалу.

П. Житецький народився в Кременчуці, що на 
Полтавщині, в сім’ї священика. Зростав серед про-
стого українського люду, тому для нього змалку 
природною й рідною була українська мова, пісня 
і атмосфера українського старосвітського життя. 
Освіту здобував у Полтавському повітовому ду-
ховному училищі (1847–1851), а після його закін-
чення – у Полтавській духовній семінарії (1851–
1857), що тоді розташовувалась у Переяславі. Вже 
в семінарії проявилась яскрава індивідуальність 
Павла: серед семінаристів він вирізнявся жвавим 
розумом, запальною вдачею, безпосередністю в 
стосунках, зацікавленістю красним письменством. 
У той період юнак особливо глибоко і свідомо по-
чав пізнавати твори Т. Шевченка, пройнявся інте-
ресом до рідного краю, до мови та творчості укра-
їнського народу. Першою сходинкою у здобутті 
вищої освіти П. Житецьким була Київська духовна 
академія, до якої він вступив у 1857 р. В академії 
Павло найбільшого значення надавав філософії та 
словесності, водночас самостійно глибоко й свідо-
мо вивчав українську мову та її історію. 

В академії почала чітко формуватися грома-
дянська і суспільна позиція П. Житецького. Він 
захоплювався творами, що назавжди визначили 
його шлях – шлях людини, яка все життя керува-
лася єдиним правилом: працювати на благо  рід-
ного народу. Читаючи різноманітну літературу, 
а найбільше – твори Т. Шевченка, Павло та його 
друзі переймалися болем Кобзаря за історичну 
долю України, бажанням бачити її самостійною, а 
український народ – вільним і щасливим.

За участь у студентських заворушеннях 
П. Житецького в 1860 р. змусили піти з акаде-
мії «за власним бажанням». Та незабаром Павло 
знову став студентом: восени того ж року він був 
зарахований на перший курс історико-філологіч-
ного факультету Київського університету св. Во-
лодимира.

В університеті П. Житецький опинився в пе-
ріод, коли активізувалася діяльність студентства, 
пройнятого ідеями свободи, народництва, прос-
вітництва. У своєрідному гуртожитку для сту-
дентів – «Месопотамії», де мешкав Павло, в що-
денних тривалих дискусіях студентів виношу-
валися вільнолюбні ідеї, читалися прогресивні 
російські журнали «Колокол», «Современник», 
«Отечественные записки», пізніше – перший 
український часопис «Основа». П. Житецький 
зблизився з багатьма студентами прогресивних 
поглядів, зокрема з М. Драгомановим, М. Лисен-
ком, М. Старицьким, Т. Рильським, О. Стояновим, 
К. Шейко в ським та ін. Павло та його однодумці, 
сповнені прагнення поширювати освіту серед на-
роду, пробуджувати його національну свідомість 
і самосвідомість, стали засновниками й лідера-
ми «Київської громади» (1861). Вони розгорнули 
широку культурно-освітню діяльність, що насам-
перед проявлялась у роботі недільних шкіл. На 

4 січня

Гросмейстер від філології
До 180-річчя від дня народження П. Житецького (1837–1911)

За тую ж іскру любови до України, 
що носив Житецький у своєму серцю і 

розігрівав у інших серцях, 
він жертвував добробутом своїм і своєї сім’ї, 

однак, не гасив тієї іскри. 
Тую ж то іскру завжди почували в йому і друзі, 

й вороги – і пам’ятали про неї на протязі довгих років.
О. Пчілка 1

 1   Цит. за кн.: Потужна сила рідного слова / упоряд. Н. М. Сидоренко. – Полтава, 2005. – С. 164.

Січень
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власні кошти громадівці утримували семирічну 
школу, навчання в якій здійснювалось україн-
ською мовою. Тут учнів знайомили з літературою 
та історією України, прагнули виховувати їх у 
національному дусі. Саме в цей час почалася пе-
дагогічна робота П. Житецького – спершу в не-
дільній школі та на вчите льських курсах, а згодом 
вона стала одним із головних напрямів його діяль-
ності.

Щоб вивчити народний світогляд, психоло-
гію простих людей та на підставі цього виробити 
метод освіти, громадівці запровадили проведення 
етнографічних експедицій. Під час літніх вакацій 
П. Житецький, разом зі своїми духовними по-
братимами Т. Рильським, М. Лисенком, М. Ста-
рицьким та іншими студентами, брав участь в 
етнографічних дослідженнях, що проводилися на 
Київщині, Полтавщині, Чернігівщині. Для Павла, 
як лінгвіста, ці експедиції становили особливий ін-
терес у науковому плані. Вони дали надзвичайно 
цікавий і вагомий матеріал з фольклору для його 
подальшої наукової мовознавчої діяльності. У на-
родознавчі зошити дослідник записував народні 
пісні, живомовну лексику, прислів’я та приказки, 
повір’я та прикмети. Він вивчав особливості міс-
цевих говірок, зокрема їхні специфічні фонетичні 
та морфологічні риси. В цей час закладалися під-
валини майбутніх наукових праць ученого.

В осередку громадівців П. Житецький при-
вертав увагу філологічним хистом, відчуттям 
слова, зрілістю поглядів на життя, самостійністю 
мислення та вмінням гарно висловлювати власні 
думки. В 1862 р. в часописі «Основа» з’явилася  
науково-публіцистична стаття «Русский патрио-
тизм» – перша велика друкована праця дослідни-
ка, в якій він виявив себе цілком сформованим іс-
ториком і філологом. П. Житецький задекларував 
у статті свої демократичні погляди на проблеми 
розвитку мови й літератури українського народу, 
обстоював право української літератури та її мови 
на вільний розвиток. У роботі було викладено кре-
до автора і водночас подано програму для подаль-
шої громадсько-політичної та наукової діяльності.

Після заборони українських недільних шкіл у 
1862 р. громадівці зосередилися на виданні творів 
української літератури й фольклору, підготовці й 
друкуванні науково-популярних видань, прове-
денні етнографічних досліджень. У 1863 р., під 
час вакацій, П. Житецький, подорожуючи міста-
ми Лівобережної України, зібрав багато цікавих 
матеріалів. 

Те літо виявилося багатим не тільки на етно-
графічні знахідки. Гостюючи в сестер у Кременчу-
ці, Павло зустрів свою долю – Варвару Демченко. 
Вони одружилися 13 квітня 1865 р. і прожили ра-
зом 46 років, виховали чотирьох синів. Трепетну 
світлість свого кохання, постійну у своїх проявах 

ніжну й ласкаву турботу про дружину Павло Гна-
тович проніс через усі роки спільного життя, а від-
дана дружина була завжди поруч у найтяжчі для 
нього часи. Домівку Житецьких вирізняла особли-
во щедра гостинність і привітність. Дуже теплим 
було їхнє спілкування з родинами найближчих 
друзів – М. Лисенка, М. Драгоманова, П. Коса-
ча, М. Старицького, В. Антоновича, О. Лазарев-
ського, Н. Тумасова, В. Гнилосирова, О. Пипіна, 
М. Новицького. У кожній із цих сімей зберігали 
дарунки Варвари Семенівни – вишиті нею сороч-
ки, рушники, скатерки, а також книжки з автогра-
фами Павла Гнатовича.

Випускник Київського університету П. Жи-
тецький мав великий потенціал для наукової ді-
яльності, але через засилля реакційних учених 
на історико-філологічному факультеті цього вишу 
він не міг повноцінно будувати наукову кар’єру і 
протягом багатьох років був змушений учителю-
вати в середніх навчальних закладах. Педагогіч-
ній роботі Павло Гнатович віддав більшу частину 
свого життя і лише на дозвіллі міг займатися нау-
ковою працею.

Першим місцем роботи П. Житецького була 
гімназія в Кам’янці-Поді ль ському, куди він був 
призначений молодшим учителем російської сло-
весності в лю  тому 1865 р. За короткий час мо-
лодий учитель виявив неабиякі педагогічні здіб-
ності, працелюбність, а також набув слави борця 
за справедливість, який гостро висловлювався 
проти фізичного покарання учнів, приниження 
їхньої гідності.

Перебуваючи в Кам’янці-Подільському, П. Жи-
тецький займався не лише педагогічною, а й нау-
ковою та громадською діяльністю. В цьому новому 
для себе регіоні України він зацікавлено збирав 
етнографічний, фольклорний і лінгвістичний ма-
теріал, вивчав особливості місцевих подільських 
говірок української мови, опрацьовував філологіч-
ну літературу.

У липні 1868-го П. Житецького, як людину 
незвичайну за своїми здібностями, було переведе-
но вчителювати до Києва.

Повернення до товаришів по університету, 
громадівців, до бібліотечних скарбів, перспектива 
скласти магістерські іспити і захистити дисерта-
цію оживили надію і плани дослідника. Однак, з 
огляду на його неблагонадійність, місце стипен-
діата в Київському університеті він не одержав, і 
справа з магістерством затягнулася аж на десяти-
річчя.

Впродовж багатьох років П. Житецький ви-
кладав у різних київських гімназіях. Працюючи 
викладачем у 2-й Київській гімназії, він брав ак-
тивну участь у створенні Колегії Павла Ґалаґана 
(1871). Був автором статуту цього елітного на-
вчального закладу для представників дворянства, 
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а потім близько 20 років викладав словесність у ко-
легії й здобув величезну повагу серед учнів. Саме 
тут розкрився на повну силу його педагогічний 
хист. Маючи ораторський талант, Павло Гнатович 
своїм словом приваблював учнів. Він виховав плея-
ду славетних учених. Про улюбленого вчителя пі-
зніше згадував один із них – видатний український 
сходознавець, славіст А. Кримський: «Щасливим 
я був у тім згляді, що вчителем словесності був у 
колегії Павло Гнатович Житецький – людина, що її 
вплив я й досі на собі відчуваю» 1. 

На початку 1870-х рр. у Києві пожвавилася 
діяльність «Громади». Старих і нових громадівців 
об’єднала робота над систематизацією історично-
го, етнографічного, фольклорного і лексикогра-
фічного матеріалу, зібраного за попередні роки. 
П. Житецький зібрав понад 10 тисяч карток слів, 
вибраних з Іпатіївського літопису. Цей лексичний 
матеріал пізніше ввійшов до «Історичного словни-
ка українського язика», укладеного Є. Тимченком 
і виданого у двох томах (1930, 1932).

Великим завоюванням київських громадівців 
стало відкриття в Києві Південно-Західного від-
ділу імператорського Російського географічного 
товариства, який відіграв велику роль у розвитку 
науково-просвітницького руху в Україні. Наукову 
роботу відділу можна порівняти з діяльністю ака-
демії наук. Це була одна з найяскравіших сторінок 
в історії освітнього й культурного розвитку Украї-
ни. Серед засновників відділу був і П. Житецький, 
якого  обрали дійсним членом товариства. Своїми 
науковими розвідками він зробив вагомий внесок 
у розширення програм Російського географічного 
товариства для збирання етнографічних матеріа-
лів.

Величезне завантаження на вчительському 
поприщі, активна громадська діяльність не стали 
на заваді науковій роботі вченого. Він працював 
над розробкою наукових принципів і критеріїв 
українського правопису. Коли виникла полеміка 
про правопис і розвиток української літературної 
мови між галичанами і наддніпрянцями, П. Жи-
тецький гаряче відстоював думку, що основою 
літературної, науково-публіцистичної мови по-
винна бути мова Центральної України. Суттєвий 
внесок зробив учений у вироблення норм україн-
ського правопису. 

У 1872 р. П. Житецький підготував значну за 
обсягом спеціальну розвідку «О правописании». У 
правописі мовознавець радив йти за морфологіч-
ним принципом, а не за фонетичним. Позитивним 
нововведенням П. Житецького було те, що він 
вилучив з українського правопису т. зв. мертвий 
знак – ъ – у кінці та середині слів, а також пере-
давав йотовану е окремою буквою є.

У 1874 р. в Києві відбувся ІІІ Всеросійський 
археологічний з’їзд, де зібралася гуманітарна елі-
та країни. Справжньою подією на з’їзді стала до-
повідь П. Житецького про дослідження унікальної 
пам’ятки української книжної мови – Пересоп-
ницького Євангелія. У своїй розвідці «Описание 
Пересопницкой рукописи ХVI в.» дослідник роз-
крив мовні та палеографічні особливості цієї на-
ціональної реліквії та виявив у тексті багато жи-
вого народного мовлення, вперше в українському 
мовознавстві зробив серйозний аналіз цього руко-
пису і показав його велике значення для вивчення 
історії української літературної мови.

Ще в 1870–1871 рр. у вченого визрів задум 
створити працю про історію становлення звуків 
української мови. Ця розвідка мала б стати осно-
вою для розв’язання багатьох проблем існуючої на 
той час практики та розкрила б давні історичні про-
цеси формування специфічних ознак української 
мови, а точними науковими фактами дала б відсіч 
усім псевдонауковим і реакційно-самодержавним 
закидам про те, що української мови «нет и быть 
не может». Унаслідок копіткої і ретельної роботи 
в 1874 р. з’явився «Очерк звуковой истории мало-
русского наречия» – перша праця, що з належною 
повнотою висвітлювала фонетику української 
мови. Чимало теоретичних положень досліджен-
ня стали основою для подальшого наукового ви-
вчення історії українських звуків. Рада Київського 
університету, з ініціативи історико-філологічного 
факультету, ухвалила друкувати її протягом 1875 
р. в «Университетских известиях» як магістер-
ську дисертацію. Окремим виданням праця поба-
чила світ у 1876 р. і набула широкого розголосу в 
середовищі лінгвістів, здобувши загальне визнан-
ня в Росії та за її межами. Петербурзька Академія 
наук відзначила дослідження Уваровською пре-
мією (премія ім. графа С. Уварова).

Емський указ 1876 р. про заборону україн-
ської мови і літератури боляче вдарив по всьому 
українському рухові. Було закрито Південно-За-
хідний відділ імператорського Російського гео-
графічного товариства, почалися переслідуван ня 
всіх, хто співчував українству. Павла Гнатовича 
звинуватили у зближенні з членами таємної укра-
їнофільської партії. За приятельські стосунки з 
М. Драгома новим його перевели на посаду викла-
дача до Київського Володимирського ка детського 
корпусу, а у вересні 1877 р. звільнили з посади ви-
кладача Колегії П. Ґалаґана.

У 1878 р. П. Житецький захистив дисертацію 
і по праву розраховував на посаду доцента Київ-
ського університету, але на заваді непересічно-
му, ерудованому, талановитому досліднику, як і 
раніше, стала його громадська діяльність. Після 
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одного з наклепів Павлу Гнатовичу було запропо-
новано подати у відставку. В 1880 р. його на два 
роки примусово відрядили до Петербурга. Там він 
викладав у середніх військових закладах, в Ака-
демії Генерального штабу. Згодом П. Житецького 
як авторитетного вченого запросили читати курс 
лекцій з філософії мовознавства у Петербурзько-
му університеті.

У цей час дослідник занурився в наукову ро-
боту, багато працював у бібліотеках, збираючи 
необхідні матеріали. У Петербурзі він установив 
наукові й товариські зв’язки з провідними росій-
ськими науковцями, зокрема академіком О. Пи-
піним та вченим-славістом І. Ягичем. Павла Гна-
товича підтримували петербурзькі громадівці, він 
мав успіх у студентів, але всією душею прагнув в 
Україну, додому, де залишилися сім’я, друзі, улю-
блена справа.

Влітку 1882 р. вчений повернувся до Києва 
і знову почав викладати в Київському кадетсько-
му корпусі та Колегії П. Ґалаґана. Восени того ж 
року Павло Гнатович виступив у колегії з науко-
вою доповіддю «Старинные воззрения русских 
людей на русский язык», в якій розкрив основні 
етапи розвитку давньоруської, російської та укра-
їнської мов. 

У 1889 р. дослідник завершив тривалу роботу 
над фундаментальною працею «Очерк литератур-
ной истории малорусского наречия в ХVII в.», ко-
тру розпочав писати з середини 1880-х рр. У ній 
визначено основні процеси формування й розвит-
ку книжної мови в Україні в ХVII ст. – одному з 
найважливіших періодів в її історії, охарактеризо-
вано стан і еволюцію церковнослов’янської мови 
на руському ґрунті, підкреслено її об’єднувальну 
роль та інші питання. Унікальність цієї роботи, 
глибину змісту, своєрідність лінгвістичного ана-
лізу та її наукову цінність визначали багато нау-
ковців. Так, академік І. Білодід вважав, що цією 
працею П. Житецький остаточно утвердив себе 
першим істориком української літературної мови. 
У 1890 р. спеціальна комісія Академії наук ухва-
лила відзначити роботу Уваровською премією.

Багаторічні дослідження словесно-стильових
особливостей українського фольклору, історії ук-
раїнської мови та літератури, здійснені П. Жите- 
цьким, було покладено в основу ще однієї фунда-
ментальної розвідки – «Мысли о народных мало 
русских думах» (1892–1893). У ній Павло Гнато-
вич, перший із науковців, докладно проаналізував 
поетичний стиль мови українських дум. Новизною 
відкриттів, оригінальністю висновків, розмаїтим 
комплексом розроблюваних проблем, загострені-
стю і проникливістю аналізу та широкою обізна-
ністю з літературно-науковим матеріалом праця 

П. Житецького сколихнула дослідницьку думку, 
викликала жваву дискусію серед учених. Ця роз-
відка стала видатним явищем у науковій літерату-
рі, а її автора визнали як ґрунтовного дослідника 
українського епосу. І. Франко писав про «многоцін-
ну книжку» вченого: «Житецький дав нам широку 
картину літературних традицій, поетичного смаку, 
уподобань і способу життя тих верств, серед ко-
трих, по його думці, мусили постати козацькі думи, 
а головно, вказав на численні нитки, що зв’язують 
сей наш героїчний епос із сучасною йому і давні-
шою літературою, писаною та друкованою на Русі, 
з віршами, інтермедіями, діалогами шкільними, 
апокрифами і т. д.» 1.

Павло Гнатович був окрилений науковими 
успіхами, гідною оцінкою його звитяжної праці. У 
нього виникали все нові й нові літературні заду-
ми. Однак надто великим було навантаження нау-
ковою та педагогічною роботою, якій він віддавав 
багато сил та енергії. До того ж на стан здоров’я 
негативно вплинули хвилювання, пов’язані зі змі-
ною у керівництві Колегії П. Ґалаґана, встанов-
ленням нових порядків у закладі, за якими колегія 
перетворювалась на звичайну гімназію. Новий ди-
ректор прагнув ліквідувати розширені програми 
викладання, знищити демократизм у стосунках 
учнів і викладачів, принципи добору вихованців 
тощо. П. Житецький, який був одним із тих, хто 
найбільше віддав зусиль на творення доброї слави 
і традицій колегії, не міг із цим миритися. Праг-
нучи зберегти кращі надбання установи, Павло 
Гнатович першим вступив у нелегку боротьбу з 
новим керівництвом. Однак був знесилений про-
тистоянням. Його організм не витримав: у січні 
1893 р. у Павла Гнатовича стався інсульт. Після 
тривалого лікування він почав ходити з ціпком, 
але права рука не діяла. Вчений-педагог навчився 
писати лівою рукою і за кілька місяців підготував 
підручник для середніх шкіл «Теория сочинения с 
хрестоматией» (1895). 

Протягом 1895–1897 рр. П. Житецький видав 
ще два підручники: «Теория поэзии» та «Очерки 
из истории поэзии». Всі посібники витримали ба-
гато видань. У 1902 р. праці з теорії та історії поезії 
було удостоєно премії Петра Великого. Визнаючи 
видатні заслуги в царині філології, Петербурзька 
Академія наук у 1898 р. обрала П. Житецького 
своїм членом-кореспондентом.

Наприкінці 1899 р. «Киевская старина» роз-
почала друкувати монографічне дослідження 
П. Житецького «Энеида Котляревского и древ-
нейший список ее в связи с обзором малорусской 
литературы ХVIII века», присвячене 100-річчю від 
часу першої публікації «Енеїди» І. Котляревсько-
го. Це одна з найґрунтовніших праць у творчому 
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доробку вченого, яка віддзеркалила всі визна-
чальні прикмети його творчої індивідуальності. 
П. Житецький перший в українському мовознав-
стві показав значення поеми І. Котляревського 
для становлення нової української літератури на 
основі живої мови народу. Надзвичайно важли-
вою є його думка про те, що «Енеїда», як знаменне 
явище у розвитку культури українського народу, 
виникла не в результаті зовнішнього впливу, а 
внаслідок розвитку української літератури. Ав-
тор розвідки був переконаний, що джерела по-
яви «Енеїди» слід шукати в давній українській 
літературі, й визначив, що поема І. Котляревсько-
го – синтез усього, що пережила українська літе-
ратура у ХVIII ст. Він наголосив на значенні пись-
менника як зачинателя нової української літера-
тури й літературної мови.

Незважаючи на важкий фізичний стан, Пав-
ло Гнатович виявив надзвичайну силу духу в про-
тистоянні багатьом життєвим негодам, що випа-
ли на його долю. Він дуже багато працював. На 
початку 1900-х рр. займався коректурою своїх 
підручників, які перевидавалися, всіляко спри-
яв редагуванню «Словника української мови» 
Б. Грінченка. На прохання членів Наукового това-
риства ім. Шевченка (НТШ)  підготував наукову 
розвідку «Острозька трагедія», присвячену дослі-
дженню давньої української поезії. Працю було 
надруковано в «Записках» НТШ (1903). У лютому 
1903 р. Павла Гнатовича обрали дійсним членом 
НТШ по філологічній секції.

Близько двох років П. Житецький працював 
над аналізом перекладів Євангелія українською 

мовою, в результаті чого було підготовлено працю 
«О переводах Евангелия на малорусский язык» 
(1905), якою він заклав основи теорії й практики 
українського перекладу.

У лютому 1908-го Українське наукове това-
риство влаштувало вшанування П. Житецько-
го з приводу 45-річчя його наукової діяльності. 
18 травня вченого було обрано першим почесним 
членом цього товариства (він був також фунда-
тором товариства). Того ж року вчена рада Київ-
ського університету без захисту дисертації при-
своїла йому ступінь доктора російської мови та 
словесності.

Після другого інсульту, який стався у трав-
ні 1909 р., Павло Гнатович повністю втратив ру-
хомість і майже два роки був прикутий до ліжка. 
18 березня 1911 р. його не стало. Поховали славно-
го сина України в Києві, на Байковому кладовищі.

Опублікована наукова спадщина П. Житець-
кого кількісно невелика – вона налічує близько 
30 праць. Однак якість цього доробку, а саме но-
визна тематики, обсяг охопленого аналізом фак-
тичного матеріалу в широких хронологічних ме-
жах, низка науково виважених прогресивних ідей 
і концепцій, дає підстави говорити про вченого як 
одного з основоположників української філологіч-
ної науки. Його наукові розвідки і дослідження, 
наполеглива і самовіддана наукова праця не в ос-
танню чергу стали причиною визнання на почат-
ку ХХ ст. Російською академією наук української 
мови як рівноправної і самодостатньої. Саме в 
цьому П. Житецький убачав мету своєї наукової і 
громадської діяльності, всього свого життя.
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Сергій Павлович 
Корольов – видатний 
учений, конструктор 
і організатор вироб-
ництва ракетно-кос-
мічних систем та 
ракетної зброї. Під 
його керівництвом 
було створено геофі-

зичні і балістичні ракети, вперше у світі запущено 
в космос міжконтинентальну балістичну ракету, 
ракету-носій «Восток» 2 та її модифікації, здійсне-
но польоти космічних кораблів, зокрема, вперше 
в історії пілотованих людиною та з виходом люди-
ни у відкритий космос, створено перші космічні 
апарати серій «Луна», «Венера», «Марс», «Зонд», 
штучні супутники Землі «Электрон», «Молния-1», 
розроблено проект космічного корабля «Союз».

Народився майбутній учений у Житомирі, 
де його батько, Павло Якович Корольов, працю-
вав викладачем російської словесності. Мати, 
Марія Миколаївна Москаленко, походила із за-
можного українського купецького роду, мріяла 
здобути вищу освіту, жити насиченішим та ціка-
вішим життям, ніж могла собі дозволити дружина 
скромного вчителя. Стосунки між батьками були 
вкрай напруженими. Незважаючи на народження 
сина, їхній шлюб розпався.

З 1910 р. С. Корольов жив у бабусі й діда, Ма-
рії Матвіївни й Миколи Яковича Москаленків, 
спочатку в Ніжині, а з 1914 р. – в Києві, де через 
рік пішов до підготовчого класу гімназії.

У 1916-му батьки Сергія офіційно розлучили-
ся, і мати вийшла заміж за Григорія Михайлови-
ча Баланіна. Вітчиму вдалося встановити щирі й 
доброзичливі стосунки з дев’ятирічним хлопчи-
ком. Замолоду Сергій навіть підписувався прізви-
щем Баланін, проте документально усиновлення 
оформлено не було.

Невдовзі вітчим, інженер електричних машин 
за фахом, одержав призначення до Одеси, куди 
переїхала вся родина.

У 1917 р. С. Корольов пішов у перший клас 
Третьої одеської гімназії. Через кілька тижнів у 
зв’язку з революційними подіями всі гімназії в мі-
сті закрили. З 1918 р. почали діяти т. зв. трудові 
школи. В одній із них хлопець провчився кілька 
місяців, але через неспокійну політичну обстанов-
ку ці навчальні заклади також припинили роботу. 
Наступні чотири роки Сергій навчався вдома під 
керівництвом матері та вітчима.

1920-і рр.  ознаменувалися загальним інтере-
сом молоді до авіації. В Україні, і в Одесі зокрема, 
діяли Товариство друзів повітряного флоту та То-
вариство авіації і повітроплавання України і Кри-
му, до яких С. Корольов вступив п’ятнадцятиріч-
ним юнаком. А в шістнадцять він уже читав лекції 
з планеризму для робітничої аудиторії, працював 
над проектом першого власного планера.

У 1922 р., склавши екстерном усі іспити, Сер-
гій вступив у передвипускний клас Одеської бу-
дівельно-професійної школи № 1. Водночас увесь 
вільний час віддавав своєму справжньому захо-
пленню – літакобудуванню та повітроплаванню.

Закінчивши в 1924 р. будівельну профшколу, 
С. Корольов пройшов практику і того ж року, за 
порадою вітчима, вступив до Київського політех-
нічного інституту.

В Києві Сергій приєднався до членів Авіацій-
ного науково-технічного товариства, де з 1925  р.
відвідував щойно створені курси планерного 
спорту, на яких викладали теорію та історію авіа-
ції, будову планерів, аеронавігацію.

В 1926 р., у зв’язку із закриттям Київського 
політехнічного інституту, С. Корольов перевів-
ся на вечірнє відділення Московського вищого 
технічного училища (МВТУ) iм. М. Баумана та 
переїхав до Москви. Одночасно навчався та пра-
цював на різних підприємствах авіаційної про-
мисловості.

У 1929 р. юнак захистив дипломну роботу, 
якою став проект легкомоторного двомісного лі-
така «СК-4». Науковим керівником  був відомий 
авіаконструктор А. Туполєв, а перший політ та 

12 січня

Фундатор практичної космонавтики
До 110-річчя від дня народження С. Корольова (1907–1966)

Жить просто – нельзя,
Надо жить с увлечением!

С. Корольов 1

Січень

  1 Цит. за вид.: Королева Н. С. П. Королев. Отец : [в 3 кн.]. – Москва, 2007. – Кн. 2-я. – С.145.
  2 Тут і далі назви космічних апаратів подано російською мовою через подібність  написання деяких з них  українською. 
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випробування літака провів видатний льотчик-ви-
пробувач Д. Кошиц.

Згодом досягнення С. Корольова як конструк-
тора стали відомими на всю країну. У 1930 р. на 
сконструйованому ним планері «Красная Звез-
да», що вперше в СРСР спеціально призначався 
для виконання фігур вищого пілотажу, льотчик 
В. Степанчонок продемонстрував на VII Всесоюз-
ному планерному зльоті в Коктебелі три «мертвих 
петлі». Того ж року і сам Сергій, між роботою та 
навчанням, закінчив Московську школу льотчи-
ків та одержав посвідчення пілота.

Переломним у житті С. Корольова став 1931 р., 
коли він познайомився з інженером, ученим та ви-
нахідником Ф. Цандером і розпочав роботу в Групі 
з вивчення реактивного руху (ГВРД, російською –
ГИРД) при Товаристві сприяння обороні, авіацій-
ному та хімічному будівництву, де безпосередньо 
велися конструювання та польотні випробування 
ракет, розроблялися проекти ракетоплана.

Навесні 1932 р. С. Корольов очолив ГВРД, 
але під гаслом боротьби з ворогами державного 
планування, а саме – з дублюванням тематики 
наукових пошуків, Газодинамічну лабораторію 
в Ленінграді та ГВРД у Москві об’єднали в один 
Реактивний науково-дослідний інститут (РНДІ). 
У 1933 р. молодого конструктора призначено за-
ступником начальника цього інституту. Під його 
керівництвом велися випробування перших у кра-
їні рідинних ракет конструкції М. Тихонравова та 
Ф. Цандера.

У 1934 р. вийшла друком книга С. Корольова 
«Ракетный полет в стратосфере». Цього ж року 
розпочалися льотні випробування створеної ним 
крилатої ракети «06/1».

У 1936 р. він сконструював ракетоплан «318-1», 
обґрунтувавши технічні вимоги літального апара-
та, оснащеного ракетним двигуном. Наступного 
року брав участь у випробуваннях ракетоплана з 
двигуном «ОРМ-65» конструкції В. Глушка.

У 1937–1938 рр. у СРСР тривали масштаб-
ні репресії. За цей час було арештовано близько 
1,5 мільйона осіб, понад 600 тисяч розстріляно. 
В серпні 1937 р. С. Корольова виключили з лав 
«співчуваючих ВКП(б)», звільнили з резерву Чер-
воної Армії. Керівники Реактивного інституту 
І. Клеймьонов та Г. Лангемак були арештовані і 
«зізналися», що активно працювали в «антирадян-
ській троцькістській організації», яка діяла в РНДІ 
і до якої, крім них, входили також С. Корольов та 
В. Глушко.

27 червня 1938 р. С. Корольова арештували 
за звинуваченням у шкідництві та участі в контр-
революційній організації. Після кількох місяців 
слідства його засудили до десяти років ув’яз-
нення. Початок терміну С. Корольов відбував 

на Колимi, на золотоносній копальні Мальдяк за 
700 км від Магадана. Там він захворів на цингу, 
ледь не помер від голоду. Наприкінці 1939-го його 
викликали до Москви для повторного слідства, в 
результаті якого вдруге визнали винним. Усі звер-
нення і листи до найвищих посадовців, зокрема 
Й. Сталіна, ігнорувалися. С. Корольова знову 
мали відправити на каторжні роботи, але потім 
замінили на відбування покарання в конструктор-
ському бюро в тюрмі. В Радянському Союзі тоді 
існували  спеціальні в’язниці, в яких  безоплатно 
працювали репресовані вчені, конструктори, ін-
женери, котрі розробляли нові зразки техніки, пе-
реважно військової. В одному з таких тюремних 
КБ при НКВД у Москві був змушений працювати 
колишній керівник дипломної роботи С. Корольо-
ва професор А. Туполєв, який вніс прізвище підо-
пічного до списків в’язнів, потрібних для роботи 
над конструюванням літаків. Так  Сергій Павло-
вич зміг продовжити працювати за спеціальністю, 
хоча і в умовах суворого обмеження свободи.

У 1942 р.  С. Корольова направили в Казань, 
до іншої табірної організації –  дослідного КБ мо-
торобудiвного заводу, де молодий конструктор 
займався розробкою ракетного прискорювача для 
бойових літаків. Паралельно працював над втілен-
ням у життя ідеї створення ракетоплана з реак-
тивним двигуном. Свої розробки він виклав у пра-
ці «Введение к вопросу о самолете-перехватчике 
РП с реактивным двигателем РД-1».

У липні 1944 р. згідно з Указом Президiї Вер-
ховної Ради СРСР з С. Корольова зняли судимість 
та звільнили. Проте повністю його реабілітували 
лише в 1957-му.

У 1945 р. вченого направили у відрядження 
до Німеччини, де в складі Технічної комісії інже-
нерів із Радянського Союзу він мав ознайомити-
ся з німецькою трофейною ракетною технікою. 
У Німеччині С. Корольов перебував понад рік. У 
1947 р. повернувся до Москви, де планувалося на-
лагоджувати виробництво ракетної техніки у спе-
ціальному т. зв. Науково-дослідному інституті-88 
(НДІ-88). У 1948-му вчений займався вдоскона-
люванням висотних геофізичних ракет, створе-
них на базі військових.

У квітні 1950 р. НДІ-88 було реорганізова-
но і створено два окремі дослідницькі центри: 
ДКБ-1 – для розроблення балістичних ракет, та 
ДКБ-2 – для конструювання зенітних ракет. 
С. Корольов очолив ДКБ-1 і взявся до виконання 
обов’яз ків Головного конструктора.

Створюючи військову техніку, Сергій Павло-
вич продовжував цікавитися космічною темою. 
Він активно долучився до програми використання 
ракетної техніки для геофізичних досліджень, у 
межах якої в 1951 р. було здійснено перші запус-
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ки ракет із науковою апаратурою та піддослідни-
ми тваринами.

Восени 1953-го на загальних зборах Академії 
наук С. Корольова обрали членом-кореспонден-
том АН СРСР у галузі технічних наук.

У 1954 р. вчений звернувся з листом у ЦК 
КПРС із пропозицією створити штучний супут-
ник Землі та здійснити його запуск за допомогою 
нової міжконтинентальної балістичної ракети 
«Р-7», що саме розроблялася в ДКБ-1. І вже через 
рік С. Корольов очолив розроблення перших зраз-
ків космічних літальних апаратів, а також узяв ак-
тивну участь в організації наземних випробуваль-
них служб майбутнього космодрому Байконур.

У 1956 р. ДКБ-1 разом із дослідним заводом 
було виокремлено з НДІ-88 та реорганізовано в 
окреме підприємство. Це розширило повноважен-
ня та можливості С. Корольова як керівника та 
конструктора-дослідника.

Наступного року в радянських газетах поча-
ли друкуватися статті Сергія Павловича, в яких 
він у популярній формі описував досягнення та 
проблеми освоєння космосу. Всі матеріали було 
підписано псевдонімом – професор К. Сєргєєв. 
Справжнє ім’я та особа С. Корольова були суворо 
засекречені до самої його смерті. 

Навесні 1957 р. почалися довгоочікувані по-
льотні випробування створеної під керівництвом 
Сергія Павловича міжконтинентальної ракети 
«Р-7». А 4 жовтня вчений уже керував запуском 
першого у світі штучного супутника Землі з ко-
довим позначенням ПС-1, тобто «простий супут-
ник-1». Запуск здійснювався з науково-дослідного 
полігона міністерства оборони СРСР Тюра-Там, 
що згодом став називатися «космодром Байко-
нур». Супутник літав 92 дні, зробивши 1 440 обер-
тів навколо Землі, а його радіопередавачі працю-
вали протягом двох тижнів після старту. Запуск 
ПС-1 став початком загального захоплення кос-
мосом, т. зв. космічної ери.

У 1958 р. С. Корольова було обрано академі-
ком АН СРСР. Того ж року він надіслав до акаде-
мії листа, в якому обґрунтував реальність польоту 
людини в космос.

Наступного року вчений узяв участь у під-
готовці та запуску автоматичних міжпланетних 
станцій «Луна-1», «Луна-2», «Луна-3». Саме зі 
станції «Луна-3» було вперше отримано фотознім-
ки зворотного невидимого боку Місяця.

У 1960 р. в Радянському Союзі було сформо-
вано перший загін космонавтів, до якого ввійшли 
20 молодих льотчиків, що пройшли спеціальний 
відбір та погоджувалися летіти в космос, незва-
жаючи на можливу небезпеку.

12 квітня 1961 р. С. Корольов керував пер-
шим у світовій історії польотом людини в кос-

мос. Корабель «Восток», пілотований Ю. Га-
гарiним, зробив один виток навколо планети й 
успішно повернувся на Землю. Ця подія мала ве-
личезний резонанс у всьому світі. Але в засобах 
масової інформації прізвище С. Корольова замі-
нювалося на безлике «головний конструктор». 
Його постійно супроводжували охоронці – і на 
роботі, і вдома. Рівень секретності був дуже ви-
сокий. На одному із зібрань з нагоди Дня космо-
навтики Сергію Павловичу зробили зауважен-
ня, що перші ряди призначені для тих, хто має 
безпосередній стосунок до цієї події, а йому слід 
пересісти назад.

У 1962 р. С. Корольов підготував i провів 
перший груповий політ кораблів «Восток-3» i 
«Восток-4», брав участь у запуску міжпланетної 
станції «Марс-1», у 1963-му під його керівниц-
твом відбувся другий груповий політ кораблів 
«Восток-5» i «Восток-6», у 1964-му готував до по-
льоту i брав участь у запуску ракетно-космічної 
системи «Зонд» для далеких міжпланетних польо-
тів, космічного корабля «Восход». 

18 березня 1965 р. під керівництвом  С. Ко-
рольова на орбіту супутника Землі ракетою-
носієм «Восход» було виведено космічний ко-
рабель-супутник «Восход-2». На другому оберті 
льотчик-космонавт підполковник О. Леонов у 
спеціальному скафандрі з автономною системою 
життєзабезпечення через шлюзову камеру впер-
ше в історії людства здійснив вихід у космічний 
простір, віддалився від корабля на відстань до 
п’яти метрів, успішно провів комплекс наміче-
них досліджень і спостережень та повернувся в 
корабель. 

Політ корабля «Восход-2» був останнім піло-
тованим польотом кораблів типу «Восход». У цей 
час у Радянському Союзі, також під керівництвом 
С. Корольова, розроблявся новий пілотований ко-
рабель «Союз».

За участі С. Корольова проводилися запуски 
автоматичних мiжпланетних станцiй «Луна-5», 
«Луна-6», «Луна-7», «Луна-8», «Венера-2», «Ве-
нера-3», літального апарата «Зонд-3», супутника 
зв’язку типу «Молния-1».

Напередодні нового 1966 р. С. Корольов, 
сповнений ентузіазму та нових ідей, повідомив 
близьких, що лягає в лікарню, де йому мають 
зробити нескладну операцію. Тоді ніхто не міг 
передбачити, що ця операція стане для нього 
фатальною. Сергiй Павлович Корольов помер 
14 сiчня 1966 р. Урну з його прахом захоронено в 
Кремлiвськiй стіні, на Червоній площі.

За величезний внесок в оборону Батьківщини 
i в розвиток практичної космонавтики академіку 
С. Корольову двічі було надано звання Героя Соцi-
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алiс тич ної Працi (1956, 1961), також присуджено 
Ленiнську премiю (1957). Серед численних на-
город ученого – два ордени Леніна, орден «Знак 
Пошани», різні медалі, зокрема золота медаль 
ім. К. Цiолковського (1957). 

У 1966 р. в АН СРСР було засновано золоту 
медаль ім. С. П. Корольова «За видатні заслуги в 
галузі ракетно-космічної техніки». У Житомирі, 

Одесі, Києві, Москві, інших містах споруджено 
пам’ят ники видатному конструктору, створено 
його меморіальні будинки-музеї в Житомирі, Мо-
скві й на Байконурі; ім’ям ученого названо на-
вчальні та наукові заклади, вулиці багатьох міст і 
ціле місто в Московській області, а також високо-
гірний пік на Памірі, перевал на Тянь-Шані, асте-
роїд, таласоїд на Місяці.
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«Життя коротке, 
але яскраве…», «По-
диву гідне життя» – 
це рядки зі спогадів 
сучасників про ви-
датного українського 
корабельного інже-
нера-конструктора, 

суднобудівника, винахідника і новатора в галузі 
повітроплавання та авіації Льва Макаровича Ма-
цієвича. В історію науки і техніки він увійшов як 
автор сміливих проектів військових кораблів і під-
водних човнів, першого у світі авіаносця і гідролі-
така, протимінних заслонів і захисту кораблів від 
атак торпедами. Долею йому судилося бути пер-
шим льотчиком-українцем і першим з авіаторів 
Росії, хто віддав своє життя, підкорюючи п’ятий 
океан. Ім’я легендарного капітана Мацієвича за-
карбовано також в історії української політичної 
думки.

Народився Лев Макарович у с. Олександрів-
ка Чигиринського повіту Київської губернії (тепер 
районний центр Кіровоградської області), в сім’ї 
бухгалтера місцевого цукрозаводу. В численній 
родині Мацієвичів дуже любили дітей, приділяли 
багато уваги їхньому вихованню і розвитку. Всіх 
своїх нащадків – а їх було дев’ятеро – Макар Дми-
трович і його дружина Тетяна Федорівна зуміли 
вивести «в люди», створити їм належні умови для 
здобуття освіти й самореалізації. Власним при-
кладом виховували вони в дітях високі моральні 
якості та чесноти, водночас твердість, витримку 
та працьовитість. Відданість церкві й служіння 
Вітчизні – на цих непохитних засадах формував-
ся  характер і наймолодшого сина – Левка. 

Хлопець з дитинства цікавився технікою. За-
любки приходив до батька на завод, роздивлявся, 
як працює обладнання, потім удома намагався і 
сам щось вигадувати, майструвати. Навчаючись у 

Третій київській гімназії (1886–1895; ця будівля 
донині збереглася на Контрактовій площі в центрі 
Подолу), захоплювався математикою і природни-
чими науками. Мав схильність, за визначенням 
викладачів, до  наукової праці. Тож питань із ви-
бором подальшого життєвого шляху в нього не 
було: вступив у 1895 р. на механічне відділення 
Харківського технологічного інституту (ХТІ) – 
єдиного тоді на теренах України вищого навчаль-
ного закладу технічного профілю.

У студентські роки Л. Мацієвич, як свідчать 
архівні документи, з головою поринув у націона-
льно-визвольний рух, став активним членом хар-
ківської української студентської «Громади», що 
розвивала ідеї й традиції таємної політичної орга-
нізації «Братство Тарасівців» і стала провісницею
всіх українських політичних партій національно-
демократичного спрямування. Левко виконував 
різні партійні завдання, зокрема, очолював комі-
тет з підготовки і проведення Другого студент-
ського з’їзду представників усіх українських сту-
дентських громад: Харкова, Києва, Петербурга, 
Юр’єва (тепер Тарту), який нелегально проходив 
у Києві (1899). Також на Л. Мацієвича було по-
кладено відповідальність за видання підсумкових 
документів з’їзду – Відозви і Постанови, задля 
чого він навіть таємно виїздив за кордон до Льво-
ва. В цих ухвалах йшлося про демократизацію 
вищої освіти в Російській імперії, протест проти 
утисків академічних прав і свобод, скасування у 
стінах університетів та інститутів країни поліцей-
сько-адміністративного нагляду.

11 лютого 1900 р. група студентів ХТІ , до якої 
входив і Л. Мацієвич, проголосила про заснуван-
ня нової політичної організації – Революційної 
Української партії (РУП), яка вперше в Україні 
висунула ідею щодо створення незалежної Укра-
їнської держави. Це була перша спроба самостій-
ного виступу української молоді на політичній 

1 Цит. за вид.: Бем Н. В. Мацієвич Лев Макарович (1877–1910)  // Історія української авіації в особах : навч. посіб.  – 
Київ, 2013. – С. 53.

13 січня

Ó країнський ² кар
До 140-річчя від дня народження Л. Мацієвича (1877–1910)

Лев Макарович був наш, українець, 
наш спільник і навіки останеться 

окрасою і честю насамперед нашої забутої нації.
О. Олесь 1
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арені за незалежність України. На одному із зі-
брань РУП у Харкові Л. Мацієвич висловив такі 
думки: «В самостійній Українській державі права 
працюючого люду повинні бути широко забезпе-
ченими, бо інакше може вийти так, що в тій самій 
державі маси лишаються поневоленими соціаль-
но. Визволення народу з політичної тиранії мало 
що значитиме, коли не буде також визволення 
з економічної тиранії» 1.  Ці слова, сказані понад 
100 років тому, звучать актуально і сьогодні!

За організацію студентських виступів Л. Ма-
цієвича в 1900 р. (за рік до закінчення навчання) 
виключили з інституту й вислали до м. Севастопо-
ля під нагляд поліції. Поновитися в навчальному 
закладі вдалося лише через багато місяців, які не 
минули для Льва даремно. Випробування тільки 
мобілізували  юнака – такий уже був у нього ха-
рактер. Навіть вимушену перерву в навчанні він 
використав для здобуття нових практичних знань 
і навичок: ходив моряком на суднах, працював у 
порту на будівництві військових кораблів. 

Суднобудівна справа настільки захопила 
Л. Мацієвича, що після захисту диплома (на поч. 
1902 р.) він повернувся до Севастополя, де вла-
штувався на роботу в порт. Через півроку здобув 
другий диплом, представивши комісії Кронштадт-
ського морського інженерного училища свій про-
ект панцерного міноносця (будівництво таких 
кораблів тоді було слабким місцем Російського 
флоту), який дістав найвищу оцінку. Талановито-
го юнака одразу ж зарахували на службу в корпус 
військових корабельних інженерів Морського ві-
домства й надали офіцерське звання штабс-капі-
тана.

Водночас Л. Мацієвич продовжував займа-
тися громадською діяльністю. Разом з інститут-
ським другом, РУПівцем О. Коваленком, який 
також був офіцером Чорноморського флоту, ство-
рив у Народному домі Севастополя самодіяльний 
робітничий театр з українським репертуаром, ор-
ганізовував вечори пам’яті Т. Шевченка, на які 
приїздив і їхній друг, класик української літерату-
ри Г. Хоткевич.

У 1903 р.  Л. Мацієвич брав участь в урочисто-
стях, присвячених відкриттю пам’ятника І. Котля-
ревському в Полтаві. На спільній світлині учасни-
ків цього свята, що зберігається в краєзнавчому 
музеї м. Олександрівки, можна побачити Льва 
Макаровича поряд із видатними діячами україн-
ського національного руху – М. Міхновським, 
М. Старицьким, Є. Чикаленком, М. Аркасом, 
С. Єфремовим, Оленою Пчілкою, Лесею Укра-
їнкою. Серед його друзів і близьких знайомих 

у ті роки були М. Коцюбинський, М. Вороний, 
О. Олесь, Б. Лазаревський, Л. Василевська (Дні-
прова Чайка), Х. Алчевська, С. Петлюра та ін. 

Кар’єра Л. Мацієвича просувалася досить 
стрімко. У 1904–1908 рр. він розробив два про-
екти протимінних заслонів (їх успішно було 
випробувано під час російсько-японської війни 
1904–1905 рр.), за які здобув премію на Всеросій-
ському конкурсі. Також створив систему захисту 
бойових кораблів від атак торпедами. Виконуючи 
замовлення Морського відомства для Чорномор-
ського флоту, Лев Макарович, як один із провід-
них інженерів, здійснював більшість розрахунків і 
безпосередньо брав участь у будівництві бойових 
кораблів «Очаків», «Кагул», панцерника «Іоанн 
Златоуст» та ін.

У 1906 р. Л. Мацієвич без відриву від військо-
вої служби закінчив Миколаївську морську акаде-
мію в Санкт-Петербурзі. На той час він був єди-
ним офіцером у Російській імперії, хто мав ґрун-
товну інженерну освіту, підтверджену трьома 
дипломами. Після проходження спецкурсу на-
вчального загону з підводного плавання в м. Лі-
баві (одна з баз Балтійського флоту Росії) Лев 
Макарович був залучений до розроблення підвод-
них човнів бойового призначення. І дуже скоро 
розгорнув у цій галузі вражаючу за своїми резуль-
татами діяльність. Менш ніж за два роки на Бал-
тійському суднобудівному і механічному заводах 
у Петербурзі ним спроектовано 14 субмарин удо-
сконалених конструкцій (деякі ідеї, закладені в 
них, значно випередили свій час), започатковано 
експериментальні роботи з вивчення потенційних 
можливостей бойових підводних машин, адже 
тоді вважалося, що субмарини – це специфічна 
зброя берегової охорони на зразок рухомого мін-
ного корабля. Також було розроблено проект дви-
гуна, придатного як для надводного так і підводно-
го плавання (принцип його дії використовується 
при спорудженні сучасних атомних підводних 
човнів).

Обіймаючи посаду спостерігача (експерта) 
за будівництвом субмарин для підводного фло-
ту Росії Л. Мацієвич вніс низку цінних пропози-
цій щодо забезпечення неуразливості кораблів, 
навчав особовий склад використання засобів 
боротьби за їхню «живучість» тощо. Тоді ж  роз-
робив оригінальний засіб випробування човнів у 
зануреному положенні, який нерідко використо-
вують і сьогодні. Ентузіазм талановитого інжене-
ра-конструктора було відзначено командуванням. 
Йому надали  звання офіцера підводного плаван-
ня, а також солідну грошову винагороду.

1 Цит. за вид.: Блажко  А. Перший український авіатор  // Укр. газ. – 2004. – 15 січ. – С. 9.
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Літо 1907 р. Л.  Мацієвич провів за кордо-
ном, у Німеччині (м. Кіль), де як уповноважений 
представник країни-замовника здійснював кон-
троль за будівництвом трьох підводних човнів для 
Російського військового флоту. Згодом 31-річ-
ному капітану запропонували посаду помічника 
начальника конструкторського бюро Морського 
технічного комітету Російської імперії.

Перші успіхи авіації, що зароджувалася, не 
могли пройти повз увагу Льва Макаровича і спо-
нукали його як професіонала задуматися над про-
блемою використання нової техніки для потреб 
військово-морського флоту. Відтак усього себе він 
присвятив новій справі. У 1909 р. на засіданні Вій-
ськово-морського клубу в Петербурзі конструктор 
виступив з доповіддю «О состоянии авиационной 
техники и возможностях применения аэропланов 
в военно-морском флоте», де виклав досить сміли-
ву як на той час ідею – створення морської авіації.

У жовтні того ж року Л. Мацієвич подав до-
кладну записку на ім’я начальника Морського 
генштабу Російської імперії, в якій виклав основні 
технічні розрахунки побудови крейсера-авіаносця, 
здатного розмістити 25 літаків. Цей проект перед-
бачав навісну палубу для злету і посадки аеропла-
нів, електричну лебідку (попередницю катапуль-
ти), що могла б виштовхувати апарат з потрібною 
швидкістю, й особливі гальмівні сітки для «гасін-
ня» швидкості літаків. Отже, конструктор уперше 
у світі сформулював основні принципи побудови 
авіаційного гідрокрейсера. Крім того, він розробив 
проект спеціального аероплана з посиленим шасі, 
враховуючи особливі умови посадки літальних 
апаратів на корабель.

Ця проектна документація зацікавила Мор-
ську технічну комісію, яка схвалила принципові 
нововведення, за що молодий інженер-винахідник 
одержав державну винагороду (велику грошову 
премію). Втім проект створення крейсера-авіа-
носця так і залишився нереалізованим, оскільки 
Морське відомство не знайшло бюджетних ко-
штів для фінансування будівництва такого судна.

Л. Мацієвич не здавався і продовжував пра-
цювати. Дедалі більше його захоплювала авіація, 
теорія і практика повітроплавання. У лютому 
1910 р. він один із перших увійшов до складу но-
воствореного Відділу повітряного флоту Росії під 
головуванням великого князя Олександра Михай-
ловича. У березні того ж року відбув у відряджен-
ня до Франції, де впродовж шести місяців попов-
нював свої теоретичні знання та проходив льотну 
підготовку у всесвітньо відомій школі льотчика 
і авіаконструктора А. Фармана. Водночас Лев 
Макарович очолював комісію із закупівлі перших 
11 аеропланів для Російської держави. З цією ме-

тою побував на семи аеродромах, у т. ч. в Бельгії 
та Англії, оглянув близько 20 систем літальних 
апаратів, аби вибрати найкращі. Його поради за-
ощадили уряду понад 30% коштів від їхньої за-
планованої вартості.

За кордоном Л. Мацієвич освоїв пілотуван-
ня кількох типів літаків, навчився керувати ав-
томобілем і склав відповідний водійський іспит. 
Він був талановитим консультантом і просто так, 
«між іншим», навчив літати свого земляка, укра-
їнського важкоатлета, чемпіона світу І. Заїкіна, 
для якого французькі інструктори виявилися ке-
пськими вчителями. Завдяки капітану Мацієвичу 
він таки піднявся у повітря! Як інженер-винахід-
ник Лев Макарович дійшов висновку про необхід-
ність створення в Російській імперії власної авіа-
ційної промисловості.

До Петербурга Л. Мацієвич повернувся 
13 вересня 1910 р. з ліцензією пілота-інструктора 
№ 178. Це фактично означало входження до двох 
сотень перших у світі льотчиків. Тоді ж він діз-
нався, що для експериментів стосовно створення 
авіаносця йому виділили корабель-міноносець і 
значну суму грошей із державної скарбниці. У ці 
ж дні Лев Макарович брав участь у відкритті пер-
шої в Росії авіаційної школи на околиці Севасто-
поля, на Куликовому полі.

Сміливістю, оригінальністю ідей і пропозицій 
Л. Мацієвич вражав навіть колег, які добре його 
знали. Незадовго до своєї загибелі Лев Макарович 
винайшов унікальний пристрій, що мав рятувати 
льотчиків під час вимушеної посадки на воду. До 
друку готувалася його перша книга «Воздухопла-
вание в морской войне». На жаль, вона побачила 
світ  уже після смерті автора, в 1912 р. Також Л. Ма-
цієвич разом з  російським льотчиком М. Єфимо-
вим уперше здійснив нічні польоти. Цікавим, зо-
крема, був погляд Льва Макаровича на майбутнє 
авіації. Він зазначав, що літаки стануть загально-
доступним засобом пересування, а з винаходом 
газової турбіни  та з удосконаленням бензинового 
двигуна будуть можливими тривалі польоти. 

Життя видатного теоретика і практика вій-
ськово-повітряного флоту трагічно обірвалося 
під час першого Всеросійського свята повітропла-
вання на столичному Комендантському аеродро-
мі, яке тривало з 8 вересня по 1 жовтня 1910 р. 
(за ст. ст.). Тоді капітан Мацієвич продемонстру-
вав високу майстерність у польотах, установивши 
низку рекордів, зокрема з дальності польоту, а та-
кож коли вперше підняв у повітря літак із паса-
жирами, серед яких були голова Держдуми Росії 
О. Гучков та прем’єр-міністр П. Столипін. Вина-
хідник наважився тоді додатково встановити ре-
корд висоти, злетівши на півтисячі метрів.
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Але 24 вересня сталося непоправне: під час 
чергового випробування на висоті 385 м аероплан, 
яким керував Лев Макарович,  розпався в повітрі. 
Льотчик загинув на очах дружини і семирічної 
доньки, десятків тисяч глядачів, ставши таким чи-
ном першою жертвою в історії російської авіації. За 
даними спеціальної урядової комісії, під час польо-
ту на висоті 385 м (її визначили за барограмою, що 
вціліла) обірвався дріт діагонального розтягування, 
тобто трос, натягнутий між крилами літака, і його 
шматком було пошкоджено гвинт та систему управ-
ління літальним апаратом. При спробі вирівняти 
літак, що стрімко падав, пілота зірвало із сидіння...

Попрощатися зі славетним льотчиком і ви-
нахідником прийшов мало не весь Петербург. 
В останню путь його  проводжала вся еліта міста. 
Домовину несли військовий міністр Сухомлинов, 
виконувач обов’язки морського міністра Григо-
рович, генерал від кавалерії Каульбарс, депутати 
Держдуми Гучков і фон Лерхн. Над жалобною 
процесією плив аеростат. Серед 350 вінків був і ві-
нок від української громади Петербурга. Ця втра-
та була величезною, безповоротною  і болісною 
для української справи. 

«Слава Мацієвича розійшлася по всьому сві-
ту, але Україні належить честь, що один з її синів 
записав своє благородне ім’я на скрижалях все-

людського поступу» – так відгукнувся у некроло-
зі на загибель свого друга М. Вороний, свідок тієї 
страшної трагедії 1.

Поховали Льва Макаровича на Нікольському 
цвинтарі Олександро-Невської лаври Петербур-
га. На його могилі за кошти, зібрані на всенародні 
пожертви, було встановлено величний пам’ятник 
у вигляді восьмиметрової колони з полірованого 
червоного фінського граніту (автор І.  Фомін). На 
місці загибелі героя покладено гранітну меморі-
альну плиту. Неподалік розміщується майдан іме-
ні видатного українця. 

На  батьківщині Л. Мацієвича, в смт Олек-
сандрівка, йому встановлено пам’ятник (2015 р.; 
скульптор В. Френчко), а на будинку, де народив-
ся винахідник, – меморіальну дошку (1997). Та-
кож меморіальну дошку встановлено на головно-
му корпусі Харківського політехнічного інституту 
(колишній ХТІ).  

Крім того, знято документальний фільм «Два 
крила Левка Мацієвича» (1993 р.; студія «Укртеле-
фільм», реж. В. Гузик, сценарист В. Колодяжний).

Нині чимало матеріалів про Л. Мацієвича 
з’явилося в Інтернеті, що свідчить про актуаль-
ність і важливість його спадщини, інтерес до цієї 
непересічної особистості.

Про Л. Мацієвича
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«Мені завжди хо-
тілося написати ук-
раїнську душу і укра-
їнський характер...». 
Це слова одного із 

найобдарованіших письменників України Єв-
гена Пилиповича Гуцала. Він належить до ко-
горти яскравих представників «шістдесятниц-
тва» – покоління митців, які привнесли в тогочас-
ну літературу свіжий подих українського слова 
та формували обличчя молодої прози 1960-х рр. 
Письменник «заговорив про українську людину 
її мовою, тією інтонацією виповідання себе, яку 
звичайна людина чує в собі, але часто не може ви-
словити, не має хисту перетворити в слова» 3.

Творчий доробок Є. Гуцала – один із найба-
гатших кількісно і найрізноманітніших жанрово 
в українській літературі другої половини ХХ ст. 
Письменник звертався як до малої новелістичної 
форми (настроєвий етюд, поезія в прозі, сюжетне 
оповідання), так і до великої прози (повість, ро-
ман).

Народився Є. Гуцало в с. Старий Животів (те-
пер – с. Новоживотів) Оратівського району, що на 
Вінниччині, в родині сільських учителів. Згодом, 
ставши письменником, з величезною синівською 
любов’ю він писав: «Місця на Поділлі, де минуло 
моє дитинство, – це край полів, лісів, річок, ста-
вів, лугів. Дуже мальовничі місця, мальовничі кра-
євиди. Не сумніваюсь, що саме вони і прищеплю-
вали і навівали любов до своєї ж таки української 
природи, допомагали усвідомлювати нерозривну 
єдність душі людської з душею природи» 4.

Книгою, за якою Євген навчився читати, 
стала бабусина обшарпана Біблія без палітурки. 
У повоєнному сільському дитинстві література 
відкрила хлопчикові двері в інший, далекий, ча-
сто казковий, романтичний світ, з особливими 
пригодами та героями. Прочитавши все, що було 
в сільській бібліотеці, він їздив до районної – в 
с. Калинівку, та замовляв книги з Вінницької об-
ласної бібліотеки.

Середню освіту майбутній письменн ик здо-
був у Корделівській десятирічці. Вже в школі 
почав писати оповідання та вірші й надсилати їх 
до редакцій журналів і газет Києва. Закінчивши 
школу на відмінно, не полишав надії вступити на 
факультет журналістики Київського універси-
тету ім. Т. Г. Шевченка. Однак для абітурієнтів 
із села квота на вступ була обмеженою, тому 
через рік вступив на історико-філологічний фа-
культет Ніжинського педагогічного інституту, 
який закінчив у 1959 р.

Перші чотири оповідання Є. Гуцала було 
надруковано в 1960-му в журналі «Дніпро», а в 
1961 р. окремою книгою вийшов друком його 
перший поетичний цикл «Зелена радість конва-
лій». 

П. Загребельний, який тоді очолював редак-
цію «Літературної газети» (тогочасна назва «Лі-
тературної України»), відразу ж розгледів у моло-
дому авторові самобутній талант і запросив його 
на роботу до редакції. Тоді ж відбулася пам’ятна 
поїздка Є. Гуцала до Франції у складі делегації 
письменників із різних союзних республік. Голов-
ним для нього стало відчуття неймовірної свобо-

14  січня

 «Він жив у слові і словом виявляв себе у світі»  1

До 80-річчя  від дня народження Є. Гуцала (1937–1995)

1 Дончик В. Пісня, обірвана на півслові / В. Дончик // Слово і час. – 1995. – № 8. – С. 9.
2 Там само.
3 Цит. за вид.: Жулинський М. Відкрився птахам, людям і рослинам...: десять років без Євгена Гуцала // Відстані / Ми-

кола Жулинський. – Київ, 2006. – С. 153.
 4 Чорна Н. Криниця любові // Вінницький край : літ.-мистец. журн. – 2014. – № 1. – С. 139.

Євген Гуцало – дивовижний, надзвичайний письменник, 
загадковий, розкритий нами, критиками, 

істориками літератури, сучасниками 
тільки в якійсь невеличкій частині

його безмежного, талановитого, людяного,
духовно витонченого світу.

В. Дончик  2
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ди – нарешті можна було дихати на повні груди й 
не озиратися на численні цензурні заборони.

Вже з першої збірки оповідань «Люди серед 
людей» (1962) письменник заявив про себе як ав-
тор лірико-психологічної прози, зосереджений не 
просто на внутрішньому світі людини, а на його 
відтінках і нюансах, як поет природи, що тонко 
відчуває та відтворює словом її найменші зміни. 
Розкривши у творах багатий світ почуттів та пере-
живань звичайної людини, він окреслив перспек-
тиву проблемно-тематичного та жанрово-стильо-
вого оновлення української літератури. Наступні 
збірки – «Яблука з осіннього саду» (1964), «Ску-
пана в любистку» (1965), «Хустина шовку зеле-
ного» (1966), «Запах кропу» (1969) – переконали 
читачів, що Є. Гуцало є самобутнім новелістом.

Значну частку творчого доробку письменни-
ка становлять твори для дітей: «Олень Август» 
(1965), «З горіха зерня» (1969), «Дениско» (1973) 
та ін. А за збірки  «Пролетіли коні» (1966) та 
«Саййора» (1980) він був удостоєний Шевченків-
ської премії.

Дитяча проза, точніше книжки для дітей і 
батьків, Є. Гуцала прикметна особливим, по-гу-
цалівськи поетизованим зображенням стосунків 
між людьми. Однією з найкращих книжок про 
дітей стала збірка «У лелечому селі» (1969). В 
оповіданнях, адресованих як дітям, так і дорос-
лим, автор відтворив особисті спогади й вра-
ження, підсилені яскравою палітрою запахів і 
звуків, подав психологічні портрети хлопчиків 
та дівчаток, дитинство яких минуло, хоч і в по-
воєнних злиднях, але в гармонії зі світом птахів, 
звірів, рослин, комах, із законами природи. Він 
змалював своїх героїв в особливому стані – не-
визначеності імпульсів, несформованості думки, 
неможливості точно означити свої почуття. При 
цьому невичерпну «країну дитинства» письмен-
ник осмислив  у різних жанрово-стильових фор-
мах, щоразу – в новому баченні, про що також 
свідчать цикл «Оповідання з Тернівки» (1982) та 
книга «Княжа гора» (1985).

І. Дзюба наголошував на пізнавальному зна-
ченні оповідань Є. Гуцала для дітей: «Мабуть, 
найкращий спосіб дати дітям відчути іншу добу – 
показати їм дітей тієї доби. Крізь світ дитинства 
перших повоєнних літ вони побачать і відчують 
увесь той нелегкий час, те, що лягло у підмурівок 
їхнього життя. Може, краще зрозуміють і своїх 
батьків. Може, чогось і навчаться у їхнього дитин-
ства, – а навчитися є чого...» 1.

Новим етапом не лише у творчості письмен-
ника, а й в українській літературі загалом стала 
його реалістична проза – повісті з воєнного та по-
воєнного життя: «Мертва зона» (1967), «Родинне 
вогнище» (1968), «Подорожні» (1969), «Перед-
чуття радості», «Дівчата на виданні» (обидві – 
1971), «Весна високосного року» (1973), «Бере-
жанські портрети» (1975). На прикладі сильних, 
індивідуально і національно виразних характерів 
героїв письменник розповідав правду про людей, 
серед яких зростав і які стали для нього взірцем 
того, як важливо залишатися людьми в найтяж-
чих життєвих обставинах.

Саме на 1970-і рр. припав зрілий період твор-
чості Є. Гуцала. В цей час літературознавці впев-
нено визначили його як майстра психологічної 
прози, котрого насамперед хвилюють проблеми 
духовності, чистоти, народної моралі, т. зв. еколо-
гія душі. Художня реальність творів письменника 
зорієнтована на максимально адекватне сприй-
няття та інтерпретацію дійсності. У повістях ди-
логії «Шкільний хліб» – «Сільські вчителі» (1971)  
та «Шкільний хліб» (1973) – відтворено післяво-
єнну вбогість життя батьків Є. Гуцала – сільських 
учителів. Ці твори сповнені просвітленого ліриз-
му, зажури й надії. Здається, що їх було написано 
для того, аби відновити надломлену віру народу в 
незнищенність моральних цінностей. Образ геро-
їні повістей Олени Левківни – один із найкращих 
жіночих портретів з-поміж створених майстрами 
української прози.

Є. Гуцало з великою любов’ю до рідного на-
роду продовжував кращі традиції української кла-
сичної літератури. В його творах відчутний вплив 
витонченої манери письма М. Коцюбинського, 
фольклорно-традиційна стихія повістей, романів 
та поезії М. Стельмаха. Загалом для творчості 
письменника фольклорні мотиви є досить харак-
терними, про що свідчать створені ним неповтор-
ні картини сільського побуту, мовна стихія, націо-
нальний колорит.

У фольклорно-міфологічному романі-трилогії
«Позичений чоловік», «Приватне життя феноме-
на», «Парад планет» (1982–1984), за яку Є. Гуцалу 
в 1995 р. було присуджено Премію фундації Ан-
тоновичів, письменник відтворив образ найвидат-
нішого характерника колгоспної епохи – Хоми 
Прищепи. Ці твори стали талановитою спробою 
автора зобразити народний образ на кшталт Енея 
чи козака Мамая та у гротесковій формі поруши-
ти низку соціальних, політичних і етичних про-
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блем життя сучасного села й світу загалом: «Коли 
я писав “Позиченого чоловіка”, то відчував щастя 
– щастя писати такого героя з української Яблу-
нівки. Хоч би й які часи нині пливли й спливали, 
але український характер має перебути вічно» 1.

Посилення в новелістиці Є. Гуцала уваги до 
народних характерів, їхніх національних осо-
бливостей, побуту, діалектики старого і нового 
засвідчили й збірки оповідань: «Орлами ора-
но» (1977), «Що ми знаємо про любов» (1979), 
«Полювання з гончим псом» (1980), «Мисте-
цтво подобатись жінкам» (1985). Твори, що 
ввійшли до цих збірок, засвідчують поєднан-
ня в Є. Гуцалові лірика й епіка, тонкого пси-
холога й портретиста, жанрового художника. 
В оповіданнях, написаних із невимушеним вико-
ристанням елементів гротеску, травестії, бурлес-
ку, своєрідно реалізується давній задум автора 
створити український Декамерон. Він прагнув 
не просто вийти за межі реалістичного оповідно-
го ритму розгортання сюжету, а здійснити новий 
якісний стрибок у художній світ якогось осо-
бливо яскравого, ексцентричного, химерного, 
вибухово гострого «проявлення» національного 
характеру.

У 1981 p. вийшла друком друга поетична 
збірка Є. Гуцала «Письмо землі». Згодом з’яви-
лися наступні: «Час і простір» (1983), «Живемо 
на зорі» (1984), «Напередодні нинішнього дня» 
(1989), для яких характерною є віра поета в тор-
жество гуманістичних цінностей. Так, рівно через 
20 років після друку першої поетичної добірки 
«Зелена радість конвалій», письменник повернув-
ся до лірики.

Свій письменницький талант Є. Гуцало не-
втомно шліфував, працюючи в редакціях газет 
на Вінниччині, Львівщині, Чернігівщині, редак-
тором у видавництві «Радянський письменник». 
Постійні переїзди та відрядження давали йому 
змогу знайомитися з новими краями та людьми. 
Гостре око журналіста помічало цікаві людські 
характери, життєві історії, які згодом ставали 
сюжетами та темами для майбутніх оповідань і 
повістей.

Сповна віддаючись літературній творчос-
ті, Євген Пилипович не полишав і громадської 
роботи, допомагав багатьом молодим літерато-
рам – писав схвальні рецензії і передмови до 
їхніх перших прозових книжок. А творча ат-
мосфера семінарів молодих літераторів у чарів-
ному Ірпені за його участю була справді непов-
торною.

Є. Гуцала можна було б вважати одним із 
найуспішніших і найреалізованіших письменни-
ків-шістдесятників. Щороку в Україні виходили 
його книжки, переклади з’являлися не лише в Ро-
сії, а й у Болгарії, Німеччині, Польщі. Однак на-
стали брежнєвські часи і почалося «полювання на 
відьом». На довгі роки замовкла Л. Костенко, яка 
не погодилася йти на жодні компроміси з владою; 
покінчив життя самогубством Г. Тютюнник, ко-
трого намагалися приборкати, нагородивши Пре-
мією ім. Лесі Українки; В. Шевчук став писати 
«в шухляду». І кожен із шістдесятників мав вирі-
шувати для себе найболючішу проблему – не йти 
на угоду з панівним режимом і втратити можли-
вість друкуватися чи «перелицюватися», зрадити 
себе, писати на замовлення. Багато хто так і зро-
бив, вірячи, що перебуде лихі часи, надягнувши 
на себе машкару.

Є. Гуцало з настанням нових часів не пішов на 
барикади, не став дисидентом, як В. Стус, Є. Свер-
стюк чи В. Чорновіл, не кинувся у вир політичної 
боротьби, не виступав на велелюдних мітингах. 
Як письменник і громадянин він конкретною спра-
вою підтримував національно-духовне відроджен-
ня, роблячи те, що вмів найкраще, – продовжував 
писати, виступати у пресі, переймаючись долею 
народу.

Видання останніх років – повісті «Голодо-
мор» та «Безголов’я» (обидві – 1990 р.) та пу-
бліцистичний цикл, названий за однією зі статей 
«Мен тальність орди» (1995), – засвідчили, як 
глибоко Є. Гуцало роздумував над долею рідного 
народу, як по-синівському віддано любив Украї-
ну. Письменник аналізував першопричини тих 
ук рай складних обставин, в яких Україні доводи-
лося долати шлях повернення до себе. Про свою 
роботу над книгою «Ментальність орди» Євген 
Пилипович на врученні Премії фундації Анто-
новичів сказав: «Силою агресії, силою зброї, си-
лою патологічної брутальності й патологічного 
розбою нам постійно нав’язувався культ російсь-
кого народу, нам постійно нав’язували цивіліза-
цію брехні, пияцтва, ненависті до праці, нав’язува-
лася цивілізація безгосподарності, хаосу, безпер-
спективності, цивілізація мародерства. Зрештою, 
ота війна в Чечні, яку бачимо сьогодні. Така сама 
чеченська війна велася в Україні завжди. <...> 
І хіба Україну не закладено в цю страхітливу 
цивілізацію постійного пограбування й мародер-
ства, геноциду, хіба сьогодні, як і завжди, Украї-
на не є отією шевченківською покриткою? Укра-
їна була і є “раба рабів”, бо такою “рабою рабів” 

1 Гуцало Є. Чому весь час до Бога знімається рука?..  // Слово і час. – 1995. – № 8. – С. 8. 
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є Росія, іншою вона бути не здатна, але чи може-
мо ми змиритися й сьогодні з роллю “рабою ра-
бів” – України? І чи може тут наша література 
грати пасивну роль?» 1.

Історія з книжкою «Ментальність орди» мала 
драматичне продовження – після виходу у світ її 
продаж намагалися заблокувати. Слідом за газе-
тою українських комуністів «Товариш» історик 
О. Толочко у статті «Ментальність ясиру» звину-
ватив Є. Гуцала в русофобії та спробі ірраціональ-
ного проектування власних, українських, гріхів 
на сусідній братній народ.

У 2005 р. у Видавничому домі «Києво-Моги-
лянська академія» вийшло у світ друге, допов-
нене видання «Ментальності орди». На жаль, 
за більш ніж 20 років, що минули після смерті 
Євгена Пилиповича, книга стала ще актуаль-
нішою. Так само залишаються актуальними 
десятки повістей, романів, оповідань і віршів 
письменника, які й досі перевидають у різних ви-
давництвах.

Є. Гуцало – лауреат Премії ім. Ю. Янов-
ського (1982), Державної премії України 
ім. Т. Г. Шевченка (1985), Премії фундації Анто-
новичів (1995). За публіцистику, зібрану в книзі 
«Ментальність орди», письменнику (вже посмерт-
но) присуджено Всеукраїнську премію ім. І. Огіє-
нка (1995). Його твори, зокрема повість-дилогію 
«Шкільний хліб», перекладено польською, ні-
мецькою, румунською, болгарською, російською, 
чеською, угорською, французькою мовами.

Письменник зізнавався, що нудьгує за милим 
серцю Поділлям, і збирався переїхати. Навіть ха-
ту з яблуневим садом купив у селі, з яким були по-
в’язані його дитинство та сюжети багатьох тво-
рів. Є. Гуцало мав би подолати ще не один ви-
ток спіралі та знову подивувати читачів яко-
юсь несподівано відкритою художньою гранню, 

оригінальним поворотом у своєму естетичному 
світосприйнятті, жанрово-стильовому самови-
явленні, якби доля виявилася прихильнішою до 
нього. Однак 4 липня 1995 р. Євген Пилипович 
відійшов у Вічність. 

А невдовзі після його смерті, 14 липня, не ста-
ло й іншого класика – О. Гончара. Липень того 
року став «чорним липнем» для української літе-
ратури. Відходили митці, які сказали своє непов-
торне слово в літературі...

Ім’я Є. Гуцала гідно вшановується в нашій 
країні. В містах та селах на його честь названо ву-
лиці. У Києві з’явився провулок, названий ім’ям 
письменника, на будинку, де він жив (вул. Михай-
ла Омеляновича-Павленка, 3), встановлено мемо-
ріальну дошку. Вінницьке земляцтво заснувало 
щорічну Всеукраїнську літературно-мистецьку 
премію імені Є. Гуцала і вже відзначило нею бага-
тьох письменників та діячів мистецтва і культури. 
У школі с. Нова Гребля, де минули дитячі роки 
видатного майстра слова, діє його кімната-музей, 
установлено меморіальну дошку. У Вінницькій 
обласній бібліотеці для дітей ім. І. Франка створе-
но світлицю «Подільська хризантема».

Даниною пам’яті про видатного письменника 
є також книга спогадів, які зібрала двоюрідна се-
стра письменника, літераторка та фольклористка 
Марія Гуцало.

За мотивами гуцалівських творів було знято 
фільми: «Солом’яні дзвони» (1987, реж. Ю. Іл-
лєнко), «У лузі на старому дивані» (1981, реж. 
В. Вітер) та «Виїзний товариський суд» (1981, 
реж. І. Кобрин), відеофільм «Марія» (1987) і теле-
фільм «Блуд» (1996, реж. О. Бійма).

Пам’ять про письменника живе. Це означає, 
що криниця любові до нього не міліє. А час іще 
відбере з багатющої спадщини Є. Гуцала усе най-
краще та найцінніше.

Видання творів Є. Гуцала
Твори : в 5 т. / Є. П. Гуцало ; ред. М. Н. Москален-

ко. – Київ : Дніпро, 1996.
Т. 1 : Оповідання. Новели. – 1996. – 454 с. – ISBN 

5-308-01660-7.
Т. 2 : Повісті. – 1996. – 461 с. – ISBN 5-308-01668-2.
Т. 3 : Повісті. Роман. – 1997. – 461 с. – ISBN 5-308-

01671-2.
Т. 4 : Романи. – 1997. – 686 с. – ISBN 5-308-01672-0.
Т. 5 : Поезії. Статті / упоряд. Л. Воронина. – 1997. – 

576 с. – ISBN 5-308-01673-9.
Діти Чорнобиля / Є. Гуцало ; [ред. Ю. Сердюк]. – Київ : 

Соняшник, 1995. – 104 с. : іл.
Зайці в полі варять борщ : [для мол. шк. віку] / 

Євген Гуцало ; [упоряд. Л. Воронина ; намалювала 

О. Кваша]. – Львів : Вид-во Старого Лева, 2015. – 43 с. : ко-
льор. іл.

З вогню воскресли ; Мертва зона ; Біль і гнів ; Безго-
лов’я : повісті / Є. П. Гуцало. – Київ : Укр. видавн. група, 
1996. – 430 с.

Ментальність орди, або ж Творення «євроазійського 
простору» / Євген Гуцало ; [упоряд., передм. П. М. Мовчана]. – 
Київ : Просвіта, 2015. – 59 с. – (Бібліотека українського воїна).

Позичений чоловік : роман / Євген Гуцало ; [післямо-
ва М. Слабошпицького]. – Київ : Знання, 2012. – 384 с. – 
(Скарби української літератури).

Пролетіли коні : оповідання та повісті / Є. П. Гуца-
ло ; вступ. слово Л. Ворониної. – Київ : Вид-во гуманітар. 
літ., 2008. – 384 с. : портр. – (Бібліотека Шевченківського 
комітету). – ISBN 978-966-01-0320-7.
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Останній зимовий день

Двадцять восьмого лютого на вечірній зорі
тривожно стою на зимовім березі.
Чи вдасться переступити мені, як торік,
з двадцять восьмого лютого в перше березня?
Ця тріщина в днях, ця важка глибина,
ця прірва у два неіснуючих дні –
колись непосильною стане мені.
А там же, за нею – весна…
Двадцять восьмого лютого, в сутінковій імлі,
я виходжу з дому, в садочок, за сином…

І. Жиленко1

1 Жиленко І. Останній зимовий день // Євангеліє від ластівки : вибр. твори / І. Жиленко. – Київ, 2006. – С. 305–306.

Місяць лютий гостро кутий.

Якби мені та сила, що в січні, каже лютий,
то я б бику-третяку роги вломив.

У лютому багато інею – влітку багато роси.

У лютому зорепад – тиха весна.
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1
210 років від дня народження Антіна Євстахійовича Лужецького (1807–1891), українського 

поета
190 років від дня народження Богдана Андрійовича Дідицького (1827–1909), українського 

публіциста, видавця, письменника, громадсько-культурного діяча
175 років від дня народження Володимира Донатовича Орловського (1842–1914), українсько-

го живописця-пейзажиста
160 років від дня народження Володимира Михайловича Бехтерева (1857–1927), російського 

невропатолога, психіатра, психолога
120 років від дня народження Євгена Филимоновича Маланюка (1897 1–1968), українського 

поета, мистецтвознавця, літературознавця, критика, громадсько-політичного діяча 
110 років від дня народження Гурія Миколайовича Савіна (1907–1975), українського вченого 

в галузі механіки
80 років від дня народження Ярослави Семенівни Грицишин (1937), української вишивальниці

2
130 років від дня народження Арія Мойсейовича Пазовського (1887–1953), українського та 

російського диригента 
125 років від дня народження Олександра Миколайовича Степанова (1892–1965), російсько-

го письменника
80 років від дня народження Олександра Антоновича Захаренка (1937–2002), українського 

педагога

3
160 років від дня народження Вільгельма-Людвіга Йогансена (1857–1927), датського 

біолога
130 років від дня народження Ґеорґа Тракля (1887–1914), австрійського поета
80 років від дня народження Василя Івановича Діденка (1937–1990), українського поета 
80 років від дня народження Павла Степановича Супруна (1937), українського кобзаря, 

піаніста 

4
Всесвітній день боротьби із захворюванням на рак 

Відзначається щорічно за ініціативою ВООЗ
175 років від дня народження Гуго Шухардта (1842–1927), німецького та австрійського мово-

знавця
140 років від дня народження Миколи Омеляновича Макаренка (1877–1938), українського 

мистецтвознавця, археолога
120 років від дня народження Федора Пилиповича Максименка (1897–1983), українського 

бібліографа, книгознавця 
110 років від дня народження Георгія Дмитровича Латишева (1907–1973), українського 

фізика 
100 років від дня народження Григорія Лукича Бабухи (1917–1973), українського фахівця в 

царині тепломасообміну в диспергованих середовищах

5
175 років від дня народження Олександри Олександрівни Сантагано-Горчакової (1842–

1913), російської співачки, педагога
90 років від дня народження Володимира Григоровича Власова (1927–1999), українського 

живописця

Лютий

 1 Дату народження подано за ЕІУ, біографічним довідником «Мистецтво України», словником-довідником «Українська 
діаспора: літературні постаті, твори, бібліографічні відомості». За іншими даними народився 02.02.1887 р., 02.02.1897 р.
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Лютий

6
130 років від дня народження Бенедикта Костянтиновича Лівшиця (1887–1938), російського 

письменника, перекладача
100 років від дня народження Юрія Олексійовича Величка (1917–1986), українського та ро-

сійського актора, режисера
80 років від дня народження Володимира Васильовича Кезлі (1937–1984), українського пись-

менника
80 років від дня народження Алли В’ячеславівни Лагоди (1937), української артистки балету, 

балетмейстера, педагога
80 років від дня народження Олександра Івановича Пустовалова (1937), українського вій-

ськового диригента

7
170 років від дня народження Володимира Володимировича Заленського (1847–1918), укра-

їнського та російського зоолога, ембріолога
170 років від дня народження Олександра Олександровича Русова (1847–1915), українського 

етнографа, фольклориста, громадського діяча
100 років від дня народження Івана Григоровича Істоміна (1917–1988), ненецького та комі 

письменника, критика, публіциста, збирача та дослідника фольклору
75 років від дня народження Лекси Мануша [справж. – Олександр Дмитрович Бєлугін (1942–

1997)], циганського поета, фольклориста, мовознавця, перекладача, етнографа

8
110 років від дня народження Івана Олександровича Ігнаткіна (1907–1991), українського іс-

торика архітектури
80 років від дня народження Павла Васильовича Білошицького (1937), українського патофі-

зіолога, математика

9
150 років від дня народження Григорія Андрійовича Коваленка (1867 1–1938), українського 

письменника, журналіста, громадського діяча 
125 років від дня народження Петра Дмитровича Барановського (1892–1984), російського 

архітектора
110 років від дня народження Миколи Андрійовича Баришева (1907–1944), українського 

художника театру
110 років від дня народження Мірдзи Кемпе [справж. – Найковська (1907–1974)], латиської 

поетеси, перекладача
100 років від дня народження Петра Петровича Перепелиці (1917–2004), українського 

театрознавця

10
120 років від дня народження Джона Френкліна Ендерса (1897–1985), американського біоло-

га, лауреата Нобелівської премії в галузі фізіології та медицини (1954) 
110 років від дня народження Володимира Олександровича Галицького (1907–1998), росій-

ського та українського режисера
110 років від дня народження Василя Миколайовича Ремесла (1907–1983), українського 

вченого в галузі селекції та насінництва пшениці
75 років від дня народження Ольги Миколаївни Петрової (1942), українського живописця, 

графіка, мистецтвознавця

 1 Дату народження подано за УЛЕ. За іншими даними народився 24.01.1868 р., 07.02.1867 р.
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11
170 років від дня народження Томаса Алви Едісона (1847–1931), американського винахідника 

в галузі електротехніки 
150 років від дня народження Олени Андріївни Зініної (1867–1943), української актриси, 

співачки 
130 років від дня народження Сигізмунда Домініковича Кржижановського (1887–1950), 

українського та російського письменника, літературознавця, мистецтвознавця, перекладача 
130 років від дня народження Івана Дмитровича Шадра [справж. – Іванов (1887–1941)], росій-

ського художника, скульптора-монументаліста 
120 років від дня народження Василя Корнійовича Навроцького (1897–1975), українського 

гігієніста 
100 років від дня народження Джузеппе де Сантіса (1917–1997), італійського кінорежисера, 

сценариста
100 років від дня народження Сідні Шелдона [справж. – Сідні Шехтель (1917–2007)], амери-

канського письменника, сценариста 
90 років від дня народження Олексія Миколайовича Горохова (1927–1999), українського 

скрипаля, педагога, музикознавця

12
Собор трьох святителів: Василя Великого, Іоанна Золотоустого, Ãригорія Богослова 

90 років від дня народження Валентина Олександровича Мальцева (1927–2004), українсько-
го хормейстера

90 років від дня народження Олексія Григоровича Ситенка (1927–2002), українського фізи-
ка-теоретика

80 років від дня народження Володимира Дмитровича Опанасенка (1937–1999), українсько-
го режисера, поета

13
Всесвітній день радіо

Відзначається щорічно за ініціативою ЮНЕСКО з 2011 р.
125 років від дня народження Марії Іванівни Литвиненко-Вольгемут (1892–1966), україн-

ської співачки, педагога, музично-громадського діяча
110 років від дня народження Віктора Маркіяновича Савина (1907–1971), українського живо-

писця

14
День Святого Валентина

День безпечного Інтернету 1

Відзначається щорічно з 2004 р. у другий вівторок лютого за ініціативою європейських некомер-
ційних організацій

150 років від дня народження Семена Івановича Гарденіна [справж. – Коваленко (1867–
1928)], російського співака 

125 років від дня народження Володимира Йосиповича Пірадова (1892–1954), українського 
диригента

120 років від дня народження Петра Федоровича Костирка (1897–1982), українського архітек-
тора 

110 років від дня народження Алеся Звонака [справж. ім’я – Петро Борисович (1907–1996)], 
білоруського поета

1 Запроваджено з просвітницькою метою щодо відповідальнішого підходу до використання онлайнових технологій 
і мобільних телефонів, особливо серед дітей та молоді в усьому світі. Сайт Дня безпечного Інтернету: http://www.
saferinternetday.org.

Лютий
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110 років від дня народження Ємиліана Станева [справж. – Никола Стоянов Станев (1907–
1979)], болгарського письменника, культурного діяча 

100 років від дня народження Леоніда Олександровича Шматька (1917–1981), українського 
живописця 

90 років від дня народження Івана Федоровича Ляшенка (1927–1998), українського музи-
кознавця

15
Стрітення Ãосподнє
День вшанування учасників бойових дій на території інших держав

Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України № 180/2004 від 11.02.2004 р.
110 років від дня відкриття (1907) Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва (на той час – Вінниць-

ка публічна бібліотека ім. Гоголя)
200 років від дня народження Шарля Франсуа Добіньї (1817–1878), французького художника 
180 років від дня народження Семена Петровича Жолнарського (1837–1912), українського 

народного співака-торбаніста 
140 років від дня народження Гриня (Гриця) Тершаковця (1877–1959), українського громад-

сько-політичного діяча в Галичині 
125 років від дня народження Марії Іванівни Юнак (1892–1977), українського живописця, гра-

фіка
75 років від дня народження Івана Сергійовича Григурка (1942–1982), українського письмен-

ника

16
225 років від дня народження Григорія Яхимовича (1792–1863), українського церковного та 

громадсько-політичного діяча, теолога
150 років від дня народження Єфросинії Пилипівни Зарницької [справж. – Азгуріді (1867–

1936)], української актриси, співачки
140 років від дня народження Ореста Львовича Авдиковича (1877 1–1918), українського пись-

менника, педагога, літературознавця
110 років від дня народження Івана Івановича Ковалика (1907–1989), українського мово-

знавця
110 років від дня народження Олексія Леонтійовича Нарочницького (1907–1989), україн-

ського історика

17
160 років від дня народження Миколи Аполлоновича Тутковського (1857–1931), українсько-

го піаніста, композитора, педагога, музичного діяча 
150 років від дня народження Петра Петровича Шмідта (1867–1906), українського та німець-

кого військовика-моряка, одного з керівників Севастопольського збройного повстання 1905 р.
140 років від дня народження Всеволода Андрійовича Чаговця (1877–1950), українського те-

атрознавця, драматурга, журналіста
125 років від дня народження Йосипа Івановича Сліпого [Сліпий-Коберницький-Дичков-

ський (1892–1984)], українського церковного та громадського діяча, Патріарха УГКЦ, вченого, 
богослова

110 років від дня народження Дмитра Борисовича Кедріна (1907–1945), російського поета
80 років від дня народження Людмили Василівни Діденко (1937), українського вченого-медика

18
190 років від дня народження Івана Івановича Федоренка (1827–1889), українського та росій-

ського астронома

1 Дату народження подано за ЕСУ, Encyclopedia of Ukraine. За іншими даними народився в 1873 р., 1876 р.
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160 років від дня народження Дмитра Григоровича Щербачова (1857–1932), українського та 
російського військового діяча, учасника визвольного руху

140 років від дня народження Дереніка Карапетовича Демірчяна (1877–1956), вірменського 
письменника

125 років від дня народження Олександра Сергійовича Серебровського (1892–1948), росій-
ського біолога, одного із засновників генетики

110 років від дня народження Леоніда Яковича Зимного [справж. – Писаревський (1907–
1942)], українського поета

19
25 років від дня, коли (1992) Верховна Рада України затвердила тризуб як малий герб України, 

вважаючи його головним елементом великого герба України 
300 років від дня народження Дейвіда Гарріка (1717–1779), англійського актора, драматурга, 

театрального діяча
225 років від дня народження Родерика Імпі Мурчисона [Мерчісона (1792–1871)], англійсько-

го геолога

20
Всесвітній день соціальної справедливості

Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 62 / 10

День Ãероїв Небесної Сотні
Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України № 69/2015 від 11.02. 2015 р.
175 років від дня народження Йозефа Віктора Відмана (1842–1911), швейцарського письмен-

ника
130 років від дня народження Олександра Дмитровича Тимофєєвського (1887–1985), росій-

ського та українського патофізіолога, онколога
130 років від дня народження Олександра Івановича Удовиченка (1887–1975), українського 

військового та громадського діяча 
120 років від дня народження Льва Самійловича Шполянського (1897–1984), українського 

хорового диригента, педагога
110 років від дня народження Аркадія Івановича Аркадьєва [справж. – Кудерко (1907–1993)], 

російського актора
75 років від дня народження Анатолія Павловича Радзіховського (1942), українського вчено-

го-медика, хірурга, художника

21
Міжнародний день рідної мови

Проголошено на ХХХ сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО, відзначається щорічно з 2000 р. 
відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 56 / 262

160 років від дня народження Миколи Михайловича Фігнера (1857–1918), російського співа-
ка, антрепренера, педагога 

160 років від дня народження Авксентія Антоновича Цагарелі (1857–1902), грузинського дра-
матурга 

140 років від дня народження Наума Ісаковича Прусліна (1877–1943), українського дириген-
та, композитора 

120 років від дня народження Федора Пилиповича Мацкова (1897–1977), українського фізіо-
лога рослин 

90 років від дня народження Тетяни Луківни Ахекян (1927), української артистки балету, пе-
дагога

22
170 років від дня народження Дмитра Андрійовича Усатова (1847–1913), українського та ро-

сійського співака, педагога, композитора 
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160 років від дня народження Генріха Рудольфа Герца (1857–1894), німецького фізика
125 років від дня народження Олександра Григоровича Козюренка (1892–1959), українсько-

го художника-карикатуриста
120 років від дня народження Кароля Сверчевського (1897–1947), польського військового та 

державного діяча
110 років від дня народження Власа Захаровича Іванова-Паймена (1907–1973), чуваського 

письменника
90 років від дня народження Маргарити Георгіївни Мигунової (1927–2014), української та 

російської письменниці 
75 років від дня народження Святослава Івановича Литвиненка (1942), українського диригента

23
140 років від дня народження Пшемислава Боніфаційовича Домбковського (1877–1950), 

польського юриста, слов’янознавця 
120 років від дня народження В’ячеслава В’ячеславовича Левандовського (1897 1–1962), 

українського кінорежисера, художника-мультиплікатора, сценариста, винахідника 
110 років від дня народження Івана Олександровича Артюхова (1907–1977), учасника парти-

занського руху в Україні під час німецько-радянської війни 1941–1945 рр.
100 років від дня народження Рахмата Бадретдінова (1917–1995), українського літератора, 

перекладача
100 років від дня народження Цедена (Циденжапа) Галсановича Галсанова (1917–1992), 

бурятського поета 

24
170 років від дня народження Мелітона Осиповича Бучинського (1847–1903), українського 

фольклориста, етнографа 
125 років від дня народження Костянтина Олександровича Федіна (1892–1977), російського 

письменника
110 років від дня народження Костянтина Миколайовича Шиповича (1907–1942), україн-

ського композитора, піаніста 
100 років від дня народження Тетяни Нилівни Яблонської (1917–2005), української 

художниці 
90 років від дня народження Володимира Степановича Лукомського (1927–1973), україн-

ського архітектора 
80 років від дня народження Олександра Миколайовича Загребельного (1937–1993), укра-

їнського співака
75 років від дня народження Миколи Кириловича Пономаренка (1942), українського майстра 

декоративно-ужиткового мистецтва

25
310 років від дня народження Карло Гольдоні (1707–1793), італійського драматурга 
210 років від дня народження Ігнаци-Фелікса Добжинського (1807–1867), польського компо-

зитора, диригента, піаніста, педагога 
130 років від дня народження Леся Курбаса [справж. ім’я – Олександр-Зенон Степанович 

(1887–1937)], українського режисера, актора, теоретика театру, драматурга, публіциста, 
перекладача

110 років від дня народження Володимира Павловича Рибака (1907–1961), українського гро-
мадсько-політичного діяча 

110 років від дня народження Алі Сабахаттіна (1907–1948), турецького письменника 
100 років від дня народження Ентоні Берджеса (1917–1993), англійського письменника, компо-

зитора, критика, перекладача, сценариста, журналіста, літературознавця 

 1 Дату народження подано за ЕСУ, біографічним довідником «Мистецтво України». За іншими даними народився 
24.02.1897 р.
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90 років від дня народження Владимира Бильні (1927–2006), українського письменника 
(Югославія)

26
160 років від дня народження Овксентія Васильовича Корчака-Чепурківського (1857–

1947), українського гігієніста, епідеміолога
140 років від дня народження Федора Миколайовича Попадича (1877–1943), українського 

хорового диригента, композитора, педагога
100 років від дня народження Вадима Івановича Гопкала (1917–1995), українського архітектора 
80 років від дня народження Анатолія Павловича Черченка (1937–1995), українського кіно-

режисера, сценариста

27
210 років від дня народження Генрі Водсворта Лонгфелло (1807–1882), американського пись-

менника, перекладача
150 років від дня народження Івана Владиславовича Жолтовського (1867–1959), російського 

архітектора
140 років від дня народження Павла Павловича Гайдебурова (1877–1960), російського акто-

ра, режисера
130 років від дня народження Петра Миколайовича Нестерова (1887–1914), російського 

військового льотчика 
110 років від дня народження Володимира Івановича Архарова (1907–1997), українського 

фізика
90 років від дня народження Бенціона Міхельовича Біренберґа (1927), українського еконо-

міста

28
225 років від дня народження Карла Максимовича Бера (1792–1876), російського ембріолога, 

антрополога, географа 
170 років від дня народження Миколи Степановича Авдакова (1847–1915), українського та 

російського промисловця, громадського та державного діяча
140 років від дня народження Сергія Едуардовича Борткевича (1877–1952), українського 

композитора, піаніста, педагога
110 років від дня народження Юрія Старосольського (1907–1991), українського вченого-прав-

ника, громадського діяча
100 років від дня народження Федора Семеновича Бабичева (1917–2000), українського хіміка

Цього місяця виповнюється:
80 років від часу заснування (1937) Літературно-меморіального музею О. С. Пушкіна та 

П. І. Чайковського в м. Кам’янці (Черкаська обл.)
200 років від дня народження Фредерика Дугласа [справж. – Бейлі Фредерик Огастес Вошінг-

тон (1817–1895)], американського демократа, лідера негритянського визвольного руху
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Патріарх  Йосиф
Сліпий (у миру Йо-
сиф Іванович Кобер- 
ницький-Дичковсь-
кий) – знакова пос- 
тать нашої новітньої 

церковної історії і загалом історії українського 
народу. Один із фундаторів Української греко-ка-
толицької церкви (УГКЦ), очільник і пастир міль-
йонів українських католиків упродовж 40 років 
(1944–1984), він здобув світове визнання як ак-
тивний діяч християнського екуменічного руху, 
поборник і промотор ідей Другого Ватиканського 
(Вселенського) Собору 1962–1965 рр., що став 
справжньою епохальною подією в історії Церкви 
ХХ ст. Видатний учений на терені всесвітньої 
богословської науки, Й. Сліпий прагнув до при-
мирення і єдності, співпраці і взаєморозуміння 
між християнами різних конфесій. У релігійному 
єднанні Владика вбачав могутнє підґрунтя для 
національної єдності. «За єдність церкви і наро-
ду!» – таким було гасло його життя.

Народився майбутній ієрарх у с. Заздрість 
(тепер Теребовлянський район Тернопільської об-
ласті) у багатодітній заможній родині, яка жила 
традиційними християнськими цінностями. Його 
батьки – Іван Семенович Коберницький-Сліпий і 
Анастасія Романівна Дичковська – були прости-
ми селянами, ревними і побожними людьми, сві-
домими українцями. Цього навчали і своїх вісьмох 
дітей, серед яких Йосиф був наймолодшим. Не 
забували в родині і про рідну мову та культуру, 
бо, як згадував сам Блаженніший, «в четвертій 
народній клясі» він уже мав «Кобзаря» і знав на-
пам’ять «Думи мої, думи мої». 

Юнак легко опановував іноземні мови, пе-
редусім польську, німецьку, італійську, згодом 

класичні – латинську, грецьку, давньоєврейсь-
ку. Після закінчення Тернопільської гімназії, в 
1912 р., вступив до Львівської греко-католицької 
духовної семінарії. Тут на здібного й сумлінного 
юнака звернув увагу митрополит А. Шептицький. 
Завдяки йому Йосиф зміг продовжити свої студії 
в Інсбруку (Австрія) як студент прославленого в 
Європі Католицького університету. 

30 вересня 1917 р. після повернення із заслан-
ня в Росії митрополит Андрей висвятив в Уневі 
Й. Сліпого в сан священика. Наступного року мо-
лодий пастир здобув ступінь доктора богослов’я, 
захистивши дисертацію на тему «Вчення візан-
тійського патріарха Фотія про Пресвяту Трійцю». 
Видана німецькою мовою (1922), ця праця засвід-
чила високий теоретичний рівень дисертанта. 
Молодий український учений-богослов дістав не 
тільки схвальні відгуки щодо неї, а й визнання в 
науково-богословському світі.

Подальші теологічні та філософські студії 
отець Йосиф продовжував у римських університе-
тах («Грегоріанум» і «Анджелікум») та Орієнталь-
ному інституті. В 1924 р. за працю «Про принцип 
спірації у Пресвятій Трійці» йому було надано 
звання «магістр агрегатус» з догматики. Автор 
присвятив її вивченню найцікавішої з погляду по-
єднання конфесій (екуменізму) тринітарної про-
блеми, головним чином питанню про походження 
Святого Духа. 

Повернувшись до Львова, молодий учений 
почав викладати богослов’я у Львівській гре-
ко-католицькій духовній семінарії, на базі якої 
було створено Греко-католицьку богословську 
академію. В 1930 р., за рекомендацією А. Шеп-
тицького, Й. Сліпий обійняв посаду ректора цього 
навчального закладу. Тут з усією повнотою роз-
крився видатний талант Й. Сліпого – ученого і бу-

17 лютого

«...ß  з вами по всі дні і до кінця віку»
До 125-річчя від дня народження Патріарха Йосифа Сліпого (1892–1984)

...Заповідаю вам усім: моліться, працюйте і боріться за 
збереження християнської душі кожної людини українського роду 
і за весь Український нарід і просіть Всемогутнього Бога, щоб він 
допоміг нам завершити нашу тугу за єдністю і наші змагання за 

церковне об’єднання у постанні Патріярхату Української Церкви!  
Йосиф Сліпий 1

1 Цит. за вид.: Патріярх Йосиф Сліпий. Заповіт. – Львів, 2004. – С. 23.
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дівничого Церкви, педагога і діяча культури. Рек-
тор вивів академію на високий науковий рівень, 
невтомно трудився над підвищенням її престижу. 
Для запозичення кращого європейського досвіду, 
наукових методів навчання й виховання їздив у ві-
дрядження до Бельгії, Німеччини, Франції, Вели-
кобританії. Найздібніших слухачів відправляв на 
навчання за кордон. Протягом 10 років існування 
Богословська академія досягла рівня найкращих 
теологічних закладів Європи, розвиваючи вод-
ночас наукові традиції українських братських 
шкіл. Серед її вихованців були майбутні ієрархи 
УГКЦ – Мирослав Іван Кардинал Любачівський, 
Ізидор Борецький, Іван Прашко та ін.

Як один із співзасновників Й. Сліпий натх-
ненно розбудовував Богословське наукове това-
риство (БНТ) у Львові (1922–1939). Водночас 
був головним редактором наукового тримісяч-
ника «Богословія» (орган БНТ, який у 1923–
1938 рр. видавався у Львові, з 1939-го – в Римі,  
починаючи з 1997-го продовжує виходити у Льво-
ві), з 1924 р. – секретарем філософсько-догматич-
ної секції БНТ, з 1926-го – незмінним головою 
цього товариства. Для установчого з’їзду БНТ мо-
лодий теолог написав проект статуту, який майже 
не змінювався. Вступна частина документа закін-
чувалася такими словами: «Науковою культур-
ною працею ми кладемо чи не найсильніші (під цю 
хвилю) підвалини нашому національному і дер-
жавному життю» 1. 

У подальшому митрополит А. Шептицький 
мав змогу неодноразово переконатись у сумлін-
ності й щирості Й. Сліпого, якому доручив під-
готовку майбутніх кадрів для УГКЦ і на якого 
від 1931 р. поклав обов’язки заступника голови 
Українського католицького союзу.  Спільно з ним 
митрополит також керував католицькою пресою 
в Львівській єпархії. Крім того, Й. Сліпий був 
редактором та керівником багатьох релігійних 
видань, брав участь у наукових конференціях 
та з’їздах. Не випадково А. Шептицький бачив у 
ньому свого спадкоємця.

Переслідування українських греко-католиків, 
розпочате радянською владою після першої біль-
шовицької окупації Західної України, прискори-
ло рішення А. Шептицького, який 25 листопада 
1939 р., за погодженням з Папою Пієм ХІІ, та-
ємно висвятив Й. Сліпого на єпископа (з правом 
наступництва). Після смерті митрополита 1 ли-
стопада 1944 р. Й. Сліпий перейняв провід УГКЦ 
у найважчий час її ліквідації, ставши архієписко-
пом Львова і митрополитом Галича.

На цей час припадає початок жорстоких 
переслідувань УГКЦ як у Радянському Союзі, 

так і в усіх інших країнах тоталітарного ре-
жиму.

11 квітня 1945 р.  за контрреволюційну ді-
яльність, шпигунство на користь Ватикану та 
вороже ставлення до СРСР архієпископа було 
заарештовано й  засуджено до восьми років та-
борів. У 1953 р. строк продовжили ще на п’ять 
років, які ув’язнений провів у Сибіру. В 1957-му 
винесено новий вирок: ще чотири роки каторж-
них робіт. Загалом Й. Сліпий відбув 18 років за-
слання (1945–1963).

У травні 1945-го  було створено ініціативну 
групу з возз’єднання Греко-католицької церкви з 
Православною, про роботу якої М. Хрущов осо-
бисто доповідав Й. Сталіну. В березні 1946-го у 
Львові відбувся псевдособор, на якому проголо-
сили про ліквідацію Греко-католицької церкви, 
а значну частину її майна передали Російській 
православній церкві. Вірян і духовенство насиль-
но змушували зрікатися своєї церкви. Так жер-
твами  переслідувань стали мільйони: єпископи, 
священики і миряни, монахи і монахині. Під час 
свого візиту в Україну в 2001 р. Папа Римський 
Іван Павло II проголосив блаженними 28 ново-
мучеників.

У 1946–1989 рр. Греко-католицька церква 
була змушена діяти в підпіллі. Її провід, перебу-
ваючи в ув’язненні, продовжував здійснювати ми-
трополит Й. Сліпий. Незважаючи на всі зусилля 
режиму, під керівництвом підпільної ієрархії про-
довжувалося церковне життя на Батьківщині та 
в місцях заслань: діяли підпільні семінарії та мо-
настирі.

Вражає незламна міцність Й. Сліпого, з якою 
він пройшов тюрми і табори ГУЛАГу, не відрікся 
переконань, допомагав вистояти своєму народові 
в найважчі часи. 

У 1963-му, завдяки виступам на захист митро-
полита Папи Римського Іоанна ХХІІІ, президента 
США Дж. Кеннеді,  інших відомих політичних і 
громадських діячів світу,  Й. Сліпого було звіль-
нено  і вислано за межі СРСР. 

Виїхавши до Рима, митрополит розпочав ак-
тивну та плідну діяльність: згуртовував українців, 
розкиданих по світу, відроджував українські ре-
лігійні, наукові та культурні установи в центрах 
їхнього проживання. Для об’єднання українців у 
1960–1970-і рр. здійснив п’ятирічну мандрівку. 
Його подорожі Канадою, США, Колумбією, Вене-
суелою, Аргентиною, Австралією, Новою Зелан-
дією та країнами Європи викликали хвилю підне-
сення серед української діаспори та привернули 
увагу світової преси.

 1 Цит. за вид.: Опалко Н. Хресний шлях Йосифа Сліпого. – Тернопіль, 2002. – С. 10.
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Перебуваючи в Римі, Й. Сліпий багато уваги 
приділяв питанням поліпшення організаційної 
структури УГКЦ, відновленню її самоврядно-
го устрою. На Другому Ватиканському Соборі 
(1963–1965) він запропонував утворити поміс-
ну Українську католицьку церкву на чолі з патрі-
архом. 

У 1963 р. Й. Сліпий був іменований Папою 
Павлом VІ Верховним Архієпископом УГКЦ з па-
тріаршими правами, а в 1965-му Папа надав йому 
титул кардинала католицької церкви. 

Й. Сліпий був активним учасником міжна-
родних євхаристійних конгресів у Бомбеї, Бого-
ті та Мельбурні (1970-і рр.). Він дбав про підви-
щення освітнього рівня духовенства та вірян. У 
1963 р. в Римі він заснував Український католиць-
кий університет ім. Св. Климента Папи, філії яко-
го згодом було створено у Вашингтоні, Лондоні, 
Чикаго, Філадельфії. Митрополит збудував собор 
Святої Софії в Римі і в ньому в 1975 р. прийняв 
титул патріарха помісної УГКЦ, тоді як в Украї-
ні вона була під забороною. Саме завдяки Й. Слі-
пому УГКЦ  не просто вижила, а стала світовою 
церквою.

Видатний очільник Церкви зламав чимало по-
милкових стереотипних уявлень своїх римських 
колег-кардиналів щодо України, її історії. Це було 
до снаги людині не тільки сильної волі, а й глибо-
ких знань, порядності, культури, полум’яного па-
тріотизму. Він зробив усе можливе, аби донести 
світові правду про злочини радянського режиму 
в Україні. Завдяки Й. Сліпому УГКЦ розпочала 
нову сторінку своєї історії.

7 вересня 1984 р. серце Блаженнішого  пере-
стало битися. Захоронили Владику  в храмі Свя-
тої Софії в Римі, а 27 серпня 1992 р. його тіло, згід-
но із заповітом, перезахоронили в соборі Святого 
Юра у Львові.

У 2002 р. Синод єпископів УГКЦ прийняв 
рішення про перенесення патріаршого престолу 
Церкви в столицю України та про будівництво 
в Києві патріаршого собору. 21 серпня 2005 р. 
проголошено перенесення осідку глави УГКЦ 
зі Львова до Києва. У 2013-му в столиці України 
освячено Патріарший собор Воскресіння Хрис-
тового.

Незадовго до своєї смерті Й. Сліпий сказав: 
«Без сумніву, іншими шляхами пішла б наша іс-
торія, якщо б понад триста років тому дійшло до 
єдности між Греко-Католицькою і Православною 
Церквами в одному Патріархаті. Вона заощадила 
б українському народові великих жертв та й захо-
ронила б його перед віковим поневоленням. Поз-
будьтеся своєї вікової недуги сварів і чварів, поді-
лів на групи і заґумінки, вислуговування чужим, 
підлещування і пониження, бо на встид і сором не 
бракує їх й нині у наших національних і церков-
них провідних кругах. Будьте моїми послідовни-
ками! Бережіть спадщину, яку я одержав від моїх 
світлих попередників. Бережіть її. Не віддайте її 
в руки лукавих людей! Не сплямте її чужиною! 
Перенесіть її ненарушеною у вільну нашу Украї-
ну...» 1.  Ці слова, звернені до нас, можна вважати 
духовним заповітом Владики.

Первоієрах УГКЦ Йосиф Сліпий не дожив до 
днів відбудовної епохи, епохи відродження УГКЦ 
з руїн і попелу. Та він за час свого невтомного, 
жертовного для своєї Церкви життя заклав осно-
ви для її сьогоднішнього відродження.

У 1998 р. на батьківщині Й. Сліпого, в с. За-
здрість Тернопільської області, створено Духов-
ний центр (музейно-меморіальний комплекс) його 
імені, на території якого встановлено погруддя 
кардинала (1994). У м. Тернополі, поблизу ка-
федри УГКЦ, йому споруджено пам’ятник. Ім’ям 
патріарха названо вулиці у Львові, Тернопoлі, Іва-
но-Франківську, Коломиї, Калуші та інших містах. 

1 Цит. за вид.: Опалко Н. Хресний шлях Йосифа Сліпого. –   С. 37.

Видання праць Й. Сліпого
Твори Патріярха і Кардинала Йосифа = Opera omnia 

Josephi (Slipyj-Kobernyckyj-Dyčkovskyj) Patriarchae et 
Cardinalis / зібрали І. Хома і І.  Музичка ; Укр. катол. ун-т 
ім. св. Климента Папи. – Рим : [б. в.], 1968–[1985]. – Т. 1–14.

Берестейська Унія / Йосиф Сліпий (патріярх). – Рим : 
Богословія, 1994. – 90 с.

Вислови Патріярха Йосифа : із послань, проповідей і 
промов / ред. Д. Кузик. – Трентон, 1985. –  32 с.

Віра і наука / Йосиф Сліпий ; упоряд. Р. Демуш ; Фун-
дація «Справа Патріарха Йосифа». –  Тернопіль : Джура, 
2011. – 56 с.

Заповіт / Йосиф Сліпий (патріярх). – Львів : Папуга, 
2004. – 31 с. – (Серія «Духовна спадщина»). – ISBN 966-
8041-25-9.

Паломництво до Святої Землі : вражіння з подорожі /
написав о. др. Йосиф Сліпий. – Львів : Бібльос, 1935. – 
200 с. : іл.

Подорож до Анґлії / Йосиф Сліпий. – Львів : Мета, 
1936. – 126 с.

Сицилія : жмут споминів з подорожі / о. д-р Йосиф 
Сліпий. – Львів : Мета, 1939. – 54 c. : іл. – (Бібліотека «Дзво-
нів» ; ч. 30).

Спомини / Йосиф Сліпий ; ред.: І.  Дацько, М.  Горя-
ча ; Укр. катол. ун-т, Ін-т св. Климента Папи, Ін-т екумен. сту-

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Лютий



54
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Патріарх Йосиф Сліпий у документах радянських ор-

ганів державної безпеки, 1939–1987 : [у 2 т.] / [передм., 
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Творчість  ви-
датної  української

 художниці Тетяни 
Ниліви Яблонської ввійшла в історію світового 
образотворчого мистецтва. Про визнання талан-
ту мисткині свідчать численні відзнаки: народний 
художник СРСР і України, лауреат трьох Дер-
жавних премій СРСР, двох медалей Академії мис-
тецтв СРСР, Державної премії ім. Т. Г. Шевченка, 
Герой України.

Народилася Тетяна Нилівна в Росії, в м. Смо-
ленську. Була найстаршою з трьох дітей у родині 
викладачів. Батько, Нил Олександрович Яблон-
ський, мав неабиякий художній хист, викладав 
малювання в середній школі. Він мріяв здобути 
вищу мистецьку освіту, стати професійним ху-
дожником. До малювання заохочував і дітей.

У 1928 р. родина Яблонських переїхала в 
Україну. Кілька років жили в Одесі, а в 1930-му 
переселилася до Кам’янця-Подільського, потім – 
до Луганська.

Під впливом батька Тетяна змалку рисувала, 
писала з натури, робила начерки з пам’яті та уяви, 
малювала орнаментальні та фігурні композиції, 
оволодівала технікою акварельного й олійного 
живопису. У 1933 р. вона закінчила 7 класів не-
повної середньої школи та вступила до Київського 
художнього технікуму, який незабаром було лік-
відовано.

З 1935-го по 1941 р. Т. Яблонська навчалася 
на факультеті живопису Київського державного 
художнього інституту. На перших курсах її вчите-
лями були А. Черкаський (з живопису) та К. Єле-
ва (з рисунка). З 3-го курсу вона перейшла до май-

стерні Ф. Кричевського, який викладав живопис і 
композицію, а С. Григор’єв – рисунок.

Літню практику після 3-го курсу Т. Яблонська 
проходила в одному з колективних господарств на 
Чернігівщині. Створені там етюди – «Колгоспний 
польовий стан на березі Десни», «Доярка» («Жінка 
з коромислом») – виконано в цілком реалістичній 
манері, що єдина мала право на життя у тогочасно-
му радянському мистецтві. Мисткиня згадувала: 
«До війни, під час навчання в інституті, я багато 
і серйозно працювала над живописом. Саме над 
живописом. Починала по-справжньому розуміти 
значення тону й цілісність живої живописної по-
верхні, матеріальність кольору й передачу кольо-
рово-повітряного середовища. Загалом, починала 
опановувати багатий арсенал мови живопису» 2.

У 1938 р. під час своєї першої подорожі до 
Москви Т. Яблонська ознайомилась із роботами 
французьких імпресіоністів. Вона була вражена 
свіжістю та невимушеністю в зображенні приро-
ди на полотнах видатних майстрів імпресіонізму, 
їхніми чистими, світлими фарбами. Це захоплен-
ня, як пізніше напишуть радянські біографи мист-
кині, «значно ускладнило її творчий розвиток».

У 1939 р. Т. Яблонська вийшла заміж за свого 
однокурсника С. Отрощенка. 

Восени 1940-го в Київському художньому ін-
ституті відкрилася експозиція її робіт – перша в іс-
торії інституту персональна студентська виставка.

Всі плани і задуми перервала німецько-ра-
дянська війна, буремні роки якої художниця про-
вела в тилу, на Поволжі. У 1941 р. в неї народи-
лася донька Олена. На поселення їх направили 
в колгосп, де Т. Яблонська працювала деякий час 

24 лютого

Світло і сонце на полотні
До 100-р іччя від дня народження Т.ß блонської (1917–2005)

Хочеться вірити в те, що мистецтво потрібно людям. 
Інакше в ньому немає сенсу працювати. 

І потрібно воно не тільки для того, 
щоб відпочити від турбот у боротьбі за існування, від суєти, 

а, головне, для того, щоб збагачувати людину духовно, 
підтримувати й пробуджувати в неї людські почуття, 

відчуття гармонії, єднання з природою, добра.
Т. Яблонська  1

1 Цит. за: Тетяна Яблонська: про себе // Дзеркало тижня. – 2005. – 24 черв. –  С. 14.
2 Там само.
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обліковцем, але більше – на різних польових ро-
ботах. За три роки евакуації їй нечасто випадала  
можливість ставати до мольберта. У своїх спо-
гадах мисткиня писала, що через цю вимушену 
перерву загубилися «живописні відчуття», знову 
треба було багато працювати з натурою, щоб по-
новити згаяне, знову навчитися тонкощів справж-
нього живопису. Але тоді було не до навчання.

У 1943 р. пропав безвісти батько – найліп-
ший учитель і порадник. Переживання перших 
воєнних днів художниця відобразила в картині 
«Ворог наближається». Цей твір експонувався на 
VIII Українській художній виставці в 1945 р. та 
Всесоюзній художній виставці в 1946-му.

У Києві, куди Т. Яблонська повернулася не-
забаром після звільнення міста від нацистських 
окупантів, фактично почалося її самостійне твор-
че життя. Мисткиня успадкувала від свого вчите-
ля Ф. Кричевського майстерню на історичній горі 
Копирів кінець, напроти старого корпусу худож-
нього інституту.

В етюдах Т. Яблонської, написаних під вра-
женням повернення до Києва, простежується ра-
дість зустрічі з містом, яке стало для неї рідним, 
біль і гнів від того, що німецькі загарбники так 
по-варварськи його зруйнували. В цей час худож-
ниця створила пейзажі «Бульвар Шевченка в Ки-
єві», «Зруйнований Хрещатик», «Руїни Пасажу», 
натюр морти «Зимове вікно», «Кленове листя».

Творча кар’єра Т. Яблонської розвивалася до-
сить успішно. В 1944 р. вона стала членом Спілки 
художників України, в 1944–1952 рр. – викладала 
рисунок, живопис та композицію в Київському дер-
жавному художньому інституті.

У 1945 р. на замовлення Київського держав-
ного театру російської драми художниця написа-
ла портрет Лесі Українки, що й донині висить у 
фойє театру.

Одним із перших післявоєнних творів 
Т. Яблонської є картина «Перед стартом» (1947), 
яка відразу дістала схвальні відгуки критиків і 
була висунута на присудження  Сталінської пре-
мії. На полотні художниця показала оригінальну 
художньою манеру, імпресіоністський стиль, об-
раний, можливо, під впливом творчості Ф. Кри-
чевського та Е. Дега. Проте курс на викорінення 
всіх напрямів у мистецтві, окрім соціалістичного 
реалізму, змінив риторику радянських мистецтво- 
знавців. Картину піддали нищівній критиці, та 
довго ніде не експонували, як таку, що «не відпо-
відає радянській дійсності». 

У 1947 р. в родині художників Яблонської-От-
рощенко народилася друга донька – Ольга.

Восени 1948-го Т. Яблонська розпочала робо-
ту над великою – і за задумом, і за розміром – кар-

тиною, що згодом дістала назву «Хліб». Сюжет 
твору вона придумала ще до війни, коли їздила зі 
студентами на практику в с. Летава, що на Хмель-
ниччині. Враховуючи монументальність твору 
(3,7  м завширшки), глядач мимоволі потрапляє 
в атмосферу зображеного. Завдяки кольору, світ-
лу, іншим живописним засобам увагу насамперед 
привертають група людей на першому плані та 
«розсипане» по всій ширині полотна золоте зер-
но. Художниця відмовилась від спокуси ввести в 
картину мальовничий український пей заж, замк-
нувши композиційний простір довгою скиртою. 
Те, що дія відбувається саме в Україні, підкрес-
лено написами на мішках і плакатах українською 
мовою, а також елементами національного укра-
їнського одягу на робітницях.  У 1949 р. за карти-
ну «Хліб» художниця отримала Державну премію 
СРСР, а в 1958-му на Всесвітній виставці у Брюс-
селі – бронзову медаль. Нині твір зберігається в 
Третьяковській галереї в Москві.

На X Українській худож ній виставці в 1949 р. 
експонувався ще один великий твір Т. Яблонсь-
кої – «У парку». Сюжет картини простий: зимо-
вого дня у парку сидять жінки, а поруч з ними у 
візочках – малюки.

Теми щасливого дитинства і радісного мате-
ринства звучать і в картині «Весна», створеній у 
1950 р. Художниця зобразила київський сквер, в 
якому весело граються діти. В 1951-му за це по-
лотно Т. Яблонська отримала другу Державну 
премію СРСР.

Того ж 1951 р., після Декади українського мис-
тецтва й літератури в Москві, мисткиню було на-
городжено орденом Трудового Червоного Прапора, 
надано їй почесне звання заслу женого діяча мис-
тецтв УРСР, а в 1953-му обрано членом-кореспон-
дентом Академії мистецтв СРСР. У 1951–1958 рр. 
вона була депутатом Верховної Ради УРСР.

Схвалення критиків і нагороди додавали ху-
дожниці віри в себе. Але це не врятувало від про-
блем в особистому житті: шлюб Т. Яблонської та 
С. Отрощенка не витримав випробування часом, 
вони розлучилися.

У 1951–1954 рр. Тетяна Нилівна створила низ-
ку картин, присвячених дітям: «Вдома за книгою», 
«Цікава передача», «На вікні весна», «Ранок». У 
своїх спогадах Т. Яблонська критично відгукува-
лась про ці роботи, в т. ч. і про відзначену Держав-
ною премією «Весну», називаючи їх фотографізма-
ми, відвертим та пасивним натуралізмом.

Незважаючи на творчу зайнятість та активне 
громадське життя, Т. Яблонська продовжувала 
педагогічну діяльність. У 1952 р. її запросили до 
Вірменії очолити екзаменаційну комісію в Єре-
ванському художньо-театральному інституті. Там 
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вона познайомилася зі своїм другим чоловіком, 
вірменським художником А. Атаяном. У 1953 р. 
вони одружилися, а з 1954-го почали жити і пра-
цювати в Києві.

Влітку 1956 р., у зв’язку з відкриттям у Ве-
неції XXVIII Міжнародної художньої виставки, 
Т. Яблонська відвідала Італію. Ця поїздка збага-
тила творчий доробок художниці циклом акваре-
лей, в яких повною мірою проявилася висока май-
стерність мисткині, її довершене володіння цими 
складними світлоносними фарбами.

З 1956-го по 1962 р. Т. Яблонська обиралась 
членом правління Спілки художників України, з 
1963-го – членом правління Спілки художників 
СРСР.

Разом із чоловіком вона часто їздила у творчі 
відрядження до Вірменії. Ця країна захоплювала 
своїми краєвидами, особливостями екстер’єрів 
та інтер’єрів традиційних жител, а всіх вірмен-
ських художників Т. Яблонська вважала за геніїв. 
Серед творів, написаних під враженнями від цих 
поїздок, критики виділяють картину «Вірменське 
село» (1957), на якій зображено характерні для 
вірменського пейзажу деталі, що надають твору 
неймовірної самобутньої атмосфери.

У 1959 р. в родині художників Яблонської-
Атаяна народилася донька Гаяне.

У період між 1960–1974 рр. мисткиня напи-
сала картини: «Наречена», «Вдови», «Весілля», 
«Життя продовжується», «Молода мати», «Родо- 
начальниця». Всі твори дуже різні за стилем і на-
строєм, проте споріднені однією тематикою – віч-
ний цикл радості і суму, що супроводжує людське 
життя.

У 1964 р. другий шлюб Т. Яблонської розпався.
У спогадах про творчі пошуки в той час вона 

писала, що перебувала у захваті від тотального 
захоплення національною формою в мистецтві. Їй 
здавалося, що вона нарешті знайшла для себе точ-
ку опори і скаже своє слово у живописі.

У 1965–1966 рр. Т. Яблонська обіймала поса-
ду головного спеціаліста сектору інтер’єра Київ-
ського зонального науково-дослідного інституту 
експериментального проектування.

Після поїздки до Закарпаття – у с. Апша Со-
лотвинського району – з’явився «Закарпатський 
цикл», датований 1965–1966 рр. Тетяна Нилівна 
згадувала: «Прикордонна зона. Румунські села. 
Надзвичайна архітектура, барвисті народні ко-
стюми. Усе надзвичайно виразне. Працювали 
багато, дуже активно. Тієї весни й розпочався в 
мене новий творчий підйом» 1.

З 1966-го по 1973 р. Т. Яблонська працювала в 
Київському державному художньому інституті: ви-
кладачем (1966–1967), завідувачем кафедри ком-
позиції, керівником майстерні монументального 
живопису (1966–1968), професором (1967–1973).

У 1970 р. у видавництві «Мистецтво» було 
надруковано альбом з творами Т. Яблонської, на-
писаними в 1965–1968 рр., до яких поет І. Драч 
створив серію балад. На одній  сторінці розвороту 
було вміщено картину, на іншій  – баладу. Та весь 
його чотиритисячний наклад пустили під ніж, зви-
нувативши авторів у націо налізмі. 

У 1975 р. Т. Яблонська стала дійсним членом 
Академії мистецтв УРСР.

Творчі поїздки до Італії в 1972-му і 1977 р. 
та до Іспанії в 1980-му допомогли художниці у 
творчих пошуках, знову привернули її увагу до  
імпресіоністів, до мрійливості й нюансування 
кольорів.

Картина «Вечір. Стара Флоренція» (1973), 
написана під впливом мистецтва великих май-
стрів Високого Відродження й імпресіонізму, ста-
ла прикладом філософської лірики художниці. У 
1974 р. за цей твір Т. Яблонська отримала медаль 
Академії мистецтв СРСР. 

У 1977 р. художниця  завершила роботу над 
картиною «Льон». На полотні зображено молоду 
жінку, що зв’язує оберемок льону,  а позаду неї 
до самого горизонту простягається поле. Дія від-
бувається в Україні, що видно з  деталей твору: 
традиційні сільськогосподарські культури – льон 
та пшениця, крій одягу жінки, квіти петрових ба-
тогів, спечені сонцем.  У 1979 р. за цю картину  ху-
дожниця отримала третю Державну премію СРСР.

У 1987 р. Т. Яблонську нагородили медал-
лю Академії мистецтв СРСР за серію портретів 
художників М. Антончика (1982), Є. Волобуєва 
(1982) та Т. Сильваши (1986), а також пейзажі 
«Степна балка» (1983), «Ясний вечір» (1984),  
«Наш прекрасний Київ» (1986).

У 1992–1998 рр. творчий доробок художниці 
поповнився циклом «Вікна». У зображенні вікон 
та пейзажів за ними мисткиня жодного разу не 
повторилася. Їй удавалося відображати на полот-
ні й папері зміни епох, пір року, часу доби, погоди, 
природних циклів буйноквіття, зів’янення та від-
родження знову. 

Протягом усього творчого життя Т. Яблонська 
брала участь у численних всеукраїнських, всесо-
юзних та міжнародних виставках, мала більш ніж 
30 персональних виставок у Києві та в багатьох 
інших містах України, а також у Лондоні, Будапе-

 1 Цит. за: Тетяна Яблонська: про себе // Дзеркало тижня. – 2005. – 24 черв. – С. 14.
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шті, Москві. Мисткиня змінювала манеру, стиліс-
тику, колірну палітру, образне розуміння, відмов-
лялася від загальноприйнятого, постійно шукала 
себе, тому її твори настільки різні за стилем,  ма-
нерою подачі образів, що здається, наче їх створи-
ли щонайменше десяток різних художників.

За роки плідної діяльності своїми творами 
Т. Яблонській удалося багато сказати світові про 
Україну, про красу її природи, про характер укра-
їнців, їхній оптимізм, любов до життя, до краси, 
здатність до співчуття. Цей творчий посил по-
чули в усьому світі: у 1997 р. ЮНЕСКО назвало 
Т. Яблонську художником року.

Тетяна Нилівна сприймала Україну як свою 
батьківщину, завжди відгукувалася на резонанс-
ні події в культурному, соціальному, політичному 
житті країни. У 1998 р. її було удостоєно найви-
щої в Україні творчої відзнаки за внесок у розви-
ток культури та мистецтва – Державної премії 
ім. Т.  Г. Шевченка.

У 1999 р. після інсульту в художниці паралі-
зувало праву частину тіла. Частково одужавши, 
вона продовжувала працювати лівою рукою.

У 2000 р. Міжнародний біографічний центр у 
Кембриджі удостоїв Тетяну Нилівну звання «Жін-
ка року». Цей престижний титул присвоюється 
яскравим, непересічним особистостям, творчі до-
сягнення яких визнано в міжнародному масшта-
бі, а лідерство в галузі, в котрій вони працюють, є 
безсумнівним.

Наступного року за самовіддане служіння 
Україні на ниві образотворчого мистецтва, ви-

значні творчі здобутки та заслуги Т. Яблонській 
було надано звання Герой України з врученням 
ордена Держави. У 2004-му за значні творчі до-
сягнення мисткиню нагородили золотою медаллю 
Академії мистецтв України.

На жаль, здоров’я Тетяни Нилівни дедалі погір-
шувалося. Згодом вона практично не розмовляла, 
але малювала до останнього дня.

Т. Яблонської не стало 17 червня 2005 р. Її 
поховали в Києві, на центральній алеї Байкового 
кладовища.

Головною темою у творчості видатної худож-
ниці завжди було повсякденне життя, тому в її 
роботах немає нічого штучного і надуманого. Ко-
льори ніби говорять в унісон з іншими деталями 
картини, є органічними і глибокими.  

Роботи Т. Яблонської виставлено в Націо-
нальному художньому музеї України, Київському 
музеї російського мистецтва, Запорізькому, Хар-
ківському, Полтавському художніх музеях, Львів-
ській національній галереї мистецтв, Державній 
Третьяковській галереї в Москві, Державному Ро-
сійському музеї в Санкт-Петербурзі, Музеї Дра-
кона (Тайвань) та ін.

У 2006 р. на честь Т. Яблонської названо 
одну з вулиць Києва. У Седневі, на Чернігівщині, 
де працювала художниця (зокрема, там створи-
ла етюди до картини «Льон», полотна «Зимовий 
день в Седневі», «Юність»), є пам’ятник мистки-
ні роботи скульптора В. Бородая та архітектора 
В. Скульського.
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Підготовлено Л. Рогальчук

25 лютого

Режисер, спрямований у майбутнє
До 130-річчя від дня народження Л. Курбаса (1887–1937)

Мистецтво твориться не для сторонньої мети, 
а мета в ньому, в принципах його постання… 

Ми маємо щось нове сказати і тому,
 тільки тому, творимо театр.

Л. Курбас 1

1 Цит. за вид.: Корнієнко Н. Новий український театр : у травні святкували 100 років від часу заснування в місті Києві Мо-
лодого театру під керівництвом Леся Курбаса // Укр. культура. – 2016. – № 3/4. – С. 76.

Видатний діяч ук-
раїнської  театраль- 
ної культури ХХ ст., 
актор, режисер, пуб-
ліцист, перекладач, 
драматург, педагог, 
народний артист Ук-

раїнської РСР (1925) Лесь (справжнє ім’я Олек-
сандр-Зенон) Степанович Курбас вписав одну з 
найяскравіших сторінок не лише в історію україн-
ського, а й світового мистецтва. Нові форми, зміст, 
засоби, методи та принципи сценічного дійства, 
нова методологія віддзеркалення правди життя на 
театральних підмостках, новий репертуар, сцено-
графія, нова психодинаміка лицедійства – все це 
творчий спадок Великого Майстра театру. Лесь 
Курбас був винятково обдарованою особистістю, 
сміливо виступав проти рутини в театрі та житті.

Народився митець у м. Самборі, що на Львів-
щині, в сім’ї відомих галицьких акторів Степана і 
Ванди Курбасів (по сцені Яновичів). Його батько, 
всупереч родинній традиції, не захотів стати свя-
щеником, а обрав для себе театр, зробивши чудо-
ву, хоч і не довгу, кар’єру у львівському пересув-
ному театрі товариства «Руська бесіда». 

З семирічного віку до вступу в Тернопільську 
класичну гімназію (1900) Лесь жив зі своїм дідом 
Пилипом Івановичем Курбасом – парохом с. Ста-
рий Скалат (нині Підволочиський район Терно-
пільської області), який мав унікальну фамільну 
бібліотеку. В ній, крім української класики, були 
твори польських, німецьких, російських авторів, 
літературно-наукові видання, зокрема «Записки 
Наукового Товариства імені Шевченка», «Літе-
ратурно-науковий вістник», «Киевская старина». 
Тому хлопець багато читав, до того ж захоплював-
ся музикою, чудово грав на фортепіано. 

Лесь мав виняткові лінгвістичні здібності, ви-
вчав мови й досконало володів, крім української та 
російської, німецькою, польською, французькою, 
італійською, англійською, чудово знав латинську, 
читав норвезькою, цікавився старослов’янською, 
санскритом. Це дало йому змогу в майбутньому 
здійснити багато перекладів – здебільшого драма-
тичних творів – з німецької, польської, французь-
кої та англійської мов. 

Захоплення літературою надихнуло Л. Курба-
са на власні проби пера. В 1906 р. у «Літератур-
но-науковому вістнику», що виходив за редакцією 
І. Франка, під псевдонімом Зенон Мислевич було 
надруковано його оповідання «В гарячці», в січні 
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1907-го – новелу «Сни». Юнак був у приязних 
стосунках з І. Франком і нерідко листувався з ним 
щодо літературних питань.

Вищу освіту Л. Курбас здобув у Віденському 
(1907–1908) і Львівському (1908–1910) універ-
ситетах. Вивчав славістику, германістику, філосо-
фію, відвідував теологічні студії. У Відні мав змогу 
збагатитися знаннями про найсучасніший євро-
пейський театр. Зрештою як свою професійну осві-
ту пізніше вказував Віденську драматичну школу 
при консерваторії, котру відвідував як вільний слу-
хач. Тоді ж брав уроки у відомого німецького акто-
ра-трагіка Й. Кайнца, творчі принципи якого знач-
ною мірою сформували мистецькі переконання 
майбутнього актора і режисера. Приголомшений 
масштабами  багатомовного і багатокультурного
міста, юнак із провінції вбирав буквально все, що 
могла йому дати новітня європейська культура. 
«Мої батьки – актори. Вони влили мені вогонь лю-
бові до штуки, і я зрадив дідові сподівання. не вий-
шло з мене священика…» – згадував з висоти років 
Лесь Степанович 1. Поза театром він не бачив і не 
уявляв свого життя.

У 1910 р. Л. Курбас очолив театр при Україн-
ській студентській спілці Львівського університе-
ту. Потім був «Гуцульський театр» Г. Хоткевича 
(1912) і театр «Руська бесіда» (1912–1914). Як 
актор дебютував у ролі султана Гірея у виста-
ві «Маруся Богуславка» за історичною драмою 
І. Нечуя-Левицького. Надалі він з успіхом ви-
конував такі несхожі ролі, як Михайло Гурман 
в «Украденому щасті» І. Франка, Астров у «Дя-
ді Вані» А. Чехова, Потап в «Ой, не ходи, Гри-
цю, та й на вечорниці»,  Подорожній у «Зимово- 
му вечорі» М. Старицького, гетьман Дорошенко 
в «Сонці Руїни» В. Пачовського, Васька Попел у 
п’єсі «На дні» М. Горького та ін. 

Здобуваючи досвід у мандрівному театрі, кра-
сень із гарною поставою, високим чолом, брова-
ми-крилами, виразними очима, який щонайкраще 
відповідав амплуа героя-коханця, почав додавати 
своїм героям нові нотки – витонченість, натхнен-
ність артиста-інтелігента.  Л. Курбас  умів  роз-
крити глибинний духовний світ своїх персонажів, 
відтворити процес народження і пульсування їх-
ньої думки. Це була ознака школи, майстерності. 

Акторська доля Л. Курбаса складалася напро-
чуд щасливо. Проте з початком Першої світової 
війни «Руська бесіда» припинила свою діяльність, 
і Лесь Степанович опинився у прифронтовому Тер-
нополі, де організував перший у Західній Україні 
стаціонарний театр – «Тернопільські театральні ве-
чори» (1915). Митець був не тільки фундатором, 

а й душею нової мистецької установи: виконував 
функції директора і художнього керівника, компо-
зитора і хормейстера, балетмейстера і диригента, 
провідного актора і навіть художника-декоратора. 
За осінньо-зимовий сезон 1915/1916 рр.  режисер
здійснив близько 30 постановок, серед яких «На-
талка Полтавка» І. Котляревського, «Зимовий 
вечір», «Ой, не ходи Грицю…» та «Циганка Аза» 
М. Старицького, «Жартівниці» М. Альбиковського 
та ін. Серйозною і систематичною була його педаго-
гічна робота з акторами-початківцями. Він навчав 
молодь, як рухатися на сцені, виправляв дикцію, 
читав лекції з історії театру і театральної культури.

Л. Курбас був не просто успішним актором, 
який, набувши сценічного досвіду, став режисером, 
а й театральним діячем, принципово не згодним зі 
станом, в якому перебував тогочасний український 
театр. Він розумів потребу в новому мистецтві, в 
розвитку нових театральних форм. Митцеві було 
що запропонувати українській сцені. Саме це ро-
зуміння і непереборне бажання змінити ситуацію 
визначили його подальший шлях у мистецтві. 

У 1916 р. Л. Курбас був провідним акто-
ром першого українського стаціонарного теа-
тру М. Садовського в Києві, куди його запросив 
сам метр української сцени. І за дуже короткий 
час став улюбленцем вибагливої столичної пу-
бліки. Виконання ним ролей Збігнєва у «Мазе-
пі» Ю. Словацького та Хлестакова в «Ревізорі» 
М. Гоголя критика визнала бездоганним, нова-
торським. 

Проте митець прагнув більшого і невдовзі ор-
ганізував і очолив молодіжну театральну студію 
(переважно з випускників  драматичної школи 
М. Лисенка), що скоро переросла в «Молодіжний 
театр». Власне, відтоді й розпочалася справжня 
творча біографія Курбаса-режисера, театрального 
новатора, митця самостійного й самобутнього. 

Це був принципово новий театр, який ставив 
за мету творити європейську культуру – нову за 
формою, національну за змістом (саме це було 
закладено в його статуті), театр-лабораторія, де 
заняття з акторської майстерності, лекції з істо-
рії театру, заняття зі сценічної мови і сценічного 
руху важили чи не більше, ніж вистави, де ре-
жисер мав змогу «провести своїх акторів» через 
усю історію світового театру – від Софокла до 
модерних драм В. Винниченка. Це був театр арле-
кінади, маски, елітарного мистецтва, вишукано-
го слова і літератури. За словами самого митця, 
«мистецтво, котре не йде вперед, котре костеніє 
в традиціях, перестає бути живим – воно мертве і 
перестає бути мистецтвом» 2.

1 Цит. за вид.: Коломієць Р. Г.  Лесь Курбас. – Київ, 2016. – С. 18.
2 Цит. за вид.: Павлусенко Я. І. Авангардний театр початку ХХ ст. і театр Леся Курбаса // Великий майстер «Березоля» : 

до 120-річчя від дня народж. Леся Курбаса : матеріали наук.-практ. конф., 5 берез. 2007 р. – Харків, 2007. – С. 80.
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24 вересня 1917 р. у приміщенні Театру 
Бергоньє (тепер Національний академічний ро-
сійський драматичний театр ім. Лесі Українки) 
«Молодий театр» відкрив свій перший сезон. 
Протягом двох років цей колектив здійснював ре-
волюцію щодо форми і змісту театральної поста-
новки, ставив надзвичайно складні й різноманітні 
за тематикою п’єси, мав найбагатший репертуар 
серед київських театрів. Замовляючи переклади 
і сам перекладаючи, адаптуючи та переробляю-
чи різні п’єси, Л. Курбас ставив твори Софокла, 
Г. Гауптмана, Г. Кайзера, Ф. Грільпарцера, Г. Ібсе-
на, К. Гольдоні, Мольєра, Б. Шоу, а також україн-
ських драматургів різних часів. До драматургічної 
класики ввійшли створені ним у співпраці з колек-
тивом інсценізації творів: «У пущі» Лесі Українки, 
«Іван Гус», «Великий льох» Т. Шевченка, «Чорна 
Пантера та Білий Ведмідь» В. Винниченка та ін. 

Звертався режисер-новатор і до музичної 
класики. Ним здійснено постановки опер «Уто-
плена», «Тарас Бульба» М. Лисенка, балетної 
вистави на музику Ф. Шопена (написав лібрето й 
виступав як актор) та ін. 

«Молодий театр», керований режисером-ре-
форматором, увійшов в історію як театр постійних 
пошуків та відкриттів, театральний колектив яко-
го досяг високої майстерності, зокрема, втілив на 
сцені українського театру нову форму театраль-
ної інсценізації, поєднавши в ній майже всі сфери 
мистецтва: гру, пластику, музику, слово, голос, 
декорацію і костюм, визначивши нові критерії 
сценічних цінностей, створивши нову репертуар-
ну традицію. Виховав когорту талановитих акто-
рів, серед яких були І. Мар’яненко, В. Василько, 
М. Крушельницький, Г. Юра, Н. Ужвій, П. Нятко, 
Л. Гаккебуш, П. Долина, П. Самійленко.

З утвердженням радянської влади в Україні 
та проголошенням націоналізації київських теа-
трів «Молодий театр» навесні 1919 р. об’єднали 
з Першим державним театром Української Ра-
дянської Республіки ім. Шевченка під назвою 
Київський драматичний театр (Кийдрамте). На 
новій сцені Л. Курбас створив гострополітичний, 
співзвучний часові, агітаційний спектакль «Гай-
дамаки» за поемою Т. Шевченка (1920). Це була 
перша театральна постановка поеми,  і вона мала 
нечуваний успіх – 20 вистав за сезон! Виставу 
вирізняли цікаве сценічне прочитання п’єси, ор-
ганічне переплетення традицій античного театру 
та їх національне втілення. Геній Шевченка злив-
ся з генієм режисера і подарував дивовижний за 
силою впливу на глядача театральний шедевр. 
Спектакль став епохальним мистецьким явищем 
та ввійшов до золотого фонду української сцени.

Голод, що насувався на Україну, змусив ко-
лектив театру вирушити до більш «ситих» україн-

ських міст – Умані, Білої Церкви, Одеси. У червні 
1920 р. в Білій Церкві Кийдрамте здійснив, упер-
ше в Україні, постановку шекспірівської трагедії 
«Макбет». Головну роль у ній зіграв сам Лесь Сте-
панович. Це був його останній акторський виступ.

Найвищим внеском Л. Курбаса в скарбни-
цю українського театрального мистецтва стало 
засноване в 1922 р. в Києві мистецьке об’єднан-
ня «Березіль» (МОБ), до складу якого ввійшло 
близько 250 театральних діячів та акторів. Це був 
своєрідний мистецький союз, котрий об’єднував 
численні театральні майстерні, лабораторії, ре-
жисерські штаби, дослідні станції, музей театру 
(тепер Державний музей театрального, музично-
го та кіномистецтва України в Києві), тут зароди-
лися дитячі театри. З «Березолем» співпрацювали 
хореографи, поети, драматурги.

Найбільший слід в історії української теа-
тральної культури залишили творчі лабораторії 
МОБу. З макетної майстерні В. Меллера ви-
йшли такі відомі театральні художники, як 
В. Шкляєв, М. Симашкевич, І. Курочка-Армашев-
ський, Д. Власюк. Режисерська лабораторія, яка 
незабаром переросла в режисерський штаб те-
атру, виховала когорту режисерів, з-поміж яких 
були Ф. Лопатинський, В. Василько, Б. Балабан, 
Л. Дубовик,  Б. Тягно, П. Долина, В. Склярен-
ко, Я. Бортник, М. Верхацький. Кожного року в 
об’єднанні були кілька режисерських дебютів, 
з’являлися нові імена. 

Творчість «Березоля» ознаменувала собою 
ренесанс українського театру. В його «надрах» 
започаткувалася нова акторська й режисерська 
школи, тут розробляли театральну терміноло-
гію, дбали про виховання актора-громадянина. З 
МОБу вийшла плеяда видатних акторів: А. Бучма, 
Л. Гаккебуш, М. Крушельницький, В. Чистякова, 
Й. Гірняк, Н. Ужвій, І. Мар’яненко, Р. Нещадимен-
ко, О. Сердюк, Д. Антонович, Д. Мілютенко та ін. 

Кожною своєю новою постановкою, спочат-
ку з молодотеатрівцями, потім у Кийдрамте, пі-
зніше – в «Березолі», Л. Курбас струшував на-
фталіновий пил з т. зв. академічних театральних 
установ. Він  зруйнував шаблон пафосу й зарозу-
мілості, зосередив творчі зусилля на пошуку но-
вих сценічних засобів. У свої практиці режисер 
широко використовував прийоми, не тільки не 
властиві традиційному українському театру, а й 
несумісні з ним. Л. Курбас застосовував акроба-
тичні вправи, циркову техніку, пантоміму, буфо-
надно-гротескну й пародійно-епатажну манеру 
гри, наполягаючи на експериментальному стилі 
поведінки й синтезуючих функціях актора на сце-
ні. Майстер щоразу шукав нові шляхи, наголошу-
вав на філософській суті театру, що має давати 
глядачеві матеріал для роздумів.
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У березні 1926 р. Народний комісаріат осві-
ти України прийняв рішення щодо переймену-
вання «Березоля» на Центральний український 
театр Республіки і переведення його до Харкова, 
тодішньої столиці Радянської України. Режисер 
продовжував шукати, експериментувати, диску-
тувати в пресі. Так народжувався новий (і остан-
ній) – філософський театр Л. Курбаса, який сьо-
годні вважається одним із найвизначніших досяг-
нень українського театру ХХ ст. 

У Харкові Лесь Степанович відкрив для себе 
драматурга «шекспірівського» світосприймання – 
М. Куліша, з яким створив низку високохудожніх, 
часто гостродискусійних вистав: «97», «Народний 
Малахій», «Маклена Граса», «Мина Мазайло», 
постановки яких мали величезний резонанс, ви-
кликали бурхливі дискусії, справжні бої на сто-
рінках газет і під час письменницьких зборів. 

За умов планомірного нищення української 
національної культури Л.  Курбас і створений 
ним театр були найпомітнішою мішенню. Так, 
виставу «Народний Малахій» тричі забороняли, 
примушували автора й режисера робити нові 
редакції і, зрештою, зняли з репертуару. Орто-
доксальна критика побачила в ній наклеп «на ща-
сливу радянську дійсність»… Такого ж цькування 
зазнала комедія «Мина Мазайло», де в дотепній 
фарсовій формі Куліш і Курбас таврували прояви 
національного нігілізму і шовінізму. П’єса з успі-
хом пройшла мало не в усіх театрах України, але 
невдовзі і її заборонили. Останньою постановкою 
Л. Курбаса стала вистава «Маклена Граса» 
(1933), котру також було оголошено шкідливою, 
адже йшлося в ній про голод і розруху, тоді як то-
гочасна доба потребувала переможних гасел.

3 жовтня 1933 р. Леся Степановича звільни-
ли з посади художнього керівника і позбавили 
звання народного артиста. Коли на терміновому 
засіданні колегії Наркомосу йому дали слово, він 
промовив: «Моя доля вже вирішена, але голов-
не – збережіть колектив, його ідейну, художню 
єдність, яка здобувалася в такому труді, в бо-
ротьбі, в самопожертвах. Здобувалась людьми, 
які безмежно і безкорисливо люблять мистецт-
во…» 1. Навіть тоді Л. Курбас думав не про себе. 
Майстра хвилювала доля театру, його учнів.

Підтримка прийшла несподівано із Москов-
ського державного єврейського театру, керівник 
якого С. Міхоелс запропонував Лесю Степано-
вичу інтерпретувати шекспірівського «Короля 
Ліра». Завершити цю роботу режисер не встиг: 
26 грудня 1933 р. його заарештували,  інкриміну-
вавши належність до неіснуючої контрреволюцій-
ної Української військової організації (УВО), по-
становку вистав лише націоналістичного змісту. 

Катування, тортури змусили митця визнати цей 
чекістський наклеп правдою. 

Л. Курбаса засудили до 5 років виправних та-
борів. Етапом доправили на далеку Північ – на спо-
рудження Біломорсько-Балтійського каналу, потім 
на Соловки. Є дані, що там митець керував театром, 
здійснив постановки «Аристократів» М. Погодіна, 
«Учня диявола» Б. Шоу, «Весілля Кричевського» 
О. Сухово-Кобиліна, «Інтервенції» Л. Славіна.

Обвинувачення з Леся Степановича зняли по-
смертно в 1957 р. – під час хрущовської «відли-
ги». Офіційно в реабілітаційній картці його смерть 
датовано 15 листопада 1942 р., причиною вказа-
но «крововилив у мозок». Утім, є підстави вважа-
ти, що це датування сумнівне і що Л. Курбас не 
пережив зиму 1938 р. За однією з версій, митця роз-
стріляли в листопаді 1937 р. в урочищі Сандармох.

В Україні гідно вшановано пам’ять про всесвіт-
ньо відомого майстра сцени. До 100-річного ювілею
від дня його народження (1987) за рішенням 
ЮНЕСКО в с. Старий Скалат відкрито Меморіаль-
ний музей-садибу. Меморіальні дошки митцю вста-
новлено в Самборі та Львові, у Відні – на будинку, 
де він проживав під час навчання, на фасадах Ки-
ївського академічного Молодого театру та Харків-
ського державного академічного драматичного те-
атру ім. Т. Г. Шевченка. У центрі столиці України, 
на вулиці Прорізній, неподалік будівлі заснованого 
Л. Курбасом  «Молодого театру», видатний режисер 
постав у бронзі (2002; скульптор – М. Рапай, архі-
тектор – В. Дормидонтов).

Ім’ям митця названо вулиці Києва, Терно-
поля, Львова, Івано-Франківська. «Мала сцена» 
згаданого театру в Харкові знову дістала назву 
«Березіль». Назву організованого Л. Курбасом 
першого в Західній Україні українського стаціо-
нарного театру «Тернопільські театральні вечо-
ри» отримав Всеукраїнський фестиваль молодої 
режисури. Започатковано Міжнародні театральні 
фестивалі «Березіль», «Мистецьке Березілля». 
Постановою Кабінету Міністрів України створено 
Державний центр театрального мистецтва імені 
Леся Курбаса, засновано премію його імені.

Вже в суверенній Україні, в Харкові, на мо-
гилах дружини Л. Курбаса В. Чистякової і його 
матері відкрито «Пантеон сім’ї Курбаса-Чистяко-
вої» (скульптор – С. Якубович), там встановлено 
й урну із землею з урочища Сандармох. 

Митець не залишив теоретичної праці, яка б 
узагальнила його систему, як це зробили видатні 
реформатори сцени ХХ ст. Але він був для Украї-
ни і Станіславським, і Мейєрхольдом, і Таїровим, 
і Вахтанговим, генерувавши безліч новаторських, 
оригінальних ідей, створивши видатні театральні 
постановки, котрі стали художніми відкриттями.

1  Цит. за.: Федорцева С. Горіння // Культура і життя. – 1987. – 22 лют. – С. 4.
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Іще зима… Хоч березень давно вже
З календаря зриває дні свої.
Чомусь цей раз холодна днина довше
Трима під льодом світлі ручаї.

Нахолодився нині, як ніколи,
І начебто в снігах іще душа.
Моє бажання через зимнє поле
Біжить, весні назустріч поспіша.

Земля колюча, бо ще не зігріта,
І сніг рипить… Чи, може, так здалось?
А так вже хочеться тепла і світла.
… І весняного хочеться чогось.

В. Крищенко 1

1 Крищенко В. Іще зима // Поезії : Мені потрібно Вам сказати / В. Крищенко. – Київ, 2007. – С. 100.

Буває і березень морозом хвалиться.

Лютий будує мости, а березень їх ламає.

У березні зі стріх капле, 
а в квітні травицею пахне.
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Березень

1
Всесвітній день цивільної оборони
Відзначається щорічно в день набрання чинності – 1 березня 1972 р. – Статуту Міжнародної ор-

ганізації цивільної оборони
90 від часу (1927) виходу у світ газети «Вечірній Київ»
130 років від дня народження Івана Федоровича Колесникова (1887–1929), українського жи-

вописця
120 років від дня народження Олекси Харківа (1897–1939), українського живописця, графіка 
110 років від дня народження Володимира Миколайовича Чернігівського (1907–1981), ро-

сійського фізіолога
100 років від дня народження Мирослава Івановича Антоновича (1917–2006), українського 

оперного співака, диригента, музикознавця
100 років від дня народження Роберта Трейла Спенса Лоуелла (1917–1977), американського 

поета, перекладача

2
200 років від дня народження Яноша Араня (1817–1882), угорського поета
130 років від дня народження Миколи Павловича Сєверова (1887–1957), українського та гру-

зинського архітектора, педагога
125 років від дня народження Євгена Олександровича Татаринова (1892–1950), українського 

патофізіолога

3
Всесвітній день письменника

Відзначається згідно з рішенням 48-го конгресу Міжнародного ПЕН-клубу, який відбувся 
12–18 січня 1986 р.

210 років від дня народження Казімежа Владислава Вуйціцького (1807–1879), польського 
письменника, етнографа, фольклориста 

170 років від дня народження Павла Івановича Калашника (1847–1909), українського гончаря 
150 років від дня народження Федора Андрійовича Кудринського (1867–1933), українського 

та російського історика, етнографа, фольклориста, літературознавця, письменника 
90 років від дня народження Роми Прийми-Богачевської (1927–2004), української балерини, 

балетмейстера, педагога (США, Канада)

4
110 років від дня народження Володимира Йосиповича Векслера (1907–1966), російського 

фізика
75 років від дня народження Володимира Михайловича Прядки (1942), українського скуль-

птора-монументаліста, педагога

5
190 років від дня народження Леоніда Івановича Глібова (1827–1893), українського поета, 

байкаря, журналіста
150 років від дня народження Ґустава Вольдемаровича Брілінґа (1867 – після 1940), україн-

ського історика, художника, етнографа, краєзнавця, мистецтвознавця 
130 років від дня народження Казімежа Мошинського (1887–1959), польського етнографа, сла-

віста, дослідника українського музичного фольклору
120 років від дня народження Івана Хміля [справж. – Василь Лагодюк-Бойтік (1897–1974)], 

українського поета, етнографа 
80 років від дня народження Валентини Федорівни Пархоменко (1937), української банду-

ристки

6
20 років від часу (1997) заснування Асоціації українських письменників (АУП)
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Березень
230 років від дня народження Йозефа Фраунгофера (1787–1826), німецького фізика 
200 років від дня народження Родерика Августина Брауна (1817 – після 1861), польського та 

українського скрипаля, композитора, диригента
160 років від дня народження Гаврила Івановича Танфільєва (1857–1928), українського гео-

графа, ботаніка, ґрунтознавця 
150 років від дня народження Олександра Олексійовича Абражанова (1867–1930), україн-

ського лікаря-хірурга
140 років від дня народження Полікарпа Микитовича Бігдаш-Бігдашева (1877–1946), укра-

їнського та російського хормейстера, педагога
90 років від дня народження Костя Єгоровича Михеїва (1927–1994), українського письменни-

ка
80 років від дня народження Валентини Володимирівни Терешкової [Ніколаєвої-Терешкової 

(1937)], першої у світі жінки-космонавта, Героя Радянського Союзу (1963)

7
130 років від дня народження Олександра Сергійовича Соловйова (1887–1973), українського 

композитора, диригента, педагога
130 років від дня народження Бели Уїтца (1887–1972), угорського художника, громадського ді-

яча
80 років від дня народження Валерія Веніаміновича Смирнова (1937–2002), українського мі-

кробіолога, вірусолога 

8
Міжнародний день прав жінок і миру

Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 32 / 142

Міжнародний жіночий день
Святковий, неробочий день в Україні відповідно до ст. 73 Кодексу законів про працю
90 років від часу закладення (1927) Дніпровської ГЕС у м. Запоріжжі (на той час Дніпрогес 

імені В. І. Леніна) 
120 років від дня народження Анатолія Георгійовича Бетехтіна (1897–1962), російського ге-

олога, мінералога 
110 років від дня народження Моріца Борисовича Уманського (1907–1948), українського ху-

дожника театру та кіно 
100 років від дня народження Григорія Назаровича Доленка (1917 1–1990), українського вче-

ного-геолога

9
203 роки від дня народження Тараса Григоровича Шевченка (1814–1861), українського пое-

та, художника, мислителя
240 років від дня народження Олександра Осиповича Орловського (1777–1832), польського 

та російського художника
130 років від дня народження Йона Буздуґана (1887–1967), бессарабського поета, фолькло-

риста, перекладача, правознавця 
125 років від дня народження Сави Христофоровича Чавдарова (1892–1962), українського 

вченого, педагога

10
230 років від дня народження Устима Якимовича Кармалюка [Кармелюка (1787–1835)], укра-

їнського національного героя, керівника повстанського руху на Поділлі в 1813–1835 рр. проти націо-
нального та соціального гніту 

150 років від дня народження Василя Леонідовича Омелянського (1867–1928), російського 
мікробіолога

1 Дату народження подано за УРЕ, ЕІУ. За іншими даними народився 09.03.1917 р.
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125 років від дня народження Артюра Онеггера (1892–1955), французького композитора
110 років від дня народження Франце Добровольця (1907–1995), словенського літературознав-

ця, бібліографа
90 років від дня народження Юхима Мусійовича Дубинського (1927–2006), українського ар-

хітектора 

11
День землевпорядника

Відзначається щорічно в другу суботу березня відповідно до Указу Президента України 
№ 1556/1999 від 11.12.1999 р.

130 років від дня народження Алеся Гаруна [справж. – Олександр Володимирович Прушинський 
(1887–1920)], білоруського письменника 

110 років від дня народження Георга Маурера (1907–1971), німецького поета, перекладача 
110 років від дня народження Романа Савицького (1907–1960), українського піаніста, педагога 

(США)
90 років від дня народження Жузепа Марії Субіракс-і-Сіджара (1927–2014), іспанського 

скульптора, художника, графіка, сценографа, художнього критика 
75 років від дня народження Віталія Федоровича Отченашка (1942), українського архітектора

12
280 років від дня народження Василя Івановича Баженова (1737 або 1738–1799), російського 

архітектора, теоретика архітектури, педагога
130 років від дня народження Галімджана Гірфановича Ібрагімова (1887–1938), татарського 

письменника, вченого, державного та громадського діяча
130 років від дня народження Петра Михайловича Пелеха (1887–1961), українського психо-

лога
100 років від дня народження Вернера Клемке (1917–1994), німецького графіка, художника, 

педагога 

13
180 років від дня народження Йона (Іона) Крянге [справж. – Штефенеску (1837 1–1890)], румун-

ського та молдавського письменника
130 років від дня народження Валер’яна Петровича Захаржевського (1887–1977), україн-

ського та російського письменника
130 років від дня народження Бориса Порфировича Левитського [Левицького (1887–1937)], 

українського композитора, педагога
125 років від дня народження Євгена Петровича Терлецького (1892–1938), українського дер-

жавного та громадського діяча
120 років від дня народження Олександра Вікторовича Топачевського (1897–1975), україн-

ського альголога, ботаніка, гідробіолога
110 років від дня народження Людвіга Франца Бенедикта Бірмана (1907–1986), німецького 

астронома
110 років від дня народження Василя Даниловича Нефеліна [справж. – Нагорський (1907–

1968)], українського письменника
100 років від дня народження Олексія Петровича Бірюкова (1917–1996), українського скуль-

птора 
75 років від дня народження Георгія Георгійовича Горюшка (1942–2000), українського акто-

ра, педагога

14
280 років від дня народження Арсенія Коцака [світське ім’я – Олексій Федорович Коцак (1737–

1800)], українського церковно-освітнього діяча, письменника, педагога, мовознавця

1 Дату народження подано за УЛЕ, УРЕ. За іншими даними народився 22.06.1839 р.

Березень



68

130 років від дня народження Леона Шиллера [справж. – Леон Єжи Войцех Шиллер де Шіль-
денфельд (1887–1954)], польського режисера, театрального критика, педагога

125 років від дня народження Антоніни Михайлівни Смереки [справж. – Баглій (1892–1981)], 
української актриси

120 років від дня народження Василя Івановича Атаманюка [Атаманюка-Яблуненка 
(1897 1–1937)], українського письменника, перекладача, літературознавця, політичного діяча

120 років від дня народження Уляни Василівни Бобир (1897–1980), української народної ви-
шивальниці

120 років від дня народження Миколи Петровича Сажина (1897–1969), російського вченого в 
галузі металургії

110 років від дня народження Станіслава Ришарда Добровольського (1907–1985), польського 
письменника

90 років від дня народження Віктора Васильовича Чепелика (1927–1999), українського істо-
рика архітектури 

80 років від дня народження Володимира Олексійовича Савельєва (1937), українського та 
російського режисера, актора, сценариста, продюсера

75 років від дня народження Леоніда Івановича Андрієвського (1942), українського графіка, 
живописця, журналіста

15
Всесвітній день захисту прав споживачів

Відзначається щорічно з 1983 р. під егідою Всесвітньої організації союзів споживачів (CI)
250 років від дня народження Ендрю Джексона (1767–1845), американського державного та 

військового діяча
80 років від дня народження Валентина Григоровича Распутіна (1937), російського письмен-

ника 

16
100 років від часу створення (1917) в Києві з ініціативи М. Міхновського товариства «Україн-

ський військовий клуб імені гетьмана Павла Полуботка» – першої організації, яка відіграла 
визначну роль у розвитку українського військового руху

230 років від дня народження Георга Сімона Ома (1787–1854), німецького фізика
140 років від дня народження Олексія Єлисейовича Кулаковського (1877–1926), якутського 

поета, вченого-просвітителя 
125 років від дня народження Сесара Вальєхо (1892–1938), перуанського письменника
100 років від дня народження Соломона Ісаковича Пекаря (1917–1985), українського фізи-

ка-теоретика
90 років від дня народження Євгена Михайловича Волошка (1927), українського літературоз-

навця, критика
90 років від дня народження Володимира Михайловича Комарова (1927–1967), російського 

льотчика-космонавта, двічі Героя Радянського Союзу (1964, 1967)

17
100 років від часу створення (1917 2) в Києві Української Центральної Ради – національного 

політичного центру, згодом першого українського парламенту 
170 років від дня народження Федора (Хведора) Кіндратовича Вовка [справж. – Волков (1847–

1918)], українського етнографа, фольклориста, антрополога, археолога
170 років від дня народження Олексія Івановича Маркевича (1847–1903), українського істо-

рика, фольклориста, літературознавця
160 років від дня народження Олексія Миколайовича Баха (1857–1946), українського та ро-

сійського вченого-біохіміка

 1 Дату народження подано за вид. «Убієнним синам України. Сандармох», УЛЕ, Encyclopedia of Ukraine. За іншими дани-
ми народився в 1887 р., помер у 1940-му.

2 За іншими даними 16–20.03.1917 р.

Березень



69

120 років від дня народження Олеся (Олександра) Йосиповича Бабія (1897–1975), українсько-
го письменника, літературознавця (США)

120 років від дня народження Павла Васильовича Кучіяка (1897–1943), алтайського письмен-
ника

100 років від дня народження Олексія Івановича Заварова (1917–2003), українського архітектора
100 років від дня народження Карла Кассоли (1917–1987), італійського письменника
80 років від дня народження Сергія Володимировича Данченка (1937–2001), українського 

театрального режисера, педагога 

18
День працівника податкової та митної справи України

Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України № 554/2013 від 11.10.2013 р. 
175 років від дня народження Стефана Малларме (1842–1898), французького поета 
140 років від дня народження Олександра Костянтиновича Котельникова (1877–1964), 

українського вченого в галузі електротехніки

19
День працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення

Відзначається щорічно в третю неділю березня відповідно до Указу Президента України 
№ 46/1994 від 15.02.1994 р. 

220 років від дня народження Юзефа Коженьовського (1797–1863), польського письменника, 
педагога 

200 років від дня народження Йозефа Милослава Гурбана (1817–1888), словацького письмен-
ника, критика, публіциста 

140 років від дня народження Василя Миколайовича Доманицького (1877–1910), україн-
ського філолога, історика, фольклориста, бібліографа

120 років від дня народження Василя Трохимовича Десняка [справж. – Василенко (1897–
1938)], українського критика, публіциста

120 років від дня народження Лайама О’Флаерті (1897 1–1984), ірландського письменника

20
Міжнародний день щастя

Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 66 / 281 
130 років від дня народження Йосипа Абгаровича Орбелі (1887–1961), російського сходознав-

ця, громадського діяча
100 років від дня народження Сергія Петровича Василевського (1917 2–1999), українського 

архітектора 
100 років від дня народження Євгена Васильовича Уреке (1917–2005), молдавського режисе-

ра, актора, співака, сценографа
90 років від дня народження Марії Павлівни Глухарьової (1927), українського педагога
90 років від дня народження Федора Дмитровича Жички (1927–2007), білоруського поета, 

перекладача 

21
Всесвітній день поезії 

Відзначається щорічно відповідно до рішення 30-ї сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО від 
15.11.1999 р.  

Всесвітній день людей з синдромом Дауна
Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 66 / 149

1  Дату народження подано за УРЕ, КЛЭ, БСЭ. За іншими даними народився 28.08.1896 р.
2 Дату народження подано за сайтом Національної спілки архітекторів України, ЕСУ. За іншими даними народився 

21.03.1917 р.

Березень
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Міжнародний день боротьби за ліквідацію расової дискримінації 
Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 2142 (XXI)

Міжнародний день Навруз
Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A/ RES /64 / 253

Міжнародний день лісів
Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 67 / 200
90 років від часу виходу (1927) в Києві першого номера української «Літературної газети» 

(нині «Літературна Україна»)
125 років від дня народження Олександра Георгійовича Малишкіна (1892–1938), російсько-

го письменника
110 років від дня народження І. Грекової [справж. – Олена Сергіївна Вентцель (1907–2002)], 

російської письменниці 
80 років від дня народження Романа Теодоровича Гром’яка (1937–2014), українського літера-

турознавця, критика, громадського діяча

22
Всесвітній день водних ресурсів

Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 47 / 193
175 років від дня народження Миколи Віталійовича Лисенка (1842 1–1912), українського 

композитора, піаніста, фольклориста, громадського діяча, педагога 
125 років від дня народження Йоганнеса Семпера (1892–1970), естонського письменника
110 років від дня народження Кесаря Омеляновича Андрійчука (1907–1958), українського 

поета 
90 років від дня народження Наталії Миколаївни Дзядик (1927 2–2015), українського архітек-

тора
90 років від дня народження Теофіла Івановича Комаринця (1927–1991), українського літе-

ратурознавця, фольклориста

23
Всесвітній метеорологічний день

Відзначається щорічно з 1950 р. від дня набуття чинності Конвенції Всесвітньої метеорологічної 
організації (ВМО) WMO / EC-XII / Res. 6

160 років від дня народження Теодора-Маріана Таловського (1857–1910), українського та 
польського архітектора 

110 років від дня народження Данієле Бове (1907–1992), італійського фізіолога, фармаколога, 
лауреата Нобелівської премії в галузі фізіології та медицини (1957)

24
Всесвітній день боротьби з туберкульозом

Відзначається щорічно з 1882 р., від дня, коли доктор Р. Кох оголосив про виявлення туберкульоз-
ної бацили

Всеукраїнський день боротьби із захворюванням на туберкульоз 
Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України № 290/2002 від 22.03.2002 р.

1  Дату народження подано за УРЕ, УЛЕ. За іншими даними народився 20.03.1842 р.
2 Дату народження подано за ЕСУ. За іншими даними народилася 29.03.1927 р.
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Міжнародний день права на встановлення істини щодо грубих порушень прав людини та гідності 
жертв

Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 65 / 196
150 років від дня народження Василя Панасовича Василенка [справж. – Капраков (1867 – 

1930-і рр.)], українського актора 
140 років від дня народження Олексія Силовича Новикова-Прибоя [справж. – Новиков 

(1877–1944)], російського письменника

25
Міжнародний день солідарності із жертвами рабства та трансатлантичної работоргівлі

Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 62 / 122

День Служби безпеки України
Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України № 193/2001 від 22.03.2001 р.
275 років від дня народження Василя Григоровича Рубана (1742–1795), українського та росій-

ського видавця, історика, поета
270 років від дня народження Олександра Андрійовича Безбородька (1747–1799), україн-

ського та російського державного діяча, дипломата
190 років від дня народження Петра Олексійовича Лавровського (1827–1886), російського 

філолога-славіста 
150 років від дня народження Артуро Тосканіні (1867–1957), італійського диригента, віолонче-

ліста
150 років від дня народження Олександра Олександровича Хоменка (1867–1939), україн-

ського та російського військового діяча 
120 років від дня народження Єгіше Чаренца [справж. – Єгіше Абгарович Согомонян (1897–

1937)], вірменського поета, прозаїка 
80 років від дня народження Леоніда Костянтиновича Безчасного (1937–2004), українського 

вченого-економіста 
80 років від дня народження Володимира Євгеновича Дідуха (1937), українського співака

26
День Національної гвардії України

Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України № 148/2015 від 18.03.2015 р.
120 років від дня народження Марії Володимирівни Трубецької (1897–1976), українського 

живописця, графіка
110 років від дня народження Олександра Павловича Любимського (1907–1981), українсько-

го живописця 
110 років від дня народження Олександра Яковича Хорхота (1907–1993), українського архі-

тектора
90 років від дня народження Світлани Михайлівни Чибісової (1927), української актриси 
75 років від дня народження Віктора Михайловича Семерньова (1942), українського живо-

писця, графіка

27
Міжнародний день театру

Відзначається щорічно з 1962 р. відповідно до рішення ІХ Конгресу Міжнародного інституту теа-
тру при ЮНЕСКО

220 років від дня народження Альфреда Віктора де Віньї (1797–1863), французького письмен-
ника 

200 років від дня народження Никифора Дмитровича Борисяка (1817–1882), українського 
геолога 

190 років від дня народження Ернесто Россі (1827–1896), італійського актора
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150 років від дня народження Степана (Стефана) Леонтійовича Дроздова-Мишківсько-
го (1867 – після вересня 1933), українського археолога, музеєзнавця, краєзнавця, колекціонера

90 років від дня народження Мстислава Леопольдовича Ростроповича (1927–2007), росій-
ського віолончеліста, диригента, композитора

28
140 років від часу заснування (1877) Чернігівської ОУНБ ім. В. Г. Короленка
425 років від дня народження Яна Амоса Коменського (1592–1670), чеського педагога-гума-

ніста, письменника, громадського діяча
130 років від дня народження Димчо Велева Дебелянова (1887–1916), болгарського поета
125 років від дня народження Івана Антоновича Андруха [справж. – Авраменко (1892 1–1921)], 

українського військово-політичного діяча
110 років від дня народження Івана Терентійовича Балаки (1907–1978), українського літера-

турознавця

29
130 років від дня народження Олексія Михайловича Гмирьова (1887–1911), російського по-

ета
110 років від дня народження Георгія Михайловича Малахова (1907–2001), українського вче-

ного в галузі гірничої справи
100 років від дня народження Андрія Михайловича Патруса-Карпатського (1917–1980), 

українського поета

30
Теплого Олекси

160 років від дня народження Ґабрієлі Запольської [справж. – Марія-Ґабрієля-Стефанія Кор-
він-Піотровська (1857–1921)], польської письменниці, актриси

150 років від дня народження Івана Семеновича Макушенка [справж. – Макуха-Макушенко 
(1867–1955)], українського живописця, педагога

125 років від дня народження Стефана Банаха (1892–1945), польського та українського мате-
матика

120 років від дня народження Олексія Опанасовича Городецького (1897–1967), українського 
біофізика, рентгенолога, радіолога

31
160 років від дня народження Бориса Ізмайловича Срезневського (1857–1934), українського 

та російського метеоролога, кліматолога
140 років від дня народження Маріана-Костянтина Феофіловича Глушкевича (1877–1935), 

українського поета-модерніста, громадського діяча
90 років від дня народження Василя Івановича Коробка (1927–1944), українського військово-

го діяча 
90 років від дня народження Валерія Васильовича Панфілова (1927), українського графіка

Цього місяця виповнюється:
100 років від часу заснування (1917) музикантами Київського оперного театру «Союзу ор-

кестрантів»
90 років від часу заснування (1927) Будинку письменників у Києві, культурно-освітньої 

установи
150 років від дня народження Грицька Григоренка [справж. – Олександра Євгенівна Судовщи-

кова-Косач (1867–1924)], української письменниці, перекладача, громадського діяча

 1 Дату народження подано за ЕІУ. За іншими даними народився 25.03.1892 р.
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В останній чвер-
ті ХХ ст. на аван-
сцену українсько-
го театру вийшла 
людина, яка спро-

моглася силою свого непересічного таланту й 
професійної майстерності піднести українське 
театральне мистецтво на новий щабель, наблизи-
ти його до кращих зразків європейського театру. 
Це був  Сергій Володимирович Данченко, котрий 
яскраво й сильно заявив про себе як режисер-мис-
литель світового масштабу, здатний діагностува-
ти суспільні проблеми на зламі тисячоліть.

Народився С. Данченко в Запоріжжі, в сім’ї 
акторів. Його батьки – Володимир Андрійович 
Данченко та Віра Костівна Полінська – служили 
в Театрі ім. М. Заньковецької. В 1944 р. трупа те-
атру переїхала до Львова. У цьому старовинному 
українському місті минуло дитинство та юність 
майбутнього режисера.

Хлопчик виріс практично за лаштунками теа-
тру, любив його, знав театральне життя зсередини. 
Однак своє майбутнє не пов’язував із театральною 
діяльністю, бо з дитинства мріяв про романтичну 
професію справжніх чоловіків – фах геолога. Він 
із раннього шкільного віку збирав колекцію міне-
ралів, розробляв маршрути експедицій. Після за-
кінчення середньої школи, в 1955 р., вступив на 
геологічний факультет Львівського університету, 
а здобувши вищу освіту, працював геологом-роз-
відником. Працював недовго, але ця перша про-
фесія збагатила Сергія життєвим досвідом. Пере-
буваючи в експедиціях, він побачив майже всю 
Україну, побував у Казахстані, на Далекому Сході, 
в Уссурійській тайзі, під Хабаровськом, устиг по-
спілкуватися із багатьма людьми, що потім стало в 
пригоді, гартував і випробував себе.

Однак згодом Сергій відчув, що йому затісно 
в рамках однієї професії, в якій він не може роз-
крити свій потенціал повністю. Остаточне рішен-
ня піти з геології  С. Данченко прийняв тоді, коли 
зрозумів, що саме театр дає можливість прожи-
вати життя щоразу по-новому, адже створення 
кожного нового спектаклю – це створення нового 
світу. Батьки підтримали рішення Сергія і благо-
словили його на режисерську стезю.

У 1960 р. молодий чоловік вступив до Київ-
ського театрального інституту ім. І. Карпенка-Ка-
рого, на режисерський курс Л. Олійника. Вдумли-
вий студент ще на перших курсах інституту почав 
глибше розуміти і відчувати природу театру, його 
великі можливості. 

Принципову приналежність до театру психо-
логічного С. Данченко виявив уже на старті свого 
режисерського шляху, коли почав працювати у 
знаменитому львівському Театрі ім. М. Занько-
вецької. До цього мистецького закладу він при-
йшов у 1965 р., після успішної постановки на 
його сцені дипломного спектаклю за п’єсою поль-
ського драматурга Л. Кручковського «Перший 
день свободи». Ця робота режисера-початківця 
привернула до нього пильну увагу театрального 
Львова. Постановка була сприйнята як новатор-
ська в тому сенсі, що різко сколихнула атмосферу 
духовної інертності, в якій перебував тогочасний 
український театр. 

«Першим днем свободи» С. Данченко виби-
рав свій мистецький шлях у часи, коли в літера-
турно-мистецькій сфері відбувалися суттєві зру-
шення, викликані короткочасною хрущовською 
«відлигою» в СРСР. Зокрема, у театральній цари-
ні, всупереч театру зовнішньо життєподібному, 
який лише констатував і декларував, набирав 
сили метафоричний театр. У країні з’являлися 

17 березня

Реформатор українського театру
До 80-річчя від дня народження С. Данченка (1937–2001)

Як режисер Данченко точно відчував час, 
свою залежність від епохи. 

Його спектаклі відтворювали дух часу. 
Сергій Володимирович був режисером всесвіту,

 а не провінції, визначеного контуром національного орнаменту. 
Він сповідував режисуру як професію без кордонів.

Е. Митницький  1

1  Цит. за.: Поліщук Т. Сергій Данченко у спогадах колег // День. – 2007. – 17 берез. – С. 6.
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нові театральні колективи і нові театральні ліде-
ри – режисери А. Ефрос, О. Єфремов, Г. Товсто-
ногов. Їхні вистави знаменували перемогу театру 
психологічної витонченості, соціальної актуалі-
зованості та дивовижного вміння тримати ува-
гу на внутрішньому змісті, а не на зовнішній дії. 
Згодом, у середині 1970-х рр., С. Данченкові по-
щастило стажуватися у знаних режисерів-новато-
рів: російських – Г. Товстоногова, Ю. Любимова, 
В. Плучека, естонських – В. Пансо та К. Ірда.

Тим часом український театр перебував ніби в 
летаргійному сні, адже в Україні панував особли-
вий режим культурного побутування. Однак і в та-
ких умовах поступово з’являлися перші паростки 
відродження театру. У театральному середовищі 
про себе заявили Л. Танюк, Р. Віктюк, Б. Голова-
тюк, Р. Коломієць. Тож становлення режисера-по-
чатківця і молодих перспективних акторів Теат-
ру ім. М. Заньковецької відбувалося на напруже-
ному духовному перехресті, у взаємопроникненні
різних театральних ідей загальноєвропейського
масштабу і значення. У Львові – місті перетину 
різних європейських культур – еволюція театраль-
ного мистецтва проходила відчутніше, ніж в інших 
містах республіки. С. Данченко виявився тим ре-
жисером, який прагнув гармонійно поєднати кра-
щі традиції українського сценічного мистецтва із 
сучасними театральними тенденціями, вплинути 
на репертуарну політику.

Справжнє визнання і велику творчу радість 
принесла молодому митцю постановка драми 
В. Розова «В дорозі» (1966), яка й стала його 
офіційним дебютом. Спектакль визначив ключо-
вий принцип режисури С. Данченка – глибокий 
психологізм у розкритті людських характерів, 
у показі людських дій і вчинків. Режисер висту-
пив у цій виставі як новатор думки, як людина, 
що з особливою гостротою пов’язувала моральні 
шукання свого покоління зі своїм часом. Успіхо-
ві постановки сприяв і виконавець головної ро-
лі – Б. Ступка. В цій виставі С. Данченко відкрив 
українському театру унікальний талант молодого
актора. Саме тоді, на початку їхнього спільного 
творчого шляху, склався непересічний тандем мит-
ців. Співтворчість С. Данченка  з Б.  Ступкою три-
вала понад 30 років, упродовж яких було створено 
низку справжніх театральних шедеврів. Видатний 
український актор виконав у виставах видатного 
українського режисера свої найкращі театральні 
ролі. Богдан Сильвестрович вважав С. Данченка 
своїм провідником у творчості. Разом вони створи-
ли 20 спектаклів, більшість з яких стали визначни-
ми подіями в культурному житті СРСР та України, 
а деякі сягнули світового рівня.

Непересічним явищем в українському те-
атральному мистецтві виявилась і постановка 

С. Данченком п’єси «Маклена Ґраса» М. Кулі-
ша (1968) на сцені заньківчан. Вона була насна-
жена цілим набором несподіванок – від самого 
драматургічного матеріалу до акторських удач, 
режисерських знахідок, музичного й художнього 
оформлення. Режисер поєднав у ній досвід курба-
сівських часів із запалом шістдесятництва. Саме 
від данченківської «Маклени Ґраси» почався про-
цес українського театрального відродження.

У 1968 р. С. Данченка було призначено го-
ловним режисером львівського Театру для дітей 
та юнацтва. У студійній атмосфері було створено 
низку цікавих за змістом і сценічною естетикою 
вистав: «Місто на світанку» О. Арбузова (1968), 
«Овід» за романом Е.-Л. Войнич, «Олеко Дундич» 
М. Каца і О. Ржешевського (обидві – 1969), «Мій 
брат грає на кларнеті» А. Алексіна (1971). Працю-
ючи над постановками цих п’єс, режисер виробив 
у себе імунітет проти штампів романтики, надмір-
ної театральності та пустих емоцій, адже до теа-
тру С. Данченко ніколи не прагнув ставитись, як 
до мистецтва. Він ставився до нього, як до життя.

До Театру ім. М. Заньковецької С. Данченко 
повернувся в 1971 р. Тридцятичотирирічний ре-
жисер очолив трупу. За кілька років керівництва 
театром Сергій Володимирович надзвичайно ба-
гато зробив для його розвитку. Сформував висо-
комистецький колектив,  дбав про те, щоб актори 
постійно підвищували свою професійну майстер-
ність, були всебічно інформованими, вдосконалю-
вались як особистості. Завдяки його зусиллям у 
театрі працювали служби з підтримки професіо-
налізму трупи, а в 1974 р. було відновлено функ-
ціонування театральної студії. Колектив театру 
постійно перебував у творчому контакті з компо-
зиторами, художниками, літераторами.

У львівський період діяльності відбувалося 
становлення творчого методу режисера й утвер-
дження його естетичних пріоритетів. Метою 
митця було позбавити український театр етно-
графічної музично-драматичної архаїки й вивести 
його на загальноєвропейські шляхи. Він сміливо 
і рішуче відмовився від усталеної традиції кла-
сичного українського спектаклю, поставивши на 
місце не побутовий конфлікт і навіть не соціальні 
проблеми, а протистояння людських світобачень, 
людського добра і зла. Така тенденція С. Дан-
ченка проявилася при його першому зверненні 
до драматургії Лесі Українки. П’єса «Камінний 
господар» (1971) була прочитана режисером не 
як українська побутова п’єса, а як психологічна 
драма вселюдського масштабу. У спектаклі було 
розгорнуто не звичні колізії любовної історії, а го-
стрий інтелектуальний поєдинок життєвих ідей, 
світоглядів. У цій постановці відобразилося кон-
цептуально нове бачення українського театру.

Березень



75

Заньківчанські сезони С. Данченка були зо-
лотою порою, високою хвилею творчості театру, 
коли кожна прем’єра ставала подією в культур-
ному житті України. Режисер поставив у Театрі 
ім. М. Заньковецької 18 спектаклів. Сім із них – 
«В дорозі» В. Розова, «Маклена Ґраса» М. Куліша, 
«Камінний господар» Лесі Українки, «Моє слово» 
В. Стефаника, «Річард ІІІ» В. Шекспіра, «Прапо-
роносці» О. Гончара, «Украдене щастя» І. Фран-
ка – стали знаковими не тільки для режисера-по-
становника, а й для всього українського театру. 

Одним із найпомітніших спектаклів львів-
ського періоду стали «Прапороносці» за рома-
ном О. Гончара. Постановка була позбавлена 
декларативності, пафосу. В ній ішлося не про 
соціально-патріотичне, а про глибоко особис-
те – мужність подолання втрат, солдатську друж-
бу, фронтову любов, надію на краще майбутнє 
з настанням миру. Це була задушевна розмова 
про людину на війні. У «Прапороносцях» з усією 
силою й художньою переконливістю виявився 
авторський стиль режисури С. Данченка, те, що 
критики назвуть «стереоскопічністю режисер-
ського мислення», те, завдяки чому режисер, емо-
ційно захоплюючи глядачів, залишав їх розумово 
вільними, незаангажованими режисерськими під-
казками. У цьому була принципова особливість 
творчості С. Данченка-режисера.

Під час тріумфальних гастролей Театру ім. Зань-
ковецької в Києві львів’яни постали перед ки-
ївськими глядачами яскравими оновлювачами 
української сцени. У ті часи театральний Київ 
потопав у «застійній» атмосфері посткорнійчу-
ковської доби, а один із головних театрів краї-
ни – Київський академічний драматичний театр 
ім. І. Франка – перебував у стані творчої стагнації. 
Для того щоб відновити його, влити свіжу кров у 
колектив франківців, додати нових ідей і задумів, 
до Києва відправили С. Данченка та провідних 
акторів-заньківчан за його вибором – Б. Ступку, 
В. Розстального. Із Харкова С. Данченко запросив 
В. Івченка. Пізніше до них приєдналися А. Хості-
коєв, Л. Кадирова та інші актори.

Відрядження до  Театру ім. І. Франка пере-
росло у постійне місце роботи митця: в 1978 р. він 
став його головним режисером і директором. Із 
приходом С. Данченка тут відбулися значні зміни, 
що дали змогу зупинити творчий занепад. 

Роботу в Театрі ім. І. Франка С. Данченко 
розпочав постановкою одного з найкращих творів 
в українській драматургії – «Украденого щастя», 
п’єси, яка є вершиною творчості Франка-драма-
турга. То було друге звернення режисера до цього 
твору, але, працюючи над постановкою, він праг-
нув уникати змістових та стилістичних самопов-
торів. У новій постановці Сергій Володимирович 

по-новому осмислював драматургічний матеріал, 
розставляючи несподівано нові акценти. Митцю 
вдалося подолати основні жанрові особливості 
п’єси й віднайти в ній глибинний сенс. Абстра-
гувавшись від соціально-викривальних мотивів і 
зосередившись на внутрішньому світі героїв, ре-
жисер створив спектакль, сучасний за змістом і 
за естетикою.

У кожній поставленій С. Данченком виставі 
було втілено новаторський підхід до розкриття як 
класичної, так і сучасної драматургії. Беручись до 
роботи над п’єсою, він завжди прагнув розширити 
й поглибити її смисл. Режисер вправно й ненав’яз-
ливо актуалізував п’єси класичного репертуару, а 
сучасні витлумачував як класику, відшукуючи в 
них нетлінне, вселюдське. Так сталося і з п’єсою 
«Дядя Ваня» А. Чехова – одного з найулюбленіших 
письменників і драматургів Сергія Володимирови-
ча. Здійснивши неперевершену постановку цього 
твору (1980) із яскравим сузір’ям акторських та-
лантів – Б. Ступкою, А. Гашинським, Н. Ужвій, 
Є. Пономаренком, В. Івченком, С. Олексенком, 
Н. Гіляровською та іншими виконавцями, режи-
сер повернув українській сцені чеховську дра-
матургію. Критика одностайно назвала «Дядю 
Ваню» виставою видатного симфонічного зву-
чання, в якій поліфонічно відтворено такі болючі 
теми, як старість, що невідворотно насувається, 
краса, що непомітно гине, притуплення почут-
тів від непосильної безрадісної праці, почуття 
провини, яке гнітить людину, відчуття згаяного 
часу і програного життя. У художньому аспекті 
«Дядя Ваня» є однією із найдовершеніших робіт 
майстра. Вистава стала надзвичайно популяр-
ною й у 1980 р. була удостоєна Державної премії 
СРСР. С. Данченко пишався тим, що Театр 
ім. І. Франка першим із національних театрів от-
римав вищу державну нагороду за постановку 
п’єси А. Чехова – за класику, а не до певної дати.

Переломним моментом у творчості трупи те-
атру стала вистава «Візит старої дами» Ф. Дюр-
ренматта (1983) у постановці С. Данченка. В 
новій, незвичній для себе драматургічній естети-
ці – у царині європейської гуманітарної культу-
ри – франківці були художньо переконливими. В 
репертуарі театру з’явився спектакль, який мож-
на порівняти з вищими досягненнями тогочасної 
європейської сцени.

У київський період творчості митця викриста-
лізувалася та удосконалилася його сценічна пое-
тика. Театром С. Данченка був одночасно і епіч-
ний, і реалістичний, і філософський, і поетичний 
театр, у центрі якого завжди була людина. Жан-
рова амплітуда постановок митця була досить ши-
рокою. В його творчому доробку – драми, трагедії, 
комедії, казки, мюзикли. Режисер мав художниць-
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ку сміливість, інтегруючи різні театральні жанри. 
Кожна його нова вистава дивувала не однознач-
ним, а багатовимірним розкриттям великого кола 
тем. Так трапилось і з виставою «Енеїда» І. Котля-
ревського (1986). Вибравши для постановки цей 
твір, С. Данченко звернувся до коріння народної 
духовності й культури. Як завжди в ході роботи 
над п’єсою, режисер прискіпливо обмірковував 
задум, ретельно добирав акторів на ролі, адже 
прагнув у виставі синтезувати епос, народжений 
на ґрунті народного світовідчуття, й естраду, вко-
рінену у свідомості масового глядача. У постанов-
ку цього багатогранного мюзиклу С. Данченко 
вніс чимало сердечного тепла, тонкого гумору і 
живих барв своєї батьківщини. «Енеїда» мала ве-
ликий успіх і стала своєрідною емблемою фран-
ківців. Протягом багатьох років новий сезон теа-
тру відкривала саме ця вистава.

Створення спектаклю – мистецтво багатогран-
не, синтетичне. Кожній його складовій С. Данчен-
ко приділяв особливу увагу. Важливого значення 
він надавав оформленню сценічного простору, 
адже сценографія має виражати ідею п’єси. У Киє-
ві Сергію Володимировичу пощастило працювати 
з Д. Лідером – видатним театральним художни-
ком. Завдяки творчій співпраці митців, їхньому 
глибокому взаєморозумінню такі  вистави, як «Дя-
дя Ваня», «Візит старої дами», «Камінний госпо-
дар», «Загибель ескадри», «Тев’є Тевель», стали не-
пересічними подіями в театральному житті міста.

У своїй творчості С. Данченко завжди тяжів 
до філософського осмислення на театральній сцені 
вічних проблем людського буття, сповідував цінно-
сті, що не дають суспільству опинитись у безодні 
бездуховності. Вершиною цієї моральної позиції 
режисера став спектакль «Тев’є Тевель» (1989) за 
п’єсою Г. Горіна «Поминальна молитва» та за мо-
тивами творів Шолом-Алейхема. Навіть у світово-
му театральному репертуарі знайдеться небагато 
спектаклів такої пронизливої душевності, такої на-
снажливої віри в доцільність Божого світу й мож-
ливість подолання його негараздів і несправедли-
востей через людяність. Ця вистава, із геніальним 
виконавцем головної ролі Б. Ступкою та чудовою 
сценографією Д. Лідера, стала золотою сторінкою 
в історії українського театру.

У 1996 р., напередодні свого 60-річчя, С. Дан-
ченко звернувся до драматургії великого В. Шек-
спіра, здійснивши постановку його комедії «При-
боркання норовливої».

Сергій Володимирович тонко відчував істо-
ричний час, ледь помітні суспільно-політичні змі-
ни. Це давало йому можливість бути на крок попе-
реду від інших режисерів і через класику сказати 
те, що хвилювало людей, але не було висловле-
но. Це був таємничий дар таланту С. Данченка. 

Невипадково на межі двох століть і тисячоліть 
митець вибрав для постановки шекспірівську 
трагедію «Король Лір». Сама атмосфера спекта-
клю пророче нагадувала про те, як далеко, ще з 
часів Шекспіра, почався процес духовного роз-
паду суспільства. Режисер показав своїм сучас-
никам модель розкладеного зсередини світу, в 
якому розірвано найтісніші родинні зв’язки. Він 
прагнув застерегти людей від повторення хоча б 
якоїсь частини хибних ілюзій та гірких помилок, 
притаманних людству. Прем’єра вистави відбу-
лася в листопаді 1997 р. В цьому спектаклі не-
баченої висоти досягла співтворчість режисера 
й артиста Б. Ступки – виконавця головної ролі. 
«Король Лір» став «вершиною» театру Данчен-
ка – Ступки. Митці показали визначні результа-
ти справжньої чоловічої дружби й творчої співп-
раці.

У створенні спектаклю С. Данченко завж-
ди віддавав пріоритет акторові. Він надзвичайно 
серйозно ставився до вибору виконавців на ту чи 
іншу роль, бо вважав, що розподіл ролей є рушієм 
розвитку трупи. Творча інтуїція Сергія Володими-
ровича завжди вражала: добираючи репертуар та 
розподіляючи ролі серед акторів, він ніколи не по-
милявся, адже спирався на природну індивідуаль-
ність виконавця. У С. Данченка актор мав бути 
різним, залежно від образу – і негарним, і грубим, 
і надто відвертим, він мусив володіти своїм голо-
сом і тілом, мати внутрішню наповненість, розу-
міти режисера. 

Сергій Володимирович був людиною з над-
звичайно переконливою внутрішньою силою, 
наділений рідкісним даром просвітителя. У твор-
чому процесі він прагнув навчити виконавця, але 
робив це  дуже тактовно. Актори поважали його 
й платили взаємністю. Мало хто з режисерів був 
оточений таким справді добрим і щирим люд-
ським ставленням з боку акторів, як С. Данченко. 
Він заслужив це не лише своїм талантом і профе-
сіоналізмом, а й високою порядністю та добро-
тою. Важливим для театру режисер вважав пану-
вання в ньому духу побратимства, тому й створив 
у своєму колективі неповторну атмосферу. Це 
було однією із запорук того, що протягом 23 років 
митець поставив 29 спектаклів. До числа найкра-
щих належать також «Біла ворона» Ю. Рибчин-
ського і Г. Татарченка (1991), «Росмерсгольм» 
Г. Ібсена (1994), «Мерлін, або Спустошена кра-
їна» Т. Дорста й І. Еллер (1996) та ін.

Творче життя митця перервало тяжке захво-
рювання. Останньому його задуму  – поставити 
«Пер Гюнта» Г. Ібсена –  не судилося збутися. 
20 серпня 2001 р. Сергій Володимирович пішов із 
життя. Поховали митця на Байковому кладовищі 
в Києві.

Березень
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З ініціативи акторів Театру ім. І. Франка та 
на зібрані ними кошти видатному режисеру, на-
родному артисту України, кавалеру ордена кня-
зя Ярослава Мудрого V ступеня С. Данченку в 
2013 р. було встановлено пам’ятник  біля входу на 
Камерну сцену (скульптори – Володимир  і Олек-
сій Чепелики).

С. Данченко залишив яскравий слід не 
тільки в історії українського театру. Він мав 
високий професійний авторитет серед сво-
їх зарубіжних колег. Сергія Володимировича 
неодноразово запрошували ставити спекта-
клі у кращих театрах Росії та Європи. Серед 
найуспішніших його постановок – «Марія» 
П. Салинського в Болгарії, «Камінний господар» 
Лесі Українки в Театрі Янки Купали (Білорусь), 
«Вишневий сад» А. Чехова у МХАТі (Росія), 
«Візит старої дами» Ф. Дюрренматта в Театрі 
ім. О. Духновича (Словаччина), «Приборкан-
ня норовливої» В. Шекспіра та «Вишневий сад» 
А. Чехова в Польському театрі.

У С. Данченка було надзвичайно напруже-
не творче життя, але він ще встигав займатися 
громадською діяльністю: був головою Спілки те-
атральних діячів України, одним із фундаторів і 
дійсним членом Академії мистецтв України, очо-
лював відділення театрального мистецтва.

Сергій Володимирович не обмежувався по-
становочною роботою, він був будівничим театру, 
який сприймав як певну художню систему, дбав 
про нього в цілому, глибоко осмислюючи шляхи 
його розвитку та української культури загалом. 
Своїми думками й міркуваннями ділився в числен-
них виступах та публікаціях. Розробив концепцію 
національного театру, в якій показав, що задум та 
призначення такого театру – бути театром нації, 
тобто бути виразником того, що притаманне нації, 
що характерне для неї як цілого, котре складалося 
історично. Наскрізна думка С. Данченка про на-
ціональний театр полягає в тому, що «національ-
ний театр і сьогодні, і в майбутньому має стати 
певним художнім і разом з тим моральним, духов-
ним камертоном нації» 1.

Видатний український режисер С. Данченко 
не залишив по собі послідовників, незважаючи 
на те, що з 1978 р. викладав у Київському теа-
тральному інституті ім. І Карпенка-Карого, був 
професором, завідував кафедрою акторської май-
стерності та режисури драми, а з 1980 р. керував 
дворічним стажуванням режисерів при Театрі 
ім. І. Франка. Він залишив  плеяду учнів, яких 
навчив бути незалежними й креативними у сво-
їй творчості, прокладати нові естетичні вектори в 
театральному мистецтві.

Видання творів С. Данченка
Бесіди про театр / С. Данченко ; авт. літ. запису, оброб-

ки та упоряд. О. Коваленко. – Київ : [VIVA VOX : Укртиппро-
ект], 1999. – 220 с. : іл. – ISBN 966-95-662-0-7.

Для мистецтва убивчо, коли воно замінюється ба-
жанням привернути до себе увагу, здобути дивіденди / 
С. Данченко ; записала О. Коваленко // Укр. театр. – 2005. – 
№ 3. – С. 2–4.

Довголіття чи старість? : [про деякі проблеми збережен-
ня вистави] / С. Данченко // Укр. театр. – 1977. – № 2. –
С. 7–9.

Переконання і переконливість : розмова з голов. режи-
сером Київ. театру ім. І. Франка / С. Данченко ; бесіду вела 
В. Міліца // Укр. театр. – 1980. – № 6. – С. 2–3.

Спроба поговорити про недоговорене : [інтерв’ю] / 
С. Данченко ; записав В. Жежера // Укр. театр. – 1996. – 
№ 3. – С. 16–17.

Театральна Америка: кілька вечорів / С. Данченко. – 
Укр. театр. – 1988. – № 4. – С. 5–7.

У процесі великої перебудови : [про голов. напря-
ми діяльності Спілки театр. діячів України] / С. Данчен-
ко // Укр. театр. – 1987. – № 5. – С. 3–5.

Про С. Данченка
Богдашевський Ю. Данченко : [твор. портр.] / Ю. Бог-

дашевський // Укр. театр. – 1987. – № 1. – С. 25–27.
Богдашевський Ю. Йому боліло : (спогади, що завжди 

зі мною) / Ю. Богдашевський // Укр. театр. – 2003. – 
№ 1/2. – С. 2–4.

Кадирова Л. Сергієві Данченку присвячую… / Л. Кади-
рова // Укр. театр. – 2012. – № 2. – С. 22–25.

Козак Б. Штрихи до портрета Сергія Данченка / Б. Ко-
зак // Кіно-Театр. – 2007. – № 4. – С. 4–8.

Коломієць Р. Сергій Данченко. Портрет режисера в 
інтер’єрі часу / Р. Коломієць. – Київ : Нац. акад. драм. театр 
ім. І. Франка, 2001. – 143 с., іл. – ISBN 966-7854-32-9.

Коломієць Р. Франківці: Театр і час. Митець і влада. 
Душа і сцена / Р. Коломієць. – Київ : [б. в.], 1995. – 303 с. : 
іл. – ISBN 5-7707-6590-9. – Про С. Данченка: с.191–195.

Мельниченко В. Театральний тандем: (феномен Дан-
ченка–Ступки) / В. Мельниченко. – Львів : Акад. Експрес, 
2000. – 189 с. : іл. – ISBN 966-7094-20-0.

Поліщук Т. Ера Данченка / Т. Поліщук // День. – 
2001. – 27 верес. (№ 174). – С. 5.

Поліщук Т. Сергій Данченко у спогадах колег / Т. Полі-
щук // День. – 2007. – 17 берез. (№ 46). – С. 6.

Соколовська К. М. Новаторські пошуки та принципи 
творчої діяльності режисера С. Данченка (1970–1980) / 
К. М. Соколовська // Актуал. проблеми історії, теорії та прак-
тики худож. культури. – Київ, 2005. – Вип. 14. – С. 206–211.

Ступка Б. Зустрічі «В дорозі»: незакінчений монолог 
про Сергія Данченка / Б. Ступка // Дзеркало тижня. – 
2007. – 17–23 берез. (№ 10). – С. 19.
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1  Данченко С. Бесіди про театр. – Київ, 1999. – С.190.
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«Не моє особи-
сте Я мені любе в 
моїх роботах, бо я 
освічений собі чо-
ловік і перейнятий 
глибоко ідеєю добра 
до моєї вітчизни, 

роблю й працюю на користь їй. Під цим стягом 
тільки й повинно ходити й ділати…» 2. Ці слова 
втілюють життєве кредо великого українського 
композитора, піаніста, хорового диригента, ет-
номузиколога, педагога, фундатора професійної 
музичної школи в Україні, визначного громад-
ського діяча, відданого патріота України Мико-
ли Віталійовича Лисенка. Його творчість посіла 
центральне місце в історії музичної культури 
України другої половини ХІХ – початку ХХ ст. 
На основі розробки стильових та ідейно-образ-
них засад народної пісенності й кращих традицій 
світової класики композитор узагальнив особли-
вості національної музичної мови і сформував 
найважливіші жанри української музики, завдя-
ки чому вона вийшла на широкий шлях розвитку 
і зайняла гідне місце у світовій культурі. Митця 
справедливо вважають засновником української 
класичної музики.

Народився М. Лисенко в с. Гриньки Кремен-
чуцького повіту Полтавської губернії, в родині 
поміщика та армійського офіцера Віталія Рома-
новича Лисенка. Батько походив зі старовинного 
козацького роду, був освіченою людиною, мав пе-
редові на той час погляди, цікавився літературою, 
мистецтвом, народною творчістю. Мати, Ольга 
Єреміївна, також мала козацьке коріння. Вона 
була випускницею Смольного інституту шляхет-
них дівчат у Петербурзі, дбала про те, щоб у сім’ї 
панувала культура аристократичних салонів. Ми-
кола – первісток у родині Лисенків, виховувався 

в атмосфері світського життя. Навіть розмовляти 
він навчився спочатку французькою мовою. Не-
зважаючи на заборони матері, яка не визнавала 
нічого українського й була проти того, щоб син 
зближувався із селянами, маленький панич полю-
бив культуру і побут українців, тому що постійно 
перебував в їх середовищі, проживаючи в селах 
на Полтавщині й на Задніпрянщині, де стояв бать-
ків кірасирський полк, та в родинному маєтку в 
с. Гриньки.

Музична обдарованість М. Лисенка вияви-
лась рано. Помітивши в дитини абсолютний слух 
і надзвичайну музичну пам’ять, мати почала роз-
вивати здібності сина, ставши для нього першою 
вчителькою музики. Вже з п’яти років він систе-
матично займався музикою, іноді проводив за роя-
лем декілька годин. Маленький музикант дивував 
навколишніх майстерним виконанням фортепіан-
них творів. Свій перший твір – «Польку» – він на-
писав у дев’ять років.

Після здобуття початкової домашньої освіти 
десятирічний Микола з 1852 р. навчався й вихо-
вувався в найкращих київських приватних пан-
сіонах  Вейля та Гедуена. Музично обдарований 
учень привернув увагу вчителів музики – чеських 
музикантів К. Нейнквича та А. Паноччіні, які роз-
винули й удосконалили його техніку гри.

Впродовж 1855–1859 рр. Микола навчався у 
Другій харківській гімназії. Він мав успіхи в різних 
дисциплінах, однак головним його зацікавленням 
була музика. Під керівництвом музичних педаго-
гів Й. Вільчека та М. Дмитрієва молодий музика з 
натхненням опановував твори Л. ван Бетховена, 
В.-А. Моцарта, Р. Шумана, технічно складні п’є-
си Ф. Ліста. Та найбільше юнака приваблювала 
творчість Ф. Шопена, і згодом М. Лисенко став 
одним із найвіртуозніших виконавців творів поль-
ського композитора.

22  березня

²  в звуках пам’ять відгукнеться
До 175-річчя від дня народження М. Лисенка (1842–1912)

У розвитку української музики М. Лисенко має дійсно епохальне 
значення. Своєю багатосторонньою композиторською діяльністю 
він підняв українську музику на високий рівень світової музичної 
культури, яку збагатив скарбами українського народного духу. 

Ф. Колесса 1

1 Колесса Ф. Музикознавчі праці. – Київ, 1970. – С. 526.
2 Лисенко М. Листи. – Київ, 2004. – С. 267.

Березень



79

Літні вакації Микола завжди проводив у 
батьківському домі, спочатку в Гриньках,  по-
тім – у містечку Жовнин (Полтавська губернія), 
куди переїхала родина Лисенків. Туди ж приїж-
джав троюрідний брат Миколи – Михайло Ста-
рицький,  майбутній письменник і театральний 
діяч, який після смерті батьків був під опікою Ві-
талія Романовича Лисенка.

Потоваришувавши в дитинстві, М. Стариць-
кий і М. Лисенко залишилися друзями й однодум-
цями на все життя. У братів було спільне зацікав-
лення – українські народні пісні, які вони збирали 
та записували: Микола – мелодію з голосу, а Ми-
хайло – текст. Скрізь, хоч би де був М. Лисенко, 
він збирав і записував народні пісні, а в студент-
ські роки почав особливо ретельно досліджувати 
та обробляти музичний фольклор,  інші етногра-
фічні матеріали.

Гімназію Микола закінчив зі срібною медал-
лю. На цей час він уже був непересічним піані-
стом та бажаним гостем на салонних концертах, і 
не тільки завдяки віртуозній грі, а й тому, що був 
вродливим юнаком, мав аристократичне вихован-
ня і манери.

У 1859 р. М. Лисенко вступив на природни-
чий факультет Харківського університету, де на 
юридичному факультеті навчався і М. Стариць-
кий. Через рік брати перевелися до Київського 
університету св. Володимира, в якому панува-
ли національно-визвольні ідеї, студенти вели 
боротьбу за збереження національної гідності 
українців. 

Вирішальний вплив на світогляд М. Лисен-
ка мало тісне спілкування з В. Антоновичем, 
Т. Рильським, Б. Познанським, М. Драгомановим, 
П. Житецьким, П. Чубинським, чиє самовіддане 
служіння національній ідеї визначило політичний 
і культурний розвиток України в другій половині 
ХІХ – на початку ХХ ст. У серці юнака в той час 
іще сильніше розгорілися національно-патріотич-
ні почуття. Разом зі М. Старицьким він присяг-
нув присвятити своє життя рідному народові та 
Україні. Брати навіть замовили собі українське 
вбрання, щоб вдягати його до університету. Оби-
два відвідували нічні студентські сходки, брали 
участь у роботі «Київської громади», займаючись 
просвітницькою діяльністю. Захоплені театром, 
вони були неодмінними учасниками численних 
постановок аматорських театральних гуртків, для 
яких М. Лисенко створював музичні інсценізації 
творів М. Гоголя, О. Грибоєдова, Г. Квітки-Ос-
нов’яненка, був акомпаніатором, хормейстером і 
навіть актором.

У 1861 р. М. Лисенко став організатором, 
керівником і диригентом студентського хору, 

який виконував на концертах народні пісні в 
його обробці. З того часу праця з хором була од-
нією з найулюбленіших справ для музиканта. 
Він був глибоко переконаний, що саме хоровий 
спів сприяє збереженню й пропагуванню укра-
їнської музики, художнього слова – усього того, 
що становить сутність національного характеру 
українця.

Займаючись громадською роботою, опанову-
ючи природничі дисципліни, М. Лисенко приді-
ляв велику увагу й удосконаленню музичної май-
стерності, захоплено вивчав нові твори, зокрема 
опери М. Глінки, О. Даргомижського, Р. Вагнера. 
З великим успіхом виступав як піаніст у концер-
тах, неперевершено виконуючи сольні твори та 
твори для фортепіано з оркестром. 

У 1864 р. М. Лисенко закінчив фізико-мате-
матичний факультет Київського університету «по 
разряду естественных наук». Проте визнав свою 
загальну освіту закінченою лише в 1865 р., коли 
захистив дисертацію з біології та одержав ступінь 
кандидата природничих наук.

Молодому вченому пророкували чудову ка-
р’єру, але він вибрав інший шлях, пов’язавши 
своє життя з музикою.

Київ у 1860-і рр. не мав консерваторії. За по-
радою своїх найближчих друзів – М. Стариць-
кого і М. Драгоманова – М. Лисенко вирішив 
здобути ґрунтовну музичну освіту в Німеччи-
ні. Для цього потрібні були кошти. Щоб їх зі-
брати, молодий композитор упродовж 1865–
1866 рр. працював мировим посередником у 
с. Тараща Чигиринського повіту Київської губер-
нії. У вільний від роботи час він збирав етногра-
фічні та музичні фольклорні матеріали, займався 
обробкою народних пісень.

Студентом Лейпцизької консерваторії М. Ли-
сенко став восени 1867 р. Навчання в одному з 
найкращих європейських музичних закладів дало 
йому змогу долучитися до теоретичних досяг-
нень європейської музики. М. Лисенко успішно 
студіював усі дисципліни, концертував і зареко-
мендував себе як найперспективніший музикант 
слов’янського світу. Завдяки талантові та сумлін-
ній праці Микола за два роки закінчив чотириріч-
ний курс консерваторії. Останній іспит дав йому 
право на звання фортепіанного віртуоза.

У Лейпцигу М. Лисенко займався і творчою 
роботою. Він написав і видав «Сюїту на теми на-
родних пісень у формі старовинних танців», ство-
рив кілька інструментальних творів, серед них – 
першу частину Симфонії до мажор («Юнацька 
симфонія»), яка відіграла основоположну роль 
у становленні в Україні цієї найскладнішої фор-
ми інструментальної музики, адже до того ще не 
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було відомостей про жодний національний зра-
зок симфонії.

Для М. Лисенка надзвичайно багато важила 
постать духовного батька українців Т. Шевченка. 
Поезія Кобзаря визначила ідейне спрямування 
всієї творчості композитора. Під час перебування 
в Німеччині він на замовлення львівської «Просві-
ти» в лютому 1868 р. написав твір для чоловічого 
хору «Заповіт» на слова Т. Шевченка. Тоді ж по-
чав створювати цикл хорових і вокальних творів 
«Музика Миколи Лисенка до “Кобзаря” Тараса 
Шевченка» (перший випуск). Його було видано в 
Лейпцигу, у відомого видавця К. Редера. Згодом 
більшість опусів композитора вийшли друком 
саме у К. Редера, бо в Україні заборонялося вида-
вати українські твори.

У процесі роботи над музичним втіленням 
«Кобзаря» формувався самобутній стиль компо-
зитора, позначений рисами новаторства, пошу-
ками інтонаційно-смислової відповідності музи-
ки образному слову. Впродовж усього творчого 
життя він написав за «Кобзарем» сім серій – 86 
номерів, десять творів «поза серіями». Микола 
Віталійович став одним із перших інтерпретато-
рів поетичного набутку Т. Шевченка. З усіх по-
передників і сучасників він найкраще впорався 
із цією справою, розуміючи, яке велике значення 
мають для української культури ідейно-художні 
принципи Т. Шевченка, його безсмертне слово. 
Пропагуючи твори Кобзаря, М. Лисенко зумів 
глибоко й переконливо втілити у своїй музиці 
його ліричні, героїко-епічні та драматичні образи. 
На шевченківські теми митець створив солоспіви, 
вокальні ансамблі, кантати, хори.

З 1869 р. розпочалася багатогранна діяль-
ність М. Лисенка в Києві. Він обіймав посаду 
вчителя музики, мав багато приватних лекцій, 
активно концертував, організував український 
хор, з яким підготував низку концертів слов’ян-
ської пісні, займався науково-фольклористич-
ною та громадською діяльністю. Це відбувалося 
на тлі того, що російська влада забороняла при-
людно вживати українську мову, а з концертних 
програм вилучала українські пісні. Незважаю-
чи на небезпеку, М. Лисенко невтомно працю-
вав над піднесенням культурного рівня та про-
будженням національної свідомості українців. 
Представники проукраїнської інтелігенції Києва 
таємно влаштовували вечірки у сестер Ліндфорс, 
де обговорювалися нові літературні й мистецькі 
події, читали твори українських поетів та пись-
менників, слухали і виконували музику. У цьому 
гурті М. Лисенко вперше виконав пісні на слова 
Т. Шевченка, а згодом поставив оперету «Чорно-
морці» (1872) за п’єсою Я. Кухаренка (лібрето 
М. Старицького).

На Різдво в 1872 р. у виконанні співаків-
аматорів під супровід фортепіано вперше було 
поставлено оперету на дві дії «Різдвяна ніч» за 
повістю М. Гоголя (лібрето М. Старицького). За-
гальне захоплення глядачів спонукало автора на 
основі оперети написати оперу. У другій редакції 
на великій сцені її прем’єра відбулась у лютому 
1873 р. у Міському театрі м. Києва. Успіх виста-
ви перевершив усі сподівання. Відтоді цей твір – 
один із  найпопулярніших в українському класич-
ному оперному репертуарі.

Влітку того ж року М. Лисенко, разом з етно-
графом і фольклористом О. Русовим, подорожу-
вав Галичиною та Сербією, записував польські, 
чеські, моравські, сербські, хорватські пісні, які 
згодом у власній обробці включив до репертуару 
хорових концертів. Повернувшись із подорожі, 
він долучився до роботи Південно-Західного від-
ділу Імператорського Російського географічного 
товариства (ІРГТ). На одному із засідань  висту-
пив з рефератом «Характеристика музичних осо-
бливостей українських дум і пісень, виконуваних 
кобзарем Вересаєм», який пізніше було опублі-
ковано в «Записках» Південно-Західного відділу 
ІРГТ. Це була перша в Україні наукова праця про 
український музичний фольклор. Наступними 
науковими роботами М. Лисенка стали розвідки, 
які заклали основу подальшому розвитку вітчиз-
няних  етнографії та музичної фольклористики: 
«Дума про Богдана Хмельницького і Барабаша» 
(1888), «Про торбан і музику пісень Відорта» 
(1892), «Народні музичні струменти на Вкраїні» 
(1894). 

Протягом усього життя композитор записав 
і опрацював понад 1 500 українських народних 
пісень, здійснив близько 500 аранжувань найкра-
щих із них. Його записи втілились у сотні гармо-
нізацій, обробок для хору, для голосу в супрово-
ді фортепіано, а також у багатьох оригінальних 
творах, через які митець уперше відкрив перед 
культурним світом високохудожні зразки україн-
ської народної музики в її ладово-ритмічних, інто-
наційних особливостях, із дивовижним жанровим 
багатством: пісні обрядово-календарні, козацькі, 
чумацькі, наймитські, бурлацькі, ліричні, сімей-
но-побутові, колискові. Микола Віталійович під-
готував і видав сім випусків збірок із власними об-
робками українських народних пісень, до кожного 
з яких входило по 40 творів (до сьомого випуску 
включено 42 пісні).

Незважаючи на те, що  у своєму доробку 
М. Лисенко вже мав чимало музичних творів, він 
дуже критично ставився до власних опусів, відчу-
ваючи, що недостатньо підготовлений як компо-
зитор. Для вдосконалення майстерності симфо-
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нічного інструментування він поїхав у Петербург, 
до визнаного майстра цієї справи – композитора 
М. Римського-Корсакова, і восени 1874 р. всту-
пив до Петербурзької консерваторії по класу спе-
ціального інструментування. Молодий митець не 
обмежувався навчанням:  виступав як піаніст,  
створив хор з українських студентів, котрі навча-
лися в Петербурзькому університеті. Виступи 
хору з українськими піснями викликали велике 
захоплення в публіки. За два роки перебування 
в північній столиці М. Лисенко здобув справжню 
славу. Йому пропонували місце диригента при-
ватної опери з перспективою переходу до царської 
опери, але він відмовився, бо добре усвідомлював 
свою місію в Україні.

Повернувшись до Києва, Микола Віталійович 
продовжив викладацьку та концертну діяльність, 
брав участь у камерних вечорах, організова-
них відділом Російського музичного товариства, 
влаштовував щорічні «Слов’янські концерти», де 
виступав як піаніст-соліст і хормейстер. Значну 
частину свого вільного часу він присвячував твор-
чій роботі. В цей період було написано майже всі 
твори для фортепіано великої форми, в т. ч. Другу 
рапсодію, Третій полонез, Ноктюрн до-дієз мінор.

У 1876 р. вийшов горезвісний Емський указ, 
спрямований на придушення української мови, 
витіснення її з культурної сфери. Проявом  про-
тесту композитора проти репресій стала поява 
вокального твору на слова М. Старицького для 
чоловічого хору або квартету «На прю!» («Впе-
ред – на бій!»). У словах і музиці цього твору 
простежувалися мотиви гніву й ненависті до цар-
ського режиму, заклик до боротьби проти нього. 
«На прю!» був своєрідною підготовкою до ство-
рення славетного гімну «Вічний революціонер» 
(1905) на слова І. Франка.

1880-і рр.  – найплідніший період у творчості 
композитора. Після того як у 1880 р. було част-
ково знято заборону з українського репертуару 
для театру, М. Лисенко приступив до своєї мону-
ментальної праці – опери «Тарас Бульба» за пові-
стю М. Гоголя (лібрето М. Старицького). Митець 
прагнув створити національну героїко-історичну 
народну драму про визвольну боротьбу козаків 
Запорозької Січі проти польського поневолення. 
Робота над  оперою тривала довгих 10 років. Цей 
твір став вершинним у творчості М. Лисенка і 
найбільшим досягненням української оперної му-
зики ХІХ ст.

За життя Миколи Віталійовича «Тараса 
Бульбу» не було поставлено. Одна з  причин цьо-
го  – умова автора виконувати твір лише україн-
ською мовою. Він займав однозначну і непохитну 
позицію щодо вживання української мови в му-

зичній творчості. Тож перші прем’єри «Тараса 
Бульби» відбулись у Харкові в 1924 р. та в Києві 
в 1927-му.

Водночас із написанням «Тараса Бульби» 
композитор устиг створити багато інших  опер. 
Усім цим творам властива національна визначе-
ність, життєва правда, яскравість, щирість му-
зичної мови, тісно пов’язаної з фольклором, спів-
звучність музики із сюжетом, уміння накреслити 
рельєфні образи. Все це, у поєднанні з творчою 
індивідуальністю, становить риси, притаманні 
М. Лисенкові як музичному драматургу.

У 1883 р. митець завершив третю, остаточ-
ну, редакцію популярної лірико-комічної опери 
«Різдвяна ніч», а наступного року з-під його пера 
вийшла лірико-фантастична опера «Утоплена» за 
повістю М. Гоголя «Майська ніч» (лібрето М. Ста-
рицького), якою композитор збагатив власну 
творчу палітру. Цей твір ознаменував становлен-
ня нового різновиду національної опери.

Важливою подією у творчому житті М. Ли-
сенка стало впорядкування музики до лірико-по-
бутової опери за п’єсою І. Котляревського «На-
талка-Полтавка» (1886). Музику до цього твору 
композитор уклав з народних пісень, що сценіч-
ною традицією закріпилися за п’єсою. М. Лисенко 
здійснив авторську редакцію, створив увертюру 
й супровід. Мудра простота, ясність, гармонійна 
єдність усіх елементів, що характерні для музики 
М. Лисенка, зумовили великий успіх і незмінну 
популярність опери.

Наступним етапом творчості митця стало 
створення музики до феєрії «Чарівний сон» на 
текст М. Старицького (1894), двоактної опе-
ри «Сапфо» (лібрето Л. Старицької-Черняхів-
ської; 1896), драми М. Старицького «Остання 
ніч» (1899), феєрії «Відьма» (текст Л. Яновської, 
1903), комічної опери-сатири «Енеїда» за І. Кот-
ляревським (лібрето М. Садовського, 1910), а та-
кож одноактної опери «Ноктюрн» (лібрето Л. Ста-
рицької-Черняхівської, 1911).

В оперному мистецтві М. Лисенко став но-
ватором, започаткувавши невідомий до того часу 
не тільки в українській музиці, а й загалом у світі 
жанр – дитячу оперу. Його авторству належать 
нині широко відомі опери для дітей: «Коза-Дере-
за» (1888), «Пан Коцький» (1891), «Зима й Весна, 
або Снігова краля» (1892), написані на лібрето 
Дніпрової Чайки. Перші вистави, поставлені си-
лами юних виконавців – дітей із сімей Лисенків, 
Старицьких, Косачів, відбулися в унікальному 
культурно-мистецькому осередку, що утворив-
ся завдяки близькому сусідству родин відомих 
діячів української культури,  т. зв. українському 
Парнасі.
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У творчому доробку М. Лисенка надзвичай-
но багато вокальних творів для сольного вико-
нання та хору. Крім пісень і романсів на слова 
Т. Шевченка, композитор створив чудові твори 
на тексти видатних українських та зарубіжних 
поетів. Найпопулярніші з них: «Безмежнеє поле» 
(сл. І. Франка), «Коли розлучаються двоє» (сл. 
Г. Гейне), «Смутної провесни» (сл. Лесі Україн-
ки), «Милованка» (сл. А. Міцкевича), «Айстри» 
(сл. О. Олеся) та багато інших.

У М. Лисенка є кілька релігійних творів, 
серед яких справжні шедеври духовної музи-
ки  – «Херувимська» на канонічний текст (1898), 
хоровий концерт «Камо пойду от лиця Твоєго, 
Господи?», кант «Пречистая Діво, мати Руського 
краю»  (обидва – 1909). А найвідомішим із релі-
гійних творів стала «Дитяча молитва» («Боже ве-
ликий єдиний...») на слова О. Кониського (1885). 
Сьогодні цей твір, який відомий у всьому світі 
під назвою «Молитва за Україну», є близьким 
для кожного українця. З кінця ХХ ст. він вва-
жається духовним гімном незалежної України. 
У 1992 р. його затверджено як офіційний гімн 
Української православної церкви (Київський па-
тріархат).

На початку 1890-х рр. у композитора виникла 
думка організувати хор, з яким можна було б їзди-
ти на тривалі гастролі Україною. Зібравши кілька 
таких колективів, М. Лисенко разом з ними здійс-
нив чотири знамениті «Хорові подорожі» (1893, 
1897, 1899, 1902), завдяки яким народну пісню 
змогли почути в найвіддаленіших куточках укра-
їнської землі, а хорове мистецтво набуло великої 
популярності. Скрізь, де бував  М. Лисенко зі сво-
їми хоровими колективами, їм влаштовували щи-
рий прийом, а слава композитора ще більше зро-
стала. У різних містечках і селах почали виникати 
хори на зразок Лисенкових.

У грандіозне свято національної культури, 
яке не мало собі рівних, вилилось святкування 
35-річчя творчої діяльності композитора, що від-
булось у грудні 1903 р. Його відзначали в Києві, 
Львові, Петербурзі. Творчий геній М. Лисенка 
об’єднав націю. На кошти, зібрані друзями компо-
зитора до ювілею, Микола Віталійович зміг утіли-
ти в життя свою давню мрію – заснувати власну 
музично-драматичну школу і передати новому по-
колінню свої мистецькі набутки. 

Ця школа відіграла виняткову роль в історії 
української культури. Її відкриттям М. Лисен-
ко заклав основи професійної музичної школи в 
Україні. В ній уперше було створено відділ україн-
ської драми,  класи народних інструментів, зокре-
ма бандури, та теорії музики. Вихованцями шко-
ли стали композитори Л. Ревуцький, К. Стеценко, 

артисти О. Ватуля, Б. Романицький, скрипаль 
М. Полякін, фольклорист В. Верховинець, співак 
М. Микиша, хоровий диригент О. Кошиць та бага-
то інших. У школі Микола Віталійович працював 
до останніх днів життя. Після  смерті композито-
ра вона стала називатися його іменем, потім на її 
основі було створено Київську консерваторію та 
Київський театральний інститут.

Значне місце в житті М. Лисенка посіда-
ла громадська діяльність. Він активно гуртував 
українських митців у Київському літературно-ар-
тистичному товаристві (1895). У 1905 р. разом з 
українським диригентом О. Кошицем організував 
музично-хорове товариство «Київський Боян» (був 
також його головою), а в 1908-му  став засновни-
ком та визнаним лідером «Українського клубу» – 
об’єднання, що відіграло виняткову роль у форму-
ванні національно свідомої інтелігенції. У роботі 
клубу брали участь І. Огієвський, Д. Антонович, 
М. Біляшівський, С. Єфремов, О. Олесь, О. Пчіл-
ка, Леся Українка, Л. Яновська, М. Заньковецька, 
Л. Старицька-Черняхівська, С. Русова, В. Бублик 
та ін. Діяльність національного клубу викликала 
невдоволення з боку влади. Восени 1912 р. його 
діячів було звинувачено у пропаганді заборонених 
видань, а клуб закрито. Микола Віталійович боліс-
но пережив заборону діяльності клубу і 6 листопа-
да 1912 р.  помер від серцевого нападу. 

Відспівували М. Лисенка у Володимирському 
соборі. Велелюдний хор уперше виконав церков-
ний спів композитора «Камо пойду от лиця Тво-
єго, Господи?». Поховали Миколу Віталійовича 
на Байковому кладовищі. Похорон перетворив-
ся на багатотисячну патріотичну демонстрацію 
українців. Проводи митця в останню путь пока-
зали всім, ким він був для України. З різних  її ку-
точків прибули люди, щоб попрощатися зі своїм 
духовним провідником – «Шевченком у музиці», 
як називали композитора ще за життя. На смерть 
М. Лисенка відгукнулися найвизначніші постаті 
української культури, науки, політики та громад-
ські діячі того часу, зокрема М. Грушевський, 
М. Коцюбинський, Панас Мирний, С. Петлюра. 
Траурний поетичний вінок йому склали О. Пчіл-
ка, Г. Чупринка, М. Вороний, О. Олесь, Б. Ле-
пкий, М. Рильський.

Спливло вже чимало часу відтоді, як не стало 
М. Лисенка, але світло його натхненної творчос-
ті та полум’яного життя не згасає. Життєвий по-
двиг митця визначається не тільки його внеском в 
українську музичну культуру, а й тим, що він був 
серед тих небагатьох своїх сучасників, які, смі-
ливо оголосивши себе українцями, зберегли цю 
позицію назавжди і все своє життя присвятили 
утвердженню українства.

Березень
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Видання творів М. Лисенка

Зібрання творів : у 20 т. / М. В. Лисенко ; редкол.: 
М. І. Вериківський [та ін.]. – Київ : Мистецтво, 1950–1959. 

Боже великий, єдиний : для міш. хору без супроводу / 
М. Лисенко ; сл. О. Кониського ; оброб. О. Кошиця. – Київ : 
Муз. Україна, 2001. – 4 с. 

Збірка народних пісень у хоровому розкладі, присто-
сованих для учнів молодшого і підстаршого віку у школах 
народніх / [упоряд. М. Лисенко]. – Київ : Муз. Україна, 
1994. – 93 с. : фотоіл.

Листи / М. В. Лисенко ; упоряд., передм., комент. 
Р. М. Скорульської. – Київ : Муз. Україна, 2004. – 679 с., 
24 арк. фотоіл., портр. – ISBN 966-8259-05-Х.

Наталка Полтавка : опера на 3 дії / М. Лисенко. – Ки-
їв : Муз. Україна, 1969. – 82 с. : портр. 

Солоспіви / М. В. Лисенко ; вступ. ст. та наук. ред. 
Т. П. Булат. – Київ : Муз. Україна, 1991. – Т. 1 : Вокал. твори 
на тексти Т. Шевченка. – 302 с. ; Т. 2 : Вокал. твори на слова 
різних авторів. – 270 с.

Тарас Бульба : іст. опера на 5 дій, 7 картин : партиту-
ра / М. Лисенко ; лібр. М. Старицького за повістю М. Гого-
ля ; літ. ред. М. Рильського ; інструментування Б. Лято-
шинського. – Київ : Муз. Україна, 1989. – Ч. 1. – 296 с. : 
портр. ; Ч. 2. – 343 с.

Українські народні пісні в записах М. В. Лисенка / упо-
ряд., вступ. ст. та прим. Л. О. Єфремової. – Київ : Муз. Украї-
на, 1990. – Ч. 1 : Пісні для співу на один голос. – 351 с.

Характеристика музичних особливостей українських 
дум і пісень у виконанні кобзаря Вересая / М. В. Лисенко ; 
ред., передм. та прим. М. Гордійчука. – 2-е вид. – Київ : Муз. 
Україна, 1978. – 95 с. : нот.

Про М. Лисенка
Архімович Л. Б.  М. В. Лисенко: життя і творчість. – 

3-є вид., допов. і перероб. / Л. Б. Архімович, М. Н. Гордій-
чук. – Київ : Муз. Україна, 1992. – 253 с. : фот., портр.

Булат Т. Світ Миколи Лисенка. Національна ідентич-
ність, музика і політика України ХІХ – початку ХХ ст. / 
Т. Булат, Т. Філенко. – Нью-Йорк : Українська Вільна Ака-
демія Наук у США ; Київ : Майстерня книги, 2009. – 408 с. : 
іл. – ISBN 978-966-2260-17-5.

Василенко З. Фольклористична діяльність М. В. Лисен-
ка / З. Василенко. – Київ : Наук. думка, 1972. – 186 с. : ноти.

Єфремов С. Інтимна сила / С. Єфремов // Музика. – 
1992. – № 5. – С. 3.

Коляда І. Микола Лисенко / І. Коляда, Ю. Коляда, 
С. Вергун. – Харків : ПЕТ, 2015. – 127 с. – ISBN 978-617-
7155-66-8.

Колесса Ф. Микола Лисенко : (некролог) ; Народний 
напрям у творчості М. Лисенка ; Як розумів М. Лисенко про-
блему гармонізації українських народних пісень ; Спогади 
про Миколу Лисенка // Колесса Ф. Музикознавчі праці / 
Ф. Колесса ; АН УРСР, Ін-т мистецтвознавства, фольклору 
та етнографії ім. М. Т. Рильського ; редкол.: Л. М. Ревуць-
кий [та ін.]. – Київ, 1970. – С. 475–483, 484–492, 493–502, 
503–528.

М. В. Лисенко у спогадах сучасників / упоряд. О. Ли-
сенко ; ред. та комент Р. Пилипчука. – Київ : Муз. Україна, 
1968. – 821 с. : іл.

Микола Лисенко у спогадах сучасників : у 2 т. / упо-
ряд., передм. та комент. Р. Пилипчука. – Київ : Муз. Україна, 
2003. – Т. 1. – 343 с. : іл. 

Лисенко О. Спогади про батька / О. Лисенко ; літ. ви-
клад. Б. Хандроса ; передм. М. Рильського. – 5-е вид. – Київ : 
Муз. Україна, 1991. – 367 с. – ISBN 5-88510-142-6.

П’ятигорська О. Микола Лисенко / О. П’ятигорсь-
ка. – Львів : Стрім, 1997. – 77 с. : 14 іл. – (Цікава книжка ; чис-
ло 14). 

Ревуцький Д. М. Микола Лисенко. Повернення пер-
шоджерел / Д. М. Ревуцький ; упоряд., вступ. ст. В. В. Ку-
зик. – Київ : Муз. Україна, 2003. – 320 с. : фот., ноти.

Садовникова Д. В. Микола Лисенко та Михайло Драго-
манов: спільна діяльність на ниві національного відроджен-
ня / Д. В. Садовникова // Актуальні проблеми історії, те-
орії та практики худож. культури. – Київ, 2013. – Вип. 30. – 
С. 99–305.

Сірка Й. Тарас Шевченко та Микола Лисенко мов-
би близнюки / Й. Сірка // Бористен. – 2013. – № 4. – 
С. 14–15.

Скорульська Р. Микола Лисенко. Дні і роки / Р. Ско-
рульська, М. Чуєва. – Київ : Муз. Україна, 2015. – 727 с. : 
портр., 8 арк. іл. – (Програма «Українська книга»).

Драч І. Київська фантазія на тему дикої троянди – шип-
шини : кіноповість у двох частинах про Миколу Віталійовича 
Лисенка // Драч І. Криниця для спраглих : кіносцен., вір-
ші, інтерв’ю та ст. на тему кіно / І. Драч. – Київ, 2010. – 
С. 285–340.

Шевчук В. А. Страсті за Миколаєм: Микола Лисенко : 
роман / В. А. Шевчук ; передм. В. Кирейка. – Київ : Пуль-
сари, 2007. – 608 с. : іл. – (Українці у світовій цивіліза-
ції). – ISBN 978-966-8767-59-3.

***
Микола Лисенко. Бібліографія : наук.-допом. бібліогр. 

покажч. / упоряд.: І. О. Негрейчук, Р. М. Скорульська. – 
Харків : Фоліо, 2009. – 223 с. – ISBN 978-966-03-4729-8.

Нотографічний покажчик видань музичних творів 
М. В. Лисенка / НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Сте-
фаника ; відп. ред. С. П. Костюк. – Львів, 2001. – 418 с.

Лисенко Микола Віталійович (22.03.1842 – 06.11.1912)// 
Муха А. Композитори України та діаспори : довідник / 
А. Муха. – Київ, 2004. – С. 177–180.

Лисенко Микола Віталійович (22(10).03.1842 – 
06.11(24.10).1912 // Енциклопедія історії України / ред-
кол.: В. А. Смолій (голова) [та ін.]. – Київ, 2009. – Т. 6. – 
С.156–157.

Ілюстрації
[Добірка фот. М. Лисенка та його оточення в різні роки 

життя] // Листи М. В. Лисенка. – Київ : Муз. Україна, 
2004. – Вклейки між с. 384–385.

Микола Лисенко : [портр. та фот. композитора різних 
років життя] // Шевчук В. А. Страсті за Миколаєм: Микола 
Лисенко. – Київ, 2007. – Фронтиспіс, с. 586–599.

Музей видатних діячів української культури Лесі Укра-
їнки, Миколи Лисенка, Панаса Саксаганського, Михайла 
Старицького : ілюстр. інформ. вид. / упоряд. Н. Терехова [та 
ін.]. – Київ : Кий, 2007. – 144 с. : іл.

Підготовлено С. Савченко
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Квітневий сніг такий, як жіночий плач.

У квітні ясні ночі закінчуються приморозками.

Апріль – корови запри, май  – коровам дай.

Весілля весни

Варить сонце у дзбані звору
Зелене зілля,

Та це ж завтра справлятиме
Весна весілля.

Та це ж завтра прийде мрійливий
Молодий Квітень…

Розцвітайте, дружби весільні,
Стобарвні квіти!

Шуміть ґруні, дзвоніть клениці
В дзвінкі монети,

Лийте вина в чарки лісові,
Хай п’ють поети!

Квітень Весні вже натягає
Перстень похмілля,

Грайте флейти – Весна справляє
Буйне весілля.

Ю. Боршош-Кум’ятський 1

1 Боршош-Кум’ятський Ю. Весілля весни // З наказу роду : твори / Ю. Боршош-Кум’ятський. – Ужгород, 2005. – С. 149–
150.
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Квітень

1
Міжнародний день птахів

Відзначається щорічно з 1906 р. від дня підписання Міжнародної конвенції про охорону птахів

День сміху
Неофіційне свято. Відзначається за традицією
180 років від дня народження Василя Васильовича Тарновського молодшого (1837–1899), 

українського культурного діяча, мецената, колекціонера
170 років від дня народження Гавриїла Вакуловича Музическу [справж. – Музичен-

ко (1847–1903)], молдавського та румунського композитора, хормейстера, музично-громадського 
діяча

110 років від дня народження Зенона Коссака (1907–1939), українського політичного та військо-
вого діяча 

70 років від дня народження Ярослава Володимировича Маланчука (1947–1991), україн-
ського актора, режисера

70 років від дня народження Антоніни Іванівни Мамченко (1947), української бандуристки, 
педагога

2
Всесвітній день поширення інформації про проблему аутизму

Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 62 / 139

День геолога 
Відзначається щорічно в першу неділю квітня відповідно до Указу Президента України № 110/95 

від 07.02.1995 р.
140 років від дня народження Костянтина Прокоповича Василенка (1877 1–1941 2), україн-

ського громадсько-політичного діяча, публіциста
120 років від дня народження Миколи Антоновича Старикова (1897–1961), українського вче-

ного в галузі гірничої справи
110 років від дня народження Дмитра Данилишина (1907–1932), українського військового 

діяча

3
110 років від дня народження Володимира Павловича Бєляєва (1907 3–1990), українського та 

російського письменника
110 років від дня народження Марка Григоровича Крейна (1907–1989), українського матема-

тика
90 років від дня народження Надії Павлівни Грибань (1927), українського художника декора-

тивного мистецтва, графіка 
80 років від дня народження Віталія Петровича Аверченка (1937), українського актора, режи-

сера 

4
Міжнародний день просвіти з питань мінної небезпеки та допомоги в діяльності щодо 
розміновування

Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 60 / 97 
110 років від дня народження Миколи Терентійовича Коляди (1907–1935), українського ком-

позитора 
110 років від дня народження Іллі Ілліча Сухішвілі (1907–1985), грузинського балетмейстера, 

артиста балету 

1 Дату народження подано за ЕСУ, ЕІУ. 
2 За іншими даними помер у 1938 р.
3 Рік народження подано за УЛЕ та ЕСУ.
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Квітень
110 років від дня народження Василя Харлампійовича Федченка (1907–1979), українського 

скульптора 
100 років від дня народження Джевдета Рамазановича Аметова (1917–1995), кримськотатар-

ського письменника, педагога 
90 років від дня народження Василя Івановича Газдика (1927), українського майстра народної 

кераміки
80 років від дня народження Жанни Георгіївни Тугай [справж. – Сатарова (1937)], української 

актриси

5
190 років від дня народження Джозефа Лістера (1827–1912), англійського хірурга, засновника 

антисептики та асептики в хірургії
180 років років від дня народження Алджернона Чарльза Суїнберна (1837–1909), англійсько-

го поета, драматурга, критика

6
180 років від дня народження Целестина Гошовського (1837–1911), українського скульптора, 

кераміста
75 років від дня народження Зиновія-Богдана Богдановича Антківа (1942–2009), українсько-

го хорового диригента

7
Благовіщення Пресвятої Богородиці

Всесвітній день здоров’я
Відзначається щорічно в день набуття чинності Статуту ВООЗ WHA / A. 2 / Res. 35 
170 років від дня народження Єнса Петера Якобсена (1847–1885), датського письменника
120 років від дня народження Віталія Миколайовича Архангельського (1897–1973), росій-

ського лікаря-офтальмолога

8
Собор Архангела Ãавриїла

200 років від дня народження Шарля Едуарда Броуна-Секара (1817–1894), французького 
медика

130 років від дня народження Івана Михайловича Сіяка (1887–1937), українського громад-
сько-політичного діяча, адвоката 

130 років від дня народження Антіна Чернецького (1887–1963), українського громадсько-полі-
тичного діяча, журналіста 

120 років від дня народження Родіона Дмитровича Єфименка [справж. – Юхименко (1897–
1971)], українського режисера 

110 років від дня народження Володимира Олександровича Соловйова (1907–1978), росій-
ського поета, драматурга

9
Вхід Ãосподній у ªрусалим. Вербна неділя

100 років від дня народження Йоганнеса Бобровського (1917–1965), німецького письмен-
ника

80 років від дня народження Леоніда Федоровича Барбієра (1937), українського спортсмена 

10
200 років від дня народження Костянтина Сергійовича Аксакова (1817–1860), російського 

письменника, критика
170 років від дня народження Джозефа Пулітцера (1847–1911), американського видавця, жур-

наліста, засновника журналістської Пулітцерівської премії
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110 років від дня народження Степана Харитоновича Дуки (1907–1960), українського вченого 
в галузі селекції і генетики плодових та ягідних рослин

100 років від дня народження Віктора Яковича Остренка (1917–1994), українського вченого в 
галузі металургії

100 років від дня народження Івана Никифоровича Філонова (1917–1983), українського 
графіка

90 років від дня народження Віля Володимировича Ліпатова (1927–1979), російського пись-
менника

90 років від дня народження Маршалла Воррена Ніренберга (1927–2010), американського 
біохіміка, генетика, лауреата Нобелівської премії в галузі фізіології та медицини (1968) 

80 років від дня народження Белли (Ізабелли) Ахатівни Ахмадуліної (1937–2010), російської 
поетеси, перекладача 

80 років від дня народження Миколи Андрійовича Касьяна (1937–2009), українського лікаря, 
фахівця в галузі мануальної терапії, мецената 

11
Міжнародний день визволення в’язнів фашистських концтаборів

Відзначається щорічно за ініціативою ООН у день, коли в’язні концтабору Бухенвальд почали ін-
тернаціональне повстання проти гітлерівців

140 років від дня народження Галини Михайлівни Комарової (1877–1938), української поете-
си, перекладачки 

130 років від дня народження Георгія Васильовича Курнакова (1887–1977), українського жи-
вописця

110 років від дня народження Миколи Дмитровича Дев’яткова (1907–2001), російського 
фізика 

90 років від дня народження Олександра Олександровича Бакаєва (1927–2009), українсько-
го вченого в галузі економічної кібернетики

12
Міжнародний день польоту людини в космос

Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 65 / 271 

День працівників ракетно-космічної галузі України
Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України № 230/97 від 13.03.1997 р.
60 років від часу заснування (1957) Тернопільського державного медичного університету 

імені І. Я. Горбачевського (на той час – Тернопільський медичний інститут) 
100 років від дня народження Анатолія Михайловича Іовлєва (1917–2001), українського 

графіка
100 років від дня народження Володимира Леонідовича Кашина (1917–1992), українського 

письменника 
80 років від дня народження Ігоря Петровича Волка (1937), українського та російського льот-

чика-космонавта 

13
130 років від дня народження Марії Іванівни Алешко (1887 1–1952), української оперної спі-

вачки
130 років від дня народження Івана Петровича Кавалерідзе (1887 2–1978), українського 

скульптора, кінорежисера, драматурга
120 років від дня народження Едуарда Казимировича Тіссе (1897–1961), російського кіноопе-

ратора
110 років від дня народження Федора Федоровича Нірода (1907–1996), українського театраль-

ного художника

1 Дату народження подано за ЕСУ. За іншими даними народилася в 1882 р., 1884 р.
2 Дату народження подано за УЛЕ, ЕСУ, вид. Н. М. Капельгородської «Іван Кавалерідзе: життя і творчість». За іншими 

даними народився 14.04.1887 р.

Квітень
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14
Страсна п’ятниця

125 років від дня народження Віра Гордона Чайлда (1892–1957), англійського археолога
110 років від дня народження Патрика Бресліна (1907–1941), ірландського журналіста, пере-

кладача (зокрема творів Т. Шевченка)

15
День довкілля

Відзначається щорічно в третю суботу квітня відповідно до Указу Президента України № 855/98 
від 06.08.1998 р.

310 років від дня народження Леонарда Ейлера (1707–1783), швейцарського, німецького та ро-
сійського математика, механіка, фізика 

120 років від дня народження Полікарпа Павловича Барановського (1897–1963), українсько-
го музичного акустика, музикознавця, інженера-винахідника 

110 років від дня народження Марії Григорівни Бордонос (1907–1996 1), українського генети-
ка-селекціонера 

100 років від дня народження Віктора Сергійовича Сажина (1917–1985), українського та ро-
сійського хіміка-технолога

16
Світле Христове Воскресіння. Великдень

150 років від дня народження Вілбера Райта (1867–1912), американського авіаконструктора, 
льотчика 

125 років від дня народження Осипа Залеського (1892–1984), українського композитора, музи-
кознавця, педагога

80 років від дня народження Віктора Сергійовича Балицького (1937), українського вченого в 
галузі будівельного виробництва

17
140 років від дня народження Павла Єлисейовича Щоголєва (1877–1931), російського літера-

турознавця, історика 
120 років від дня народження Торнтона Найвена Вайлдера (1897–1975), американського пись-

менника 
110 років від дня народження Семена Олександровича Підгайного (1907–1965), українського 

історика, археографа, музейного працівника, письменника (Канада)

18
Міжнародний день пам’яток і визначних місць

Відзначається щорічно з 1984 р., започаткований Асамблеєю Міжнародної ради з питань охорони 
пам’яток і визначних місць (ІКОМОС) при ЮНЕСКО

День пам’яток історії та культури
Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України № 1062/99 від 23.08.1999 р. 
125 років від дня народження Миколи Михайловича Фореггера [справж. – Грейфентурн 

(1892–1939)], українського та російського режисера, балетмейстера
120 років від дня народження Мар’яна Михайловича Крушельницького (1897–1963), україн-

ського актора, режисера, педагога

1 За іншими даними померла в 1997 р.

Квітень
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110 років від дня народження Андро Віссаріоновича Жванії (1907–1997), грузинського драма-
турга, поета 

90 років від дня народження Тадеуша Мазовецького (1927–2013), польського публіциста, гро-
мадсько-політичного діяча

80 років від дня народження Ростислава Олексійовича Бабича (1937), українського дириген-
та, педагога

19
100 років від часу проведення (19–21.04.1917)  Всеукраїнського національного конгресу – 

першого представницького форуму українського руху 
170 років від дня народження Фердинанда Фельнера (1847–?), австрійського архітектора 
160 років від дня народження Василя Олексійовича Богородицького (1857–1941), російсько-

го мовознавця
125 років від дня народження Григорія Абрамовича Шайна (1892–1956), російського астро-

фізика
90 років від дня народження Людмили Андріївни Проценко (1927–2000), українського істо-

рика, архівіста, краєзнавця
80 років від дня народження Анатолія Івановича Кравченка (1937), українського та російсько-

го письменника, перекладача

20
210 років від дня народження Вінцентія Поля (1807–1872), польського поета-романтика, гео-

графа, етнографа
160 років від дня народження Германа Банга (1857–1912), датського письменника, критика, 

театрального діяча
160 років від дня народження Михайла Станіславовича Тишкевича (1857–1930), українсько-

го публіциста, мецената, політичного та культурного діяча
140 років від дня народження Всеволода Миколайовича Агапіїва (1877–1948), українського 

військового діяча 
110 років від дня народження Георгія Костянтиновича Борескова (1907–1984), українського 

та російського фізико-хіміка
110 років від дня народження Григорія Митрофановича Лазарева (1907–1989), українсько-

го актора
110 років від дня народження Мамеда Рагіма [справж. – Мамед Рагім Аббас-огли Гусейнов 

(1907–1977)], азербайджанського поета
90 років від дня народження Карла Александра Мюллера (1927), швейцарського фізика, лау-

реата Нобелівської премії в галузі фізики (1987) 
90 років від дня народження Лариси Григорівни Членової (1927–2002), українського мисте-

цтвознавця

21
140 років від дня народження Василя Олексійовича Бабенка (1877–1955), українського архе-

олога, краєзнавця, музеєзнавця

22
Всесвітній День Матері-Землі

Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 63 / 278
310 років від дня народження Генрі Філдінга (1707–1754), англійського романіста, драматурга, 

публіциста
150 років від дня народження Миколи Андрійовича Дмитрієва (1867–1908), українського пу-

бліциста, видавця, громадсько-культурного діяча 

Квітень
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150 років від дня народження Василя Онисимовича Корнієнка (1867–1904), українського жи-
вописця, графіка 

120 років від дня народження Усеїна Баккала (1897–1973), українського танцюриста, балетмей-
стера, режисера 

110 років від дня народження Івана Антоновича Єфремова (1907–1972), російського письмен-
ника, ученого-палеонтолога 

110 років від дня народження Євгена Теодоровича Козака (1907–1988), українського компо-
зитора

75 років від дня народження Віталія Костянтиновича Шості (1942 1), українського графіка-пла-
катиста, педагога

23
Всесвітній день книги та авторського права

Відзначається щорічно відповідно до рішення Резолюції 3.18 28-ї сесії Генеральної конференції 
ЮНЕСКО від 15.11.1995 р. 

120 років від дня народження Василя Степановича Ґренджі-Донського (1897–1974), укра-
їнського письменника, драматурга, редактора, громадсько-культурного та політичного діяча (Словач-
чина)

120 років від дня народження Олександри Дмитрівни Ропської (1897–1957), української спі-
вачки 

100 років від дня народження Валентини Петрівни Цвєткової (1917–2007), українського жи-
вописця

24
200 років від дня народження Жана Шарля Галіссара де Маріньяка (1817–1894), швейцар-

ського хіміка 
150 років від дня народження Олександра Михайловича Колесси (1867–1945), україн-

ського літературознавця, поета, мовознавця, фольклориста, громадсько-політичного діяча 
(Чехословаччина)

110 років від дня народження Габрієля Фігероа (1907–1997), мексиканського оператора 

25
260 років від дня народження Товія Єгоровича Ловіца [справж. – Йоганн Тобіас Ловіц (1757–

1804)], російського хіміка
160 років від дня народження Руджеро Леонкавалло (1857–1919), італійського композитора
110 років від дня народження Йосипа Олександровича Серебряного (1907–1979), російського 

живописця
110 років від дня народження Василя Павловича Соловйова-Сєдого [справж. – Соловйов 

(1907–1979)], російського композитора
110 років від дня народження Миколи Петровича Трублаїні [справж. – Трублаєвський (1907–

1941)], українського письменника 

26
День Чорнобильської трагедії (1986)

Відзначається щорічно відповідно до Указу Президії Верховної Ради Української РСР № 8985-ХІ 
від 29.03.1990 р.

Міжнародний день інтелектуальної власності
Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної асамблеї Всесвітньої організації інте-

лектуальної власності (ВОІВ), ухваленого у вересні 2000 р.
230 років від дня народження Людвіга Уланда (1787–1862), німецького поета-романтика, дра-

матурга, вченого, громадського діяча

 1 Дату народження подано за сайтом Національної спілки художників України, енциклопедичним довідником «Митці Укра-
їни». За іншими даними народився 25.04.1942 р.

Квітень
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130 років від дня народження Йони Васильовича Шевченка (1887–1940), українського акто-
ра, театрознавця

27
90 років від дня народження Євгена Олександровича Моргунова (1927–1999), російського 

актора, режисера 

28
Всесвітній день охорони праці

Відзначається щорічно з 2003 р. за ініціативою Міжнародної організації праці (МОП)

День охорони праці
Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України № 685/06 від 18.08.2006 р.
125 років від дня народження Іларіона Миколайовича Плещинського (1892–1961), україн-

ського графіка
110 років від дня народження Зої Іванівни Воскресенської [Воскресенської-Рибкіної (1907–

1992)], російської письменниці, розвідниці 
80 років від дня народження Федора Ілліча Боровика (1937), українського архітектора

29
День пам’яті жертв застосування хімічної зброї

Відзначається щорічно відповідно до рішення 10-ї сесії Конференції держав – учасниць Організації 
заборони хімічної зброї C-10/5 від 11.11.2005 р.

Міжнародний день танцю
Відзначається щорічно з 1982 р. за рішенням Міжнародного комітету танцю при Міжнародному 

інституті театру ЮНЕСКО
290 років від дня народження Жана Жоржа Новера (1727–1810), французького хореографа, 

балетмейстера, реформатора балету
160 років від дня народження Петра Віталіса Гарасимовича (1857–1914), польського скуль-

птора
130 років від дня народження Леоніда Сергійовича Вів’єна (1887–1966), російського актора, 

режисера, педагога
120 років від дня народження Георгія Семеновича Шпагіна (1897–1952), російського кон-

структора стрілецької зброї

30
Всесвітній день споріднених міст

Відзначається щорічно в останню неділю квітня відповідно до рішення Всесвітньої федерації спо-
ріднених міст (ВФПМ)

Міжнародний день джазу
Відзначається щорічно з листопада 2011 р. відповідно до ініціативи ЮНЕСКО
240 років від дня народження Карла Фрідріха Гаусса (1777–1855), німецького математика, 

астронома, геодезиста
160 років від дня народження Ейгена Блейлера (1857–1939), швейцарського психіатра, психолога

Цього місяця виповнюється:
25 років від початку (1992) виходу у світ теоретичного і громадсько-політичного журналу Верхов-

ної Ради України «Віче» 
250 років від дня народження Артемія Лук’яновича Веделя [справж. – Ведельський 

(1767 1–1808)], українського композитора, хорового диригента, співака, скрипаля

1 Дату народження подано за ЕІУ. За іншими даними народився в 1770-му, 1772 р.
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Іван Петрович 
Кавалерідзе –  видат-
ний український ску-
льптор, талановитий
кінорежисер, теат-
ральний діяч, драма-
тург, народний ар-
тист України. Мис-
тецтвознавці назива-
ли його українським 

Мікеланджело XX ст., а О. Гончар порівнював із 
титанами Відродження і писав: «Замість тоталі-
тарних пам’ятників зійдуть на п’єдестали справж-
ні художні шедеври, що їх свого часу пропонували 
Олександр Архипенко та Іван Кавалерідзе» 3.

І. Кавалерідзе прожив довге й напрочуд плід-
не життя. За 70 років творчої активності він ство-
рив близько 20 пам’ятників, сотні станкових ро-
біт, зняв 10 кінофільмів, написав 12 театральних 
п’єс, книжку спогадів, до того ж залишилися ще й 
багато нереалізованих проектів.

Своїм світосприйняттям митець випереджав 
час, тому й не вписувався у суворо визначені іде-
ологічні рамки тогочасного режиму. Сучасне сус-
пільство, звільнившись від ідеологічних нормати-
вів тоталітарного режиму, сприймає І. Кавалерідзе 
як людину виняткового, надзвичайного таланту, 
оригінального майстра, яскраву індивідуальність. 

Народився митець поблизу м. Ромни, на хуторі 
Ладанському  Полтавської губернії (нині с. Ново-
петрівка Сумської обл.), в родині Петра Васильо-
вича Кавалерідзе та Килини Луківни Кухаренко. 
Його дитинство минуло в с. Талалаївка (тепер 
с. Сильченкове Чернігівської обл.). Крім навчан-
ня в земській школі, Іван у вільний час  ліпив з 
глини різні фігурки. Така дивна розвага привер-
нула увагу його дядька – художника й археолога 
Сергія Аркадійовича Мазаракі. У 1899 р. він за-
брав 12-річного хлопчика до Києва, щоб розвину-

ти його здібності, глибше познайомити з мисте-
цтвом. Цьому сприяла вже сама атмосфера дому 
– дядько товаришував із художниками І. Рєпіним, 
А. Куїнджі, Ф. Красицьким, І. Трушем, з артиста-
ми Київського оперного театру. 

У 1906 р. юнак вступив до Київського худож- 
нього училища, до класу архітектури, згодом – 
до класу ліплення скульптора Ф. Балавенсько-
го. Його першими портретними образами стали 
князь Святослав, Ф. Шаляпін, Т. Шевченко та ін. 

У студентські роки Іван одружився. У по-
дружжя народилися донька та син. Проте цей 
шлюб проіснував недовго.

Виключна наполегливість та всепоглинаюча 
жадоба до знань допомогли І. Кавалерідзе вступи-
ти в 1909 р. до Петербурзької Академії мистецтв. 
Згодом він поїхав до Парижа, де стажувався в 
майстерні відомого скульптора Н. Аронсона. Там 
Іван познайомився із західноєвропейською куль-
турою та видатними діячами мистецтва Франції. 

До Києва повернувся вже впевненим у сво-
їй творчій вдачі майстром. Найвизначнішою 
роботою І. Кавалерідзе того періоду став про-
ект пам’ятника княгині Ользі (у співавторстві з 
П. Сниткіним), з яким він здобув перемогу в кон-
курсі, випередивши свого вчителя Ф. Балавен-
ського. Композиція складалася з кількох постатей, 
в центрі якої була фігура княгині, ліворуч – Ан-
дрія Первозванного, праворуч – перших слов’ян-
ських просвітителів: Кирила і Мефодія. Кожна 
деталь пам’ятника, позначена скульптурністю, 
створювала єдиний ансамбль та не порушувала 
загального образу. Оригінальним було вирішення 
також фігури Ольги, що ніби випромінювала зов-
нішній спокій. Постать княгині, яка стискає край 
плаща, дає змогу відчути владність та внутрішню 
силу видатної жінки. 

Пам’ятник княгині Київської Русі було вста-
новлено в історичному й духовному центрі Києва, 

13 квітня 1

Óкраїнський Ì ікеланджело
До 130-річчя від дня народження ². Кавалерідзе (1887–1978)

 1 У деяких документах дату народження І. Кавалерідзе подано як 14 квітня. За  старим стилем митець народився 1 квітня. 
Пізніше, коли старі дати переписували згідно з новим стилем, йому замінили «нещасливе» число 13 на 14, яке відтоді фігурує 
в багатьох джерелах.

2 Цит. за вид.: Зубанич Ф. Інтерв’ю з І. Кавалерідзе  (1977 рік) // Хроніка-2000. – Київ, 2002. – Вип. 47/48. – С. 468.
3 Цит. за вид.: Образ В. Режисерська творчість Івана Кавалерідзе та його вплив на українську художню культуру. Майстер 

і музи // Сучас. проблеми худож. освіти в Україні. – 2008. – Вип. 4. – С. 88.

Муза в мене одна – мистецтво.
І. Кавалерідзе   2
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на площі біля Михайлівського Золотоверхого мо-
настиря. Офіційне відкриття відбулося 4 вересня 
1911 р. А в 1919-му, за декретом нової влади, його 
було зруйновано. Що може бути більш прикрим 
для митця, ніж несподівана, безглузда загибель 
виплеканого творіння? Лише в 1996  р. одну з 
найкращих робіт скульптора відновили. Увічне-
ні цього разу не в залізобетоні, а в каррарському 
мармурі чотири святих, які уособлюють нашу дер-
жавність, віру й просвіту, знову зайняли місце, 
відведене їм історією та вдячними нащадками.

У 1911 р. перед талановитим майстром від-
крився ще один світ – кінематографа, з яким він не 
розлучався до кінця життя. З 1912 р. митець із за-
хопленням працював художником-оформлювачем 
на кінофабриках Києва та Москви. На запрошен-
ня московського кіноательє «Тіман і Рейнгард» 
брав участь у зйомках численних фільмів німого 
кіно в Києві. Це були як екранізації класики, так 
і оригінальні сюжети, зокрема «Відхід великого 
старця» (1912), «Ключі щастя», «Розбита ваза», 
«Ноктюрн Шопена», «Які хороші, які свіжі були 
троянди» (всі – 1913), «Анна Кареніна», «Крейце-
рова соната», «Гнів Діоніса» (всі – 1914), «Війна 
та мир» (1915) та інші фільми т. зв. золотої серії, 
які стали класикою російського дореволюційного 
кіно. В цей же період митець створив скульптури 
«Борис Годунов з привидом», «Хокеїст» (обидві – 
1913), «Святослав у бою», «Ярослав Мудрий з па-
пірусом» (обидві – 1915); портрети кінорежисерів 
Я. Протазанова та О. Волкова, скульптора М. Но-
викова (всі – 1912); бюсти О. Пушкіна, М. Гого-
ля, М. Мусоргського (всі – 1914) та ін.

Бурхливі революційні події 1917 р. застали 
І. Кавалерідзе в Царському Селі, під Петрогра-
дом, де він відбував військову службу. Виїхавши 
до України, в рідні Ромни, митець повернувся до 
улюбленої справи – монументальної пластики. 
Але спочатку, працюючи при відділі народної осві-
ти, заснував повітовий театр. Там зустрів свою 
другу дружину – Ніну Йосипівну Калиновську, 
яка подарувала йому доньку  Ніну. 

Саме в Ромнах у 1918 р. І. Кавалерідзе ство-
рив пам’ятник Великому Кобзарю, відкриття 
якого стало визначною подією не лише для про-
вінційного міста, а й для всієї України. Над обра-
зом Т. Шевченка скульптор працював протягом 
усього творчого життя. На жаль, пам’ятники Коб-
зареві, створені Іваном Петровичем для Києва, 
встановлено не було. Проте вони знайшли своє 
почесне місце в інших українських містах – Пол-
таві (1925) та Сумах (1926).

У 1920-і рр. митець захопився кубізмом і ство-
рив пам’ятники Артему в Бахмуті (1924, не збе-
рігся) та Святогірську (1927).

Протягом багатьох років скульптор також 
працював над образом відомого українського 
просвітителя Г. Сковороди. «Образи Шевченка і 
Сковороди пройшли через усе моє творче життя, 
постали в монументальній скульптурі, кінемато-
графії, драматургії. Вони – зміст усього мого мис-
тецтва», – казав він 1. 

Після поразки на конкурсі «Могила Тараса 
Шевченка» в Каневі в 1926 р., коли ортодокси 
відмели його проект, митця вдруге покликала 
муза кіно. З 1928 р. він плідно працював як сцена-
рист і режисер на Одеській кінофабриці; у 1934–
1941 рр. – режисером на Київській кіностудії 
«Українфільм».

Митець уникав торованих доріг, беззасте-
режно обираючи тернистий шлях реформатора. 
Кавалерідзе-режисер був багато в чому першопро-
хідцем в українському кіномистецтві: одним із 
перших він звернувся до історичних фільмів, 
йому належать перші радянські кіноопери, зняв  
перший український звуковий художній фільм. 
Багато українських режисерів можуть назвати 
І. Кавалерідзе своїм учителем, головним девізом 
якого було надихати творчу молодь власним при-
кладом: «Йшов сам і вів за собою інших – така ес-
тафета справжнього мистецтва» 2. 

Першим фільмом І. Кавалерідзе стала «Злива» 
(«Кіно-офорти до історії Гайдамаччини»; 1928) за 
мотивами поеми Т. Шевченка «Гайдамаки». Кар-
тину присвячено сумному та героїчному часу в 
історії України, коли український народ повстав 
проти польського гніту. «Зливу» помітили не лише 
колеги режисера та поціновувачі прекрасного, 
а й партійні цензори, які звинуватили режисера у 
формалізмі та засудили стрічку до знищення.

Ще одним історичним полотном режисера була 
картина «Коліївщина» (1933). Вона мала стати пер-
шою в СРСР звуковою кінострічкою, однак через 
численні переробки (на вимогу цензорів сценарій 
довелося змінювати 17 разів) вийшла на екрани із 
дворічним запізненням. Фільм по праву належить 
до найвидатніших історичних творів українського 
кіно. Чудово зняту історико-революційну драму, 
що охоплювала події історії України від середини 
XVIII до перших десятиліть ХХ ст., з унікальною 
символічною мовою, побудовану за принципом 
асоціативного монтажу, спочатку захоплено при-
йняли й назвали «потрібною» народові, але невдов-
зі розкритикували за «формалізм і натуралізм».

1 Цит. за вид.: Дєдов В. Творчі здобутки Івана Кавалерідзе в Донбасі : (наук.-попул. нарис). – Слов’янськ, 2002. – С. 8.
2 Безручко О. В. Українські кінематографісти, педагоги: відновлені сторінки життя : монографія. Т. 3. – Київ, 2013. – С. 199.
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На зйомках фільму «Коліївщина» Іван Петро-
вич зустрів своє останнє, найщасливіше кохання. 
Надія Пилипівна Капельгородська була солісткою 
народного ансамблю В. Верховинця, який брав 
участь у зйомках. Вона стала музою митця на все 
подальше життя.

Справжньою вершиною творчого доробку 
І. Кавалерідзе і водночас фактором, що спричи-
нив різке несприйняття творчості митця з боку 
керівної верхівки, став фільм «Прометей» (1935). 
У цій найбільш зрілій стрічці майстра дістала своє 
завершення провідна тема всієї його творчості – 
змалювання незборимості, волелюбного духу на-
роду, філософське осмислення історичної зумов-
леності революційних виступів трудового народу. 
Фільм, відзнятий з епічним розмахом легендар-
ним оператором М. Топчієм, поклали на полицю 
на довгі десятиліття, а автору заборонили знімати 
кіно на теми минувшини.

Відлучений від історичного екрана, І. Кава-
лерідзе почав знімати опери, ставши новатором і 
в музичному жанрі. Завдяки йому артисти в кіно 
«заспівали» оперними голосами. Так з’явилися ше-
деври української кінокласики: «Наталка Полтав-
ка» (1936), де головну роль виконувала К. Осмя-
ловська, а співала М. Литвиненко-Вольгемут, 
«Запорожець за Дунаєм» (1937), в якому Андрія 
грав Л. Сердюк, а його партію виконував І. Коз-
ловський. Це була творча знахідка режисера, нове 
слово в кінематографі.

Наступний шанс повернутися до улюбле-
ної історичної теми випав І. Кавалерідзе лише в 
1941 р., коли він поїхав у Карпати на зйомки філь-
му «Пісня про Довбуша» (за сценарієм Л. Дмитер-
ка). Але цьому завадила війна, не лише позбавив-
ши режисера можливості закінчити роботу, а й 
відкривши нову сторінку поневірянь майстра.

Після важкого та небезпечного повернення до 
окупованого Києва аж восени Іван Петрович під 
впливом творчої інтелігенції (О. Ольжича, О. Те-
ліги, У. Самчука) короткий час очолював Комі-
тет у справах мистецтв Київської міської управи. 
І. Кавалерідзе відмовився від співпраці з нациста-
ми, допомагав виживати представникам місце-
вої інтелігенції, зокрема врятував кінооператора 
В. Войтенка, який пізніше, в 1979 р., відзняв 
фільм Леоніда Бикова «В бій ідуть лише старі».

По закінченні війни влада не раз пригадувала 
художникові перебування під німецькою окупа-
цією, а кіностудія виселила майстра зі службової 
квартири. Його прихистила театральна актриса 
Л. Гаккебуш у своєму помешканні на Великій Жи-
томирській, 17.

Попри цькування, Іван Петрович і далі займав-
ся скульптурою. У 1940–1950-х рр. він створив 
проекти пам’ятників Б. Хмельницькому для м. Пе-
реяслава (1945), Олеко Дундичу для м. Рівного 
(1947), Ярославу Мудрому з макетом Софії Київ-
ської  для Києва (1958; мав бути встановлений на 
території Софійського заповідника, але знайшов 
своє місце біля Золотих воріт лише в 1997 р.). 

Митець неодноразово звертався і до шевчен-
ківської теми: створив станкові композиції «Коб-
зар» (1954), «Т. Г. Шевченко на березі Неви» 
(1961), мініатюру «Тарас Шевченко у кріслі», 
портрет «Т. Шевченко на засланні» (обидва тво-
ри – 1963), скульптурну групу «Якби ви знали, 
паничі...» (1974). 

У 1960-і рр., в часи т. зв. відлиги, І. Кавале-
рідзе зліпив низку цікавих станкових компози-
цій: «Мільйон років» (кілька варіантів), «Бунт», 
«Журавлі летять», «У глибині сибірських руд» 
(усі – 1967). Ці роботи стали своєрідною «дру-
гою молодістю» скульптора. Позбавившись ідео-
логічних штампів, зовнішніх нав’язувань, автор 
розкрив нові грані пластики, узагальнивши про-
відні світові та вітчизняні традиції. Однак, попри 
пом’якшення ідеологічного режиму, на той час 
вони експоновані не були (вперше показані гляда-
чам у пострадянський період).

До кінематографа Іван Петрович повернув-
ся лише в 1957 р., і в 1960-му  на екран вийшла 
стрічка «Григорій Сковорода». В 1961-му митець 
завершив роботу над картиною «Повія» за моти-
вами однойменного роману П. Мирного. «Повія» 
стала останнім фільмом І. Кавалерідзе. 

У 1962 р. відбулася перша й остання пер-
сональна виставка митця у виставковому залі 
Спілки художників. А наступного року в житті 
І. Кавалерідзе настала чорна смуга – звідусіль 
посипалися звинувачення: «кубіст»,  «абстракціо-
ніст», «не наш». З якого боку не глянь – ворог. Це 
сталося після сумнозвісного скандалу на виставці 
в Манежі, де М. Хрущов у своїй промові розгро-
мив прогресивних художників. Серед них був і 
І. Кавалерідзе, творчість якого Микита Сергійо-
вич різко розкритикував та ще й казав про митця 
в минулому часі: «Був такий скульптор Кавалері-
дзе, робив жахливі речі, а деякі захоплювалися» 1. 
Та Іван Петрович не розгубився, надіслав генсеку 
телеграму, в якій визнавав право на критику, але 
нагадував головне: він ще живий. 

Висококультурна, інтелігентна, ерудована 
людина, І. Кавалерідзе був визнаним майстром 
у творчих колах, але офіційне визнання заслуг 
митця перед Україною та світовою культурою 
прийшло значно пізніше. А тоді, на початку 

 1 Цит. за: Дєдов В. Творчі здобутки Івана Кавалерідзе в Донбасі. – С. 47.
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1960-х рр., за наказом запопадливих чиновників, 
за одну ніч знищили його пам’ятник Т. Шевченку 
в Сумах, сценарії фільмів перестали включати в 
плани кіностудій. Деякі друзі забули дорогу до 
його гостинного дому, проте незламний життє-
люб не втрачав оптимізму та натхнення. 

В останні роки життя, використовуючи свій 
безцінний досвід сценариста та режисера, Іван 
Петрович почав писати драми. З дванадцяти за-
кінчених в умовах творчих гонінь п’єс було по-
ставлено лише чотири: «Вотанів меч» (1965), 
«Перекоп» (1967), «Григорій Сковорода» («Гри-
горій і Параскева»; 1968), «Перша борозна» 
(1969). Вони йшли на сценах багатьох театрів 
країни. 

У 1969 р., з нагоди 50-ї річниці радянського 
кіно, Івану Петровичу було присвоєно звання на-
родного артиста УРСР. У 1972 р. його прийняли 
до Спілки письменників України. 

Лебединою піснею майстра, що замкнула ве-
летенське коло його творчих шукань на порозі 
вічності, став монумент «Григорій Сковорода» в 
Києві (1976). Постать великого просвітителя та 
вченого височіє на Контрактовій площі, на Подо-
лі, навпроти Києво-Могилянської академії, в якій 
він навчався. З певністю можна сказати, що це 
один із найкращих творів скульптора – як за заду-
мом, так і за своєю пластикою. До того ж пам’ят-
ник надзвичайно вдало розміщений: здається, що 
Г. Сковорода серед нас, серед своїх співвітчиз-
ників, несе в народ своє світле слово. Створення 

цього монумента стало підсумком багатогранної 
творчої діяльності митця – на той час Івану Пе-
тровичу виповнилося 90 років.

3 грудня 1978 р., на 92-му році життя, І. Кава-
лерідзе помер. Поховали його в Києві, на Байко-
вому кладовищі. 

Ім’я І. Кавалерідзе сьогодні очищається від 
мулу ідеологічних нашарувань. У 1987 р. світова 
громадськість відзначила 100-річчя від дня наро-
дження митця за календарем ЮНЕСКО. Метою 
цього святкування насамперед був намір повер-
нути спадщину великого майстра народові. У 
с. Новопетрівка, де народився Іван Петрович, у 
1987 р. відкрили художньо-меморіальний музей; в 
1989-му – галерею скульптур митця при Сумсько-
му художньому музеї; в 1991-му – музей-майстер-
ню та виставковий зал «В домі Івана Кавалерідзе» 
в Києві, на Андріївському узвозі, 21. У 1992 р. офі-
ційно зареєстровано благодійний меморіальний 
фонд І. Кавалерідзе.  У Львові та Києві ім’ям май-
стра названо вулиці. На будинку на вул. Великій 
Васильківській, 16, де впродовж 1954–1978 рр. 
мешкав Іван Петрович, встановлено меморіаль-
ну дошку. Також меморіальну дошку з написом 
«Основоположник українського історичного кіно 
Іван Кавалерідзе працював тут у 1934–1941 та 
1957–1961 рр.» (скульптор Р. Синько) встановле-
но в 2002 р. на стіні знімального павільйону На-
ціональної кіностудії художніх фільмів ім. О. До-
вженка. Митцю присвячено багато фільмів, що 
розповідають про його життя та творчість.
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звернення: 29.07.2016). – Назва з екрана.

Шлапак Ю. Призначений злетіти вище: Івана Ка-
валерідзе позбавили головного покликання митця: Про-
блема світогляду Івана Кавалерідзе крилась у замкненому 
колі відносин між творчою особистістю й тоталітарною 
системою [Електронний ресурс] / Ю. Шлапак // Тиждень.
ua.  – 2012. – 26 квіт. –  Режим доступу: http://tyzhden.
ua/History/47989 (дата звернення: 28.07.2016). – Назва з 
екрана.

***
Грані великого таланту : (до 125-річчя від дня народж. 

І. П. Кавалерідзе, скульптора, кінорежисера) : рек. спи-
сок / Упр. культури і туризму Сум. облдержадмін., Сум. обл. 
дит. б-ка ім. М. Островського ; уклад. Т. І. Буратова. – Суми, 
2012. – 12 с. : іл. – Режим доступу: http://sodb.sumy.ua/
img/metod/metod-porady/201210.pdf. – Назва з екрана.
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Олександр Ми-
хайлович Колесса – 
літературознавець, 
мовознавець, фоль-
клорист, організатор 
науки і освіти, поет і 
громадсько-політич-
ний діяч, що нале-
жав до української 
інтелектуальної елі-
ти кінця ХІХ – почат-
ку ХХ ст. Протягом 
багатьох десятиліть 

заслуги вченого перед Україною ігнорувалися 
та замовчувалися через його характеристику як 
«буржуазного націоналіста». Учений залишив ве-
ликий науковий доробок з історії української лі-
тератури, проблем літературознавства і мово-
знавства, пам’яток давньої української писемнос-
ті, творчості видатних українців, зокрема І. Фран-
ка, Ю. Федьковича, М. Шашкевича, У. Кравчен-
ко, українсько-польських та українсько-чеських 
культурно-історичних зв’язків, фольклору. Пра-
цював під численними псевдонімами та криптоні-
мами: Поступовець, Олекса Ходовицький, О. К., 
А. К-а, Олекса-Ка, Олекса К-а, Александер К-а, 
Олександер К-а, О. К-са, Олекса К-са.

О. Колесса народився у с. Сопіт, що на Львів-
щині. Батько – Михайло Колесса – родом із селян, 
був священиком у Сопоті, Стрілкові, Ходовичах, 
Струтині. Мати Марія походила зі священиць-
кого роду Менцинських. Усі в сім’ї надзвичайно 
шанували українську пісню: старший брат Олек-
сандра, Іван,  військовий лікар за освітою, збирав 
і публікував народні пісні, видав низку етнографіч-
но-фольклорних досліджень; молодший, Філарет,  
став доктором філологічних наук,  композитором, 
засновником українського етнографічного музи-
кознавства. Оперний співак світової слави М. Мен-
цинський доводився їм двоюрідним братом. Рідний 
дід братів – І. Лаврівський – також увійшов в істо-
рію української музики як диригент і композитор.

Початкову освіту О. Колесса здобув у Дро-
гобицькій гімназії, де в 1885 р. заснував таємний 
гурток та бібліотеку для національної самопросві-
ти української молоді, за що був відрахований. У 
1888 р. він із відзнакою закінчив Стрийську гім-
назію і вступив до Львівського університету, де 

його викладачами були філолог О. Огоновський, 
славіст А. Каліна, літературознавець Р. Пілат, до-
слідник класичної філології Л. Цвіклінський та ін.

Провчившись два роки у Львівському уні-
верситеті, О. Колесса перевівся до Університету 
ім. Франца Йосифа в Чернівцях. Згодом, здобув-
ши стипендію, продовжив навчання у Відні.

Захист докторської дисертації О. Колесси, 
виконаної під керівництвом професора В. Яґича, 
відбувся у Віденському університеті в 1894 р. 
Здобувши звання доктора філософії, Олександр 
Михайлович у 1895 р. пройшов габілітацію (здо-
був право на посаду професора) у Чернівецькому 
університеті.

З 1895 р. О. Колесса працював у Львівському 
університеті. Відповідним міністерським рескрип-
том від 1898 р. його було призначено надзвичай-
ним професором української мови та літератури, 
а через два роки підвищено до рангу звичайного, 
тобто повноправного професора Львівського уні-
верситету.

У 1898–1899 рр. Олександр Михайлович 
здійснив наукову подорож Закарпаттям, де зібрав 
матеріали з історії української мови і літератури в 
Ужгородській єпископській бібліотеці та в біблі-
отеках василіанських монастирів. У 1899 р.  він 
вивчав рукописні пам’ятки ХІ–ХІV ст. у Києві, 
Вільні, Москві та Петербурзі. 

З 1899 р. О. Колесса – дійсний член Науково-
го товариства ім. Шевченка, а з 1902-го  – голова 
філологічної секції цього товариства.

Того ж 1902 р. Міністерство освіти Австро-
Угорщини затвердило Олександра Михайловича 
членом Центральної комісії у Відні як архіваріуса 
для українських матеріалів із Північно-Східної Га-
личини. Виконуючи ці обов’язки, вчений відвідав 
низку василіанських бібліотек та архівів, де ви-
явив багато цінних пам’яток, зокрема Лаврівські 
пергамінові листки та Городські пергамінові лист-
ки ХІІ–ХІІІ ст., які пізніше ґрунтовно вивчав.

У 1903 р. професора призначили деканом фі-
лософського факультету Львівського університе-
ту, а в 1904-му обрали послом до австрійського 
парламенту. Разом із дружиною і дочкою Олек-
сандр Михайлович переїхав до Відня, але не по-
лишив громадської роботи в Україні.

У 1906 р. вчений заснував у Львові та очо-
лив Товариство українських наукових викладів 

24  квітня

Ó всіх світах був центром українства
До 150-річчя від дня народження О. Колесси (1867–1945)
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ім. Петра Могили. Того ж року був обраний за-
ступником голови центральної управи товариства 
«Просвіта». У 1907-му став дійсним членом Укра-
їнського наукового товариства у Києві.

У 1907–1918 рр. був депутатом австрійського 
парламенту. На цій посаді продовжував обстою-
вати права українців на освіту, мову, самовизна-
чення.

У 1908 р. взяв участь у конгресі слов’янсько-
го поступового студентства в Празі, де був запро-
шений до слова як почесний член президії. Згодом 
його промову опублікували в чеській пресі, що 
мало велике значення для створення позитивного 
іміджу українських науковців у Чехословацькій 
Республіці.

У 1911 р. О. Колесса вперше відвідав Лондон, 
де з нагоди коронації британського монарха від-
бувся конгрес, в якому взяли участь представни-
ки вищих навчальних закладів, науковці та пар-
ламентарії з різних країн. Засідання проходило в 
Лондонському університеті та мало на меті збли-
зити народи зі сходу і заходу Європи. На урочи-
стому засіданні О. Колесса виголосив доповідь 
«Історичне значення України як посередниці 
між культурою Сходу і Заходу». Того ж року 
її було надруковано у львівській, австрійській, 
чеській пресі. Згодом О. Колессу за його науко-
ві праці було обрано членом-кореспондентом 
Школи славістичних наук при Лондонському 
університеті.

В 1915 р.  Олександр Михайлович долучився 
до створення нової громадської організації  «Зага- 
льноукраїнська культурна рада» (ЗКР) і став її ві-
це-президентом. Завдяки зусиллям членів ЗКР  бу-
ло відкрито кілька українських шкіл, зокрема у 
Празі. Як представник ЗКР професор брав участь 
у відкритті університету в Кам’янці-Подільському 
(1918).

Після розпаду Габсбурзької монархії та поль-
сько-українських протистоянь 1918–1919 рр. 
усі українські кафедри на світських факультетах 
Львівського університету було ліквідовано. Укра-
їнські професори та доценти не хотіли і не могли 
скласти присягу на вірність польській державі, 
про що було відмічено в їхніх особових справах. 
Як наслідок, деканат Львівського університету в 
1920 р. відсторонив О. Колессу від викладання. 
Згодом йому відмовили у праві на професорську 
пенсію. В 1920–1921 рр. О. Колесса працював у 
Віденському університеті. 

У 1920 р. при Союзі українських журналіс-
тів і письменників Відня проводилися читання за 
результатами наукових досліджень. З ініціативи 
О. Колесси читання перетворилися на система-
тичні курси, що пізніше трансформувались у но-

вий навчальний заклад – Український вільний 
університет (УВУ), урочисте відкриття якого від-
булося 17 січня 1921 р.

Університет мав два факультети: філософ-
ський і правничий. Професорами на філософсько-
му факультеті були відомий знавець українського 
мистецтва Д. Антонович, хімік світового рівня 
І. Горбачевський, видатний історик України Д. До-
рошенко, знаний географ України С. Рудницький, 
філолог, один із перших академіків УАН у Києві 
С. Смаль-Стоцький та мовознавець О. Колесса. На 
правничому факультеті зі студентами працювали 
відомий знавець міжнародного права С. Дністрян-
ський, історик українського права Р. Лащенко, 
економіст О. Одарченко, соціолог, юрист і адво-
кат В. Старосольський, дослідник українського 
права С. Шелухін, статистик, член-кореспондент 
Російської АН Ф. Щербина. Першим ректором 
було обрано професора О. Колессу.

У цей час у Відні діяв екзильний уряд Захід-
ноукраїнської Народної Республіки, що з метою 
популяризації ідей самостійності та нейтралітету 
ЗУНР утримував дипломатичні представництва й 
місії в 11 країнах світу. О. Колесса очолив дипло-
матичну місію до Італії та в 1921 р. відвідав Рим. 

На початку 1920-х рр. Відень став втрачати 
своє значення головного осередку української 
еміграції і, незважаючи на видатний склад про-
фесорів, УВУ не мав перспектив для розвитку в 
цьому місті. Повернувшись до обов’язків ректора, 
О. Колесса підтримав ініціативу перевести УВУ з 
Відня до Праги.

Важливу роль у відкритті УВУ в Празі віді-
грало особисте знайомство Олександра Михай-
ловича з президентом Чехословацької Республі-
ки Т. Масариком, яке відбулося ще в часи, коли 
обидва вчені були депутатами австрійського пар-
ламенту. Вже тоді Т. Масарик виявляв інтерес до 
українського питання і згодом, як президент не-
залежної держави, підтримував розвиток україн-
ської вищої школи. 

На прохання О. Колесси державні чиновники 
тодішньої Чехословацької Республіки допомогли 
з необхідними документами та деякими іншими 
формальностями. Безпосередню організацію ро-
боти УВУ в Празі О. Колесса провів самостійно. 
На новому місці університет здобув матеріальне 
забезпечення, субсидії для студентів і право ви-
кладати  в залах Карлового університету.

Урочиста інавгурація УВУ в Празі відбулося 
23 жовтня 1921 р. Перший ректор закладу О. Ко-
лесса виступив із промовою «Погляд на історію 
українсько-чеських відносин від Х до ХХ в.». Він 
прочитав також інавгураційну лекцію «Погляд на 
історію української мови від ХІ до ХХ в.». Теми для 
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виступів було обрано не випадково. У першому 
виступі вчений торкався українсько-чеських від-
носин, і це опосередковано пояснювало сам факт 
перенесення діяльності УВУ до Праги, а в друго-
му – намагався дати новий імпульс розв’язанню 
однієї з найважливіших проблем самого існуван-
ня українського етносу. Вихід окремою брошурою 
«Погляду на історію українсько-чеських відносин 
від Х до ХХ в.» у відредагованому вигляді (Прага, 
1924) став однією з перших спроб в українській 
науці оглянути основні факти українсько-чеських 
зв’язків.

Кількість професорів у празький період істо-
рії УВУ, порівняно з віденським, значно зросла. 
До професорів, що приїхали з Відня, приєдналося 
багато вчених із Західної України. Серед них були 
історик української церкви В. Біднов, географ і іс-
торик В. Кубійович, археолог В. Щербаківський, 
історик О. Шульгин, геолог Ф. Швець, правознавці 
О. Лотоцький і О. Андрієвський та ін. В останній 
рік празького періоду (1944) до викладачів УВУ 
приєдналися вчені з радянської України: історики 
О. Оглоблин та Н. Полонська-Василенко, історик 
права Л. Окіншевич, мовознавець П. Ковалів.

Ротація найвищого керівництва навчального 
закладу відбувалася щороку. О. Колесса неодно-
разово обирався на посаду ректора  (1921–1922, 
1925–1928, 1935–1937, 1943–1944). У 1923–
1939 рр. він викладав у Карловому університеті, 
на кафедрі української мови і літератури.

У 1939 р. після німецької окупації Чехосло-
ваччини почалися стихійні акції громадянської 
непокори. У відповідь окупаційна влада провела 
масові арешти, закрила всі університети і коле-
джі, відправила до концтаборів сотні людей. Увесь 
цей час О. Колесса залишався у Празі, намагався 
працювати, підтримувати УВУ, навіть був обра-
ний ректором (1943).

Олександр Михайлович помер у травні 
1945 р. у Празі. Вклонитися світлій пам’яті вче-
ного на церемонію поховання прийшли сотні 
людей. Він був гордістю роду Колесс, бо здобув 
найкращу освіту, реалізував себе у багатьох різ-
носпрямованих галузях науково-дослідницької, 
мистецької, педагогічної, суспільно-політичної 
та громадської діяльності й досяг величезних ре-
зультатів. Мав прекрасну сім’ю – був одружений, 
виростив двох дочок. Обидві стали музиканта-
ми світового рівня: Любка – піаністкою, а Хрис-
тя – віолончелісткою. Вони завжди визнавали 
себе українками, хоча жили поза межами України. 
Коли Л. Колессі в 1937 р. довелося давати  концерт 

у Лондоні, що транслювався на перші у світі при-
ймачі регулярного телебачення, вона виступала з 
творами українських композиторів і була одягнена 
у вишиванку та корсетку, щоб таким чином при-
вернути увагу до своєї батьківщини.

О. Колесса був відомий своїм сучасникам як 
поет. Його твори відіграли важливу роль у ста-
новленні свідомості українців. З 1887 р. він публі-
кував власні поезії у збірках «Акорди», «Україн-
ська муза», «Струни», часописах «Зоря», «Діло», 
«Дзвінок», «Вперед», «Громадський голос», «Жит-
тє і слово», «На переломі», «Земля і воля». Вірші 
та поеми О. Колесси, переважно патріотичного 
й соціального спрямування, зокрема «Шалійте, 
шалійте, скажені кати» (1889), вміщено у збірці 
«Ювілей 30-літньої діяльності Михайла Павлика 
(1874–1904)», що вийшла у Львові в 1905 р.

Виходили й окремі поетичні збірки та твори, 
наприклад, збірка «В світ за очі» (Львів, 1903), 
присвячена еміграції галичан у Канаду, та поема 
«При Кам’яному затоні» (Львів, 1907).

Ще у студентські роки О. Колесса почав плідні 
й різнобічні наукові дослідження. Одну з перших 
його робіт, що спочатку називалася «Значення 
впливу Міцкевича в творчості Т. Шевченка», було 
оприлюднено на засіданні гуртка «Слов’янське 
коло», організованого професором А. Каліною. 
Про цю працю в газеті «Львівський кур’єр» ішлось 
у статті І. Франка, написаній польською мовою. 
В ній, зокрема, зазначалося: «Доповідь Колесси 
викликала довгу і надзвичайно жваву дискусію, в 
якій узяли участь Мостович… Копач, Сеницький, 
Крцек, Маркевич, Гужицький і неодноразово та-
кож сам доповідач. Дискусія тривала до десятої 
години» 1. У статті О. Колессу названо академіком, 
проте на той час йому було лише 23 роки. Згодом 
згадане дослідження, значно відредаговане, було 
опубліковано  в «Записках Наукового товариства 
ім. Шевченка» 2.

О. Колесса був палким прихильником твор-
чості І. Франка, про що неодноразово наголошу-
вав у своїх промовах і публікаціях. І. Франко теж у 
своїх працях посилався на роботи О. Колесси.

Професор незмінно підтримував контакти 
з видатними українськими вченими, які жили у 
Празі, був одним із організаторів створення укра-
їнських наукових об’єднань і товариств у Чехо-
словацькій Республіці. Серед них помітну роль 
у розвитку україністики відігравало Українське 
історико-філологічне товариство у Празі, яке ви-
никло в 1923 р. Цього ж року О. Колесса, на за-
прошення офіційних органів країни, прочитав 

 1 Kółko słowiańskie / Iw. Fr // Kurjer Lwowski. – 1890. – № 31. – С. 2–3.
 2 Колесса О. Шевченко і Міцкевич: про значінє впливу Міцкевича в розвою поетичної творчости та в ґенезі поодиноких 

поем Шевченка: порівнуюча студия О. Колесси. – Львів, 1894. – Т. 3. – С. 36–152. 
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цикл лекцій з української мови і літератури для 
вчителів шкіл на Підкарпатській Україні (нині 
Закарпатська область), яка на той час входила до 
складу Чехословаччини.

У 1928 р. у Празі перебувала О. Кобилян-
ська, з якою О. Колесса був знайомий ще із ча-
сів навчання у Чернівецькому університеті. Як 
голова Українського академічного комітету для 
міжнародної духовної співпраці при Лізі народів 
він написав вітальну промову до О. Кобилянської 
з нагоди ювілею її творчої діяльності. Текст про-
мови зберігається в Літературному архіві Музею 
чеського письменства. У привітанні були не лише 
звернення до української письменниці, а й слова 
подяки чеській землі, Празі, які дали гостинний 
притулок та створили умови для розвитку україн-
ців за межами України.

О. Колесса брав активну участь не тільки у 
житті української еміграції. Він також заохочу-
вав чеську молодь і чеських науковців до вивчен-
ня української мови і літератури, до публікації 
досліджень у цій галузі. Чимало зусиль учений 
доклав до створення у Празі Музею визвольної 
боротьби України, в якому було зібрано унікаль-
ні матеріали про історію і культуру українського 
народу.

Дослідження О. Колесси «Взаємини чехів 
і словаків з українцями» чеською мовою було 
опубліковано в часи фашистської окупації Чехо-
словаччини і ввійшло до книги «Що дали наші 
землі Європі і людству» (Прага, 1940). Автор-
ський колектив був здебільшого чеським, але 
окремі статті належали російським, скандинав-

ським, українським ученим. О. Колесса звернув 
увагу на дружні й безперервні відносини між 
Україною і Чехією протягом багатьох століть. У 
ХІХ ст. чехи знали твори не лише Т. Шевченка та 
І. Франка, а й інших українських письменників, у 
ХХ ст. з’явилися переклади чеською мовою тво-
рів М. Коцюбинського, О. Кобилянської, О. Оле-
ся, В. Винниченка та ін. Визначну роль у розвитку 
україністики в Чехії відіграла празька Слов’ян-
ська бібліотека, фонди якої нараховували велику 
кількість українських видань.

Незважаючи на дуже активну наукову, викла-
дацьку, адміністративну діяльність, О. Колесса  не 
припиняв громадської роботи. В організованому 
його стараннями чесько-українському комітеті 
допомоги українській молоді, яка навчалась у Че-
хословаччині, українським студентам надавалися 
стипендії. До праці з українцями він залучав також 
найталановитіших чеських науковців і педагогів, 
що незмінно сприяло підвищенню рівня освіти.

Через усе життя О. Колесса проніс непохит-
ну віру у вільну Україну, про що  писав у кожній 
своїй статті,  кожному дослідженні. Він був упев-
нений, що українська мова вже вийшла на широ-
кий літературний шлях, з якого її не зіб’ють ніякі 
сили, ніякі псевдо наукові теорії. Мав тверде пе-
реконання, що сила слова, боротьба за волю вже 
укорінили  ідею створення нової держави в серцях 
українців і така держава обов’язково з’явиться на 
мапі Європи.  Ця віра і впевненість, разом з науко-
вими розвідками, пошуками, патріотичними вір-
шами та піснями, також є неоціненним спадком, 
який залишив нам професор О. Колесса.
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Підготовлено Л. Рогальчук

Творчість видатного українського компози-
тора,   хорового диригента, співака, скрипаля-вір-
туоза Артемія Лук’яновича Веделя  (справж. – 
Ведельський) увійшла до скарбниці українського 
музичного мистецтва. Як і за життя митця, так і 
сьогодні його твори не залишають байдужими 
людські душі, підносячи їх, хвилюючи і втішаючи. 
А. Ведель – один з небагатьох композиторів, який 
не написав жодного світського твору. Основний 
жанр, до якого він звертався, був хоровий духов-
ний концерт. У ньому майстер створив невмирущі 
шедеври національного мистецтва. 

Народився митець у м. Києві, в сім’ї відомого 
різьбяра іконостасів Лук’яна Власовича Ведель-
ського, який належав до київського іконописного 
цеху. Артемій змалку виховувався у великій по-

божності, щонеділі традиційно ходив із батьками 
до храму і вже в ранньому віці знав і пам’ятав ба-
гато чого зі Святого Письма. Хлопець мав абсо-
лютний музичний слух і чудовий голос, міг проспі-
вати майже всю Різдвяну й Великодню служби, 
знав чимало псалмів. З шести років співав у архіє-
рейському хорі Києво-Печерської лаври.

Ґрунтовну гуманітарну й музичну освіту 
А. Ведель здобув у Києво-Могилянській академії 
(1776–1787), де прослухав також курс філосо-
фії, що відповідало другому, середньому, рівню 
академічної освіти. Цей навчальний заклад, як 
відомо, був духовно-освітнім центром України і 
мав давні музичні традиції, ґрунтовну музичну 
викладацьку школу. Тож і для Артемія навчання 
в академії виявилося настільки плідним, що на-

Цього місяця народився

Музика душі та серця
До 250-річчя від дня народження А. Веделя (1767–1808)

Доки буде линути час, доти я існуватиму, 
а доки тектимуть води,

 доти зникнення моє триватиме…
А. Ведель 1

1 Цит. за вид.: Ведель А. Духовні твори.  – Київ, 2007. – С. 2.
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прикінці його він вільно володів своїм рідкісного 
тембру тенором, прекрасно грав на скрипці, віо-
лончелі, почав писати перші твори. Митець знав 
особливості багатьох інструментів оркестру та 
здобув право керувати академічним хором, який 
нараховував  300 осіб. Під керівництвом А. Веде-
ля цей колектив досягнув вершин виконавської 
майстерності. Навіть згодом, коли музикант уже 
не керував  хором, пам’ять і любов студентів до 
нього не згасали. У репертуарі хору академії ду-
ховні твори композитора завжди домінували й 
викликали захоплення у слухачів.

Як найкращого знавця хорового співу Ар-
темія за протекцією митрополита Київського і 
Галицького Самуїла (Миславського) було від-
ряджено до Москви (березень 1788 р. – грудень 
1792-го) керувати хоровою військовою капелою 
Москви й Московської губернії. Формально 
митець був зарахований на цивільну службу та 
обіймав посаду губернського секретаря, що від-
повідало військовому рангові підпоручика, в де-
партаменті Сенату. Ця посада відкривала перед 
ним чудові перспективи, гарну кар’єру, проте 
юнак із власної волі залишив усе й повернувся 
в Україну.

У Києві А. Ведель деякий час знову керував 
капелою Києво-Могилянської академії, великим 
дитячим хором, багато вихованців якого згодом 
поповнили Петербурзьку придворну капелу, що 
на той час було  визнанням великих педагогічних 
здібностей їхнього наставника. 

З 1794 р. митець очолив хорову капелу укра-
їнського піхотного корпусу генерала А. Леванідо-
ва. Невдовзі цей музичний колектив став найкра-
щим у Києві, а його виконавську манеру почали 
запозичувати інші. Хор та його диригент часто 
відвідували різні монастирі, в т. ч. Києво-Печер-
ську лавру, де виконували старовинні твори та 
композиції, написані А. Веделем, зокрема шість 
духовних концертів (1794–1795), які композитор 
датував власноручно. Не виключено, що були 
створені й інші композиції, котрі збереглися без 
датування.

Учень А. Веделя протоієрей і композитор 
П. Турчанінов описував величезне враження, 
яке справляло на нього виконання за участі ав-
тора концерту «В молитвах неусыпающую Бого-
родицу» (1794): «…Він сам і всі слухачі облива-
лися сльозами. Коли він співав, щось небесне, 
невимовне було в його очах» 1. Інший учень мит-
ця – В. Зубовський – згадував, як плакали люди 

під час виконання концерту «Спаси мя, Боже, 
яко внидоша воды до души моєя» (1794). А кон-
церт «Доколе, Господи, забудеши мя»  (1795) у 
Михайлівському монастирі Києва справив таке 
сильне враження на князя П. Дашкова, що той 
зняв із себе дуже дорогий шарф (шитий справж-
німи золотими нитками) і, додавши ще 50 чер-
вінців, подарував його А. Веделю. Твори компо-
зитора були надзвичайно популярними в різних 
верствах населення. Так, міністр юстиції П. Тро-
щинський купив у композитора «Літургію» за 
300 руб. 

Знайомство з генералом Леванідовим – лю-
диною, яка усвідомлювала призначення великого 
таланту служити високому й вічному – відіграло 
велику роль у житті музиканта. Митець і генерал, 
дуже різні за віком і характером, були схожі у сво-
їх духовних пориваннях: їх об’єднувала любов до 
музики. В особі генерала А. Ведель мав справж-
нього захисника і покровителя, який сприяв 
його музичній діяльності та військовій кар’єрі. В 
1794 р. Артемія Лук’яновича було призначено 
на посаду військового канцеляриста при шта-
бі піхотного корпусу, наступного року він  став 
уже молодшим ад’ютантом генерала, а у вересні 
1796-го – старшим ад’ютантом штабу з капітан-
ським званням.

У 1796 р., у зв’язку з призначенням А. Лева-
нідова намісником Харківським і Воронезьким, 
композитор  переїхав до Харкова. Тут він керував 
намісницьким хором, викладав спів у Харківсько-
му колегіумі, крім того, інтенсивно писав духовну 
музику: концерти «Услыши, Господи, глас мой», 
«Проповідника віри и слугу слова Андрія восхва-
лим»,  «Господь спасет мя» та ін. 

Утім сприятливі умови для диригентської ді-
яльності й творчості А. Веделя під опікою А. Ле-
ванідова тривали не довго. З приходом на престол 
Павла І, який був обмеженою людиною і прихиль-
ником військово-казарменої дисципліни в усіх 
сферах суспільного життя, ситуація в Російській 
імперії різко змінилася. Невідворотні зміни від-
булися і в житті композитора. Після звільнення 
генерала з військової служби та його подальшої 
відставки А. Ведель також написав рапорт і по-
вернувся до Києва (1797).

Митець оселився в батьківському домі, пра-
цював над новими творами. В цей період він ство-
рив два хорові шедеври – концерти «Боже, зако-
нопреступниці восташа на мя» та «Ко Господу 
всегда скорбити ми».  Проте вже сам добір псал-

 1 Цит. за вид.: Корній  Л. Артем Ведель (1767–1808) // Корній Л. Історія української музики. Ч. 2 (друга пол. 
XVIII ст.). – Київ ; Харків ; Нью-Йорк, 1998. – С. 301.

Квітень



103

мів до музики концертів свідчить про тяжкий ду-
шевний стан композитора, про те, як болісно він 
переживав події, що відбувалися. 

Новим ударом для митця став указ царя 
1797 р. про заборону співати у храмах концер-
ти, написані на тексти, що безпосередньо не 
стосуються служби. Отже, поступово склада-
лася ситуація, за якої в А. Веделя практично не 
залишалося можливостей для широкої музичної 
діяльності. Відтоді розпочався період, який за-
кінчився трагічно для композитора і музиканта: 
спочатку були безнадійні пошуки роботи, кілька 
місяців послушництва в Києво-Печерській лаврі, 
а потім сталися фатальні події 1799 р. 

25 травня А. Веделя було заарештовано за 
написання нібито на чистих аркушах однієї з 
його книг дивного тексту, в якому йшлося про 
вбивство Катерини II Павлом І, а також пророц-
тво щодо вбивства Павла І й усієї царської роди-
ни  київським митрополитом І. Малицьким. Щодо 
А. Веделя було заведено справу № 12 «Секретное 
дело о капитане сумасшедшем Веделе 1799 го- 
да». 24 липня Павло І звелів відіслати компози-
тора до будинку для божевільних і тримати там. 
30 липня його відправили до гамівного будинку, 
що розміщувався у приміщенні нині відомої архі-
тектурної пам’ятки, т. зв. будинку Петра І на По-
долі, а восени 1806 р. перевели до Кирилівських 
богоугодних закладів.

А. Веделя відпустили додому лише за кілька 
днів до смерті. Саме у батьківській оселі й закін-

чився земний шлях видатного композитора. Ар-
хімандрит М. Піснячевський пригадував, що Ар-
темій Лук’янович здивував усіх присутніх своєю 
передсмертною розмовою. Він наголошував на 
тому, що всі повинні дотримуватися християн-
ських чеснот – бути смиренними, благочести-
вими та любити ближніх. 26 липня 1808 р., під 
час молитви в саду, 41-річний музикант тихо віді-
йшов у Вічність.

Поховали А. Веделя на подільському Щека-
вицькому кладовищі, яке нині повністю зруйно-
ване, тож наразі де могила митця – невідомо. 
Стосовно офіційної версії про божевілля Арте-
мія Лук’яновича та справжні причини його ув’яз-
нення  й досі ведуться дискусії. 

Особлива заслуга великого композитора в 
тому, що він, як ніхто з інших українських музи-
кантів, зумів відчути і передати дух своєї епохи 
в його найхарактернішому національному вті-
ленні. Національна приналежність відчуваєть-
ся в усьому – особливому мелодизмі, обрамле-
ному прекрасними гармонічними сполучення-
ми, печально-скорботному тоні музичного вира-
ження, характерному для української менталь-
ності. 

Творчість А. Веделя залишається однією з 
найменш вивчених  в історії української музики, 
але за своєю яскравістю й глибиною, а також 
силою впливу на формування естетичних сма-
ків слухачів вона є визначним культурним 
явищем. 
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Бальзам

Маю чисті меди
Запашні і цілющі,
В банках – травня сади,
Квіти яблуні й груші,
Є акація там,
Ще суниці й малина,
Різнотрав’я бальзам,
То – з півлітра гостинець.
Внесли бджоли нектар
З липи, потім із гречки,
Трохи з вересу чар,
Щоб кохало сердечко.
Надихала краса –
Безперервне цвітіння
Ще медова роса,
Срібних крил тріпотіння.
Чиєсь щастя в святах,
Моє – в праці, у буднях.
Відцвітають літа
І сивіють, як грудень.

К. Кальченко 1

1 Кальченко К. Бальзам // Медова Чернігівщина / [ред. і упоряд. М. Будлянський]. – Чернігів, 2013. – С. 175.

Сухий березень, травень мокрий роблять хліб добрий.

Травневий мороз не видавить сліз.

Прийде май – у землю дбай, 
прийшов іюнь – хоч сій, хоч плюнь.
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1
1–2 День міжнародної солідарності трудящих 

Відзначається щорічно відповідно до рішення конгресу ІІ Інтернаціоналу 14–21 липня 1889 р. (Па-
риж). Святкові неробочі дні в Україні відповідно до ст. 73 Кодексу законів про працю

90 років від дня народження Василя Явтуховича Герасименка (1927–2015), українського бан-
дуриста, педагога, конструктора бандур

90 років від дня народження Івана Миколайовича Лозинського (1927–1992), українського 
літературознавця, бібліографа

90 років від дня народження Вілія Костянтиновича Москальця (1927–2001), українського 
письменника

80 років від дня народження Олексія Івановича Лукашенка (1937–2001), українського поета
75 років від дня народження Василя Васильовича Босовича (1942), українського драматурга, 

кіносценариста, продюсера, громадського діяча
75 років від дня народження Євдокії Василівни Колесник (1942), української співачки

2
160 років від дня народження Володимира Олексійовича Слюсаренка (1857–1933), україн-

ського військового діяча
140 років від дня народження Володимира Івановича Лучицького (1877–1949), українського 

геолога, петрографа

3
Всесвітній день свободи преси

Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A DEС / 48 / 432

День Сонця
Відзначається щорічно з 1994 р. з ініціативи Міжнародного товариства сонячної енергії (МТСЕ)
140 років від дня народження Федора Івановича Шміта [Шмідта (1877–1937 1)], українського 

та російського історика, мистецтвознавця, педагога, громадського діяча
130 років від дня народження Миколи Калениковича Гудзія (1887–1965), українського та ро-

сійського літературознавця 
120 років від дня народження Януарія Дем’яновича Бортника (1897–1938), українського ак-

тора, режисера

4
240 років від дня народження Луї Жака Тенара (1777–1857), французького хіміка

5
Міжнародний день акушерства

Неофіційне свято. Відзначається щорічно з 1987 р. за пропозицією Міжнародної конфедерації аку-
шерок

240 років від дня народження Олександра Олександровича Шаховського (1777–1846), ро-
сійського письменника, театрального діяча

140 років від дня народження Георгія Яковича Сєдова (1877–1914), українського та російсько-
го гідрографа, полярного дослідника

120 років від дня народження Георгія Федоровича Захарова (1897–1957), російського військо-
вого діяча

110 років від дня народження Ірини Вільде [справж. – Дарина Дмитрівна Полотнюк (1907–
1982)], української письменниці

80 років від дня народження Іси Абдурамана [Абдурахманова (1937)], кримськотатарського 
письменника 

1 Дату смерті подано за ЕІУ, «Довідником з історії України». За іншими даними помер у 1942 р. 
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6
День великомученика Ãеоргія Побідоносця (Юрія Змієборця, Ãеоргія Переможця)

110 років від дня народження Іллі Несторовича Векуа (1907–1977), грузинського математика 
110 років від дня народження Сергія Полієвктовича Верхацького (1907 1–1998), українського 

драматичного актора 
110 років від дня народження Миколи Францовича Гастелло (1907–1941), російського вій-

ськового льотчика, Героя Радянського Союзу  
100 років від дня народження Івана Михайловича Барни (1917–1987), українського майстра 

різьблення по дереву
75 років від дня народження Юрія Миколайовича Мазуркевича (1942), українського скрипа-

ля, педагога

7
150 років від дня народження Владислава Станіслава Реймонта (1867–1925), польського 

письменника
140 років від дня народження Станіслави-Марії Висоцької (1877–1941), польської актриси, 

режисера, педагога
80 років від дня народження Володимира Івановича Антонова (1937), українського актора

8
8–9 Дні пам’яті та примирення, присвячені пам’яті жертв Другої світової війни

Відзначаються щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 59 / 26 

День пам’яті та примирення 
Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України № 169/2015 від 24.03.2015 р.

Міжнародний день Червоного Хреста і Червоного Півмісяця
Відзначається щорічно в день народження Анрі Дюнана (1828–1910), засновника Міжнародного 

руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця
360 років від дня народження Мартіно (Мартина) Альтамонте (1657 2–1745), італійського жи-

вописця 
140 років від дня народження Сергія Павловича Костичева (1877–1931), російського мікробі-

олога, фізіолога, біохіміка рослин 
110 років від дня народження Власа Мизинця [справж. – Василь Володимирович Матчук (1907–

1943)], українського письменника
100 років від дня народження Данила Даниловича Лідера (1917–2002), українського та 

російського художника театру, педагога

9
День Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 

Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України № 315-VIII від 09.04.2015 р. 
110 років від дня народження Володимира Михайловича Новикова (1907–1990), якутського 

поета 

10
80 років від дня народження Євгена Дмитровича Крижевича (1937–1985), українського пое-

та, перекладача

11
110 років від дня народження Костя (Костянтина) Михайловича Герасименка (1907–1942), 

українського поета, драматурга

1 Дату народження подано за ЕСУ.
2 За іншими даними народився в 1659 р.
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80 років від дня народження Володимира Семеновича Костенка (1937–1990), українського 
кінорежисера, кіносценариста

12
75 років від початку (1942) Харківської операції – наступу радянських військ проти німецьких 

окупантів
175 років від дня народження Жуля Еміля Фредерика Массне (1842–1912), французького ком-

позитора
130 років від дня народження Володимира Дмитровича Кузнецова (1887–1963), російського 

фізика 
120 років від дня народження Лана О. [справж. – Кирило Юхимович Коршак (1897–1937)], укра-

їнського поета, археолога 
110 років від дня народження Кетрін Хепберн [Гепберн (1907–2003)], американської актриси 

театру, кіно й телебачення 
110 років від дня народження Дементія Олексійовича Шмаринова (1907–1999), російського 

художника
75 років від дня народження Петра Федоровича Кравчука (1942), українського письменника

13
90 років від часу заснування (1927) футбольного клубу «Динамо» (Київ) 
160 років від дня народження Рональда Росса (1857–1932), англійського бактеріолога, лауреата 

Нобелівської премії в галузі фізіології та медицини (1902) 
80 років від дня народження Роджера Желязни (1937–1995), американського письменни-

ка-фантаста

14
День матері

Відзначається щорічно в другу неділю травня відповідно до Указу Президента України № 489/99 
від 10.05.1999 р.

125 років від дня народження Володимира Костянтиновича Сокирка (1892–1983), україн-
ського актора  

90 років від дня народження Наума Йосиповича Осташинського (1927–2004), українського 
письменника, художника-графіка, культурного діяча, педагога

15
Міжнародний день сім’ї

Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 47 /237 
250 років від дня народження Етьєна Габрієля Пеньо (1767–1849), французького книгознавця, 

бібліографа, бібліотекаря
160 років від дня народження Миколи Миколайовича Соловцова [справж. – Федоров (1857–

1902)], російського актора, режисера, антрепренера 
160 років від дня народження Андрія Яковича Чайковського [Чайківського (1857–1935)], 

українського письменника, громадського діяча 
150 років від дня народження Сергія Прокоповича Дрімцова (1867–1937), українського му-

зично-громадського діяча, композитора, диригента, педагога 
120 років від дня народження Володимири Іванівни Божейко (1897–1955), української піа-

ністки, педагога 
110 років від дня народження Рут Вернер (1907–2000), німецької письменниці, журналістки 
90 років від дня народження Анатолія Георгійовича Платонова (1927–2001), українського 

живописця

16
240 років від дня народження Яна-Непомуцена Камінського (1777–1855), польського актора, 

режисера, драматурга
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200 років від дня народження Миколи Івановича Костомарова (1817–1885), українського 
та російського історика, громадсько-політичного та культурного діяча, письменника, публі-
циста, критика, етнографа, фольклориста

175 років від дня народження Теофіли Федорівни Романович [справж. – Рожанківська (1842–
1924)], української драматичної актриси, театрального діяча

170 років від дня народження Івана Володимировича Цвєтаєва (1847–1913), російського філо-
лога, історика, мистецтвознавця

130 років від дня народження Ігоря Сєверяніна [справж. – Ігор Васильович Лотарьов (1887–
1941)], російського поета

110 років від дня народження Дмитра Пимоновича Надіїна (1907 1–1942), українського поета 
75 років від дня народження Ростислава Григоровича Коломійця (1942), українського режи-

сера, театрознавця, театрального критика, педагога, драматурга, перекладача

17
Всесвітній день електрозв’язку та інформаційного суспільства 

Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 60 / 252 
120 років від дня народження Костянтина Миколайовича Єлеви (1897–1950), українського 

художника
120 років від дня народження Одда Хасселя [Гасселя (1897–1981)], норвезького фізико-хіміка, 

лауреата Нобелівської премії в галузі хімії (1969) 
100 років від дня народження Євгена Павловича Єгорова (1917–2005), українського графіка, 

живописця, художника монументального мистецтва, педагога

18
Міжнародний день музеїв

Відзначається щорічно відповідно до рішення ХІ Генеральної конференції Міжнародної ради музе-
їв, яка відбулась у травні 1977 р.

День пам’яті жертв геноциду (1944) кримськотатарського народу 
Відзначається щорічно відповідно до Постанови Верховної Ради України № 792-VIII від 12.11.2015 р.
125 років від дня народження Костянтина Володимировича Піскорського (1892–1922), укра-

їнського живописця 
110 років від дня народження Ірини Левинської (1907–1990), української письменниці (Румунія)

20
Всесвітній день метрології

Відзначається щорічно з 1999 р. відповідно до пропозиції Міжнародного комітету мір та ваг 
(МКМВ)

День банківських працівників
Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України № 316/2004 від 06.03.2004 р.

День Європи
Відзначається щорічно в третю суботу травня відповідно до Указу Президента України № 339/2003 

від 19.04.2003 р.

День науки
Відзначається щорічно в третю суботу травня відповідно до Указу Президента України № 145/97 

від 14.02.1997 р.
140 років від дня народження Арсенія Максимовича Бузинного (1877–?), українського ху-

дожника
80 років від дня народження Петра Васильовича Гули (1937–1980), українського поета (Сло-

ваччина)

 1 Дату народження подано за УЛЕ. Це ж джерело подає іншу дату народження: 21.10.1907 р.
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21
День апостола та євангеліста Іоанна Богослова

Всесвітній день культурного різноманіття в ім’я діалогу та розвитку 
Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A/RES/ 57/249 

День пам’яті жертв політичних репресій
Відзначається щорічно в третю неділю травня відповідно до Указу Президента України № 431/2007 

від 21.05.2007 р.
225 років від дня народження Ґюстава Ґаспара Коріоліса (1792–1843), французького фізика, 

інженера, механіка
160 років від дня народження Миколи Дмитровича Пильчикова (1857–1908), українського 

вченого-фізика
130 років від дня народження Авеніра Олександровича Яковкіна (1887–1974), українського 

та російського астронома

22
День Миколи Весняного. Перенесення мощей святителя Миколая Чудотворця

Міжнародний день біологічного різноманіття
Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 55 / 201

День перепоховання (1861) праху Тараса Ãригоровича Шевченка, українського поета, ху-
дожника, мислителя на Чернечій горі, поблизу Канева 

110 років від дня народження Лоренса Олів’є (1907–1989), англійського актора, режисера теа-
тру та кіно

23
310 років від дня народження Карла Ліннея (1707–1778), шведського природознавця
175 років від дня народження Марії Конопніцької (1842–1910), польської письменниці
160 років від дня народження Костянтина Миколайовича Кузьминського (1857–1928), укра-

їнського письменника
150 років від дня народження Георгія Адамовича Надсона (1867–1940), російського мікробіо-

лога, ботаніка
100 років від дня народження Іраклія Георгійовича Татієва (1917–1974), українського архі-

тектора
90 років від дня народження Ізяслава Михайловича Стависького (1927–1994), українського 

кінорежисера-документаліста 

24
День рівноапостольних Кирила і Мефодія

День слов’янської писемності і культури
Відзначається щорічно в день ушанування пам’яті святих рівноапостольних Кирила і Мефодія від-

повідно до Указу Президента України № 1096/2004 від 17.09.2004 р.
90 років від дня народження Леоніда Васильовича Лабенка (1927–2000), українського худож-

ника

25
Вознесіння Ãосподнє
День Африки

Відзначається щорічно відповідно до рішення установчої конференції голів держав і урядів країн 
Африки, яка відбулася в Аддис-Абебі 25.05.1963 р.
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День зниклих безвісти дітей 
Відзначається щорічно з 2002 р. з ініціативи Європейського центру зниклих і тих, що зазнали сек-

суального насильства, дітей
160 років від дня народження Сірануйш [справж. – Меробе Саркісівна Кантарджян (1857–

1932)], вірменської актриси
130 років від дня народження Сидора Артемовича Ковпака (1887–1967), українського військо-

вого та громадського діяча, двічі Героя Радянського Союзу 
130 років від дня народження Олексія Львовича Плюща (1887–1907), українського письмен-

ника
110 років від дня народження Петра Опанасовича Злочевського (1907–1987), українського 

художника театру 
100 років від дня народження Ігоря Юрійовича Бжеського (1917–1986), українського режи-

сера 
80 років від дня народження Юрія Васильовича Демчука (1937), українського співака, банду-

риста

26
350 років від дня народження Абрахама де Муавра (1667–1754), англійського математика 
175 років від дня народження Георгія Юхимовича Церетелі (1842–1900), грузинського пись-

менника, громадського діяча 
140 років від дня народження Ольги Петрівни Косач-Кривинюк (1877–1945), української 

письменниці, перекладача
140 років від дня народження Гліба Олександровича Лазаревського (1877–1949), україн-

ського літературознавця
110 років від дня народження Георгія Пилиповича Байдукова (1907–1994), російського льот-

чика-випробувача, воєначальника, Героя Радянського Союзу 
110 років від дня народження Теофіла Петровича Коструби (1907–1943), українського істори-

ка, журналіста, редактора, видавця, священика 
90 років від дня народження Фрунзе Вагінаковича Довлатяна (1927–1997), вірменського кі-

норежисера, сценариста, актора, педагога
60 років від дня народження Богдана Михайловича Бенюка (1957), українського актора теа-

тру та кіно, антрепренера, політика 

27
День працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження

Відзначається щорічно в останню суботу травня відповідно до Указу Президента України 
№ 563/99 від 25.05.1999 р.

110 років від дня народження Івана Івановича Басса (1907–1984), українського літературо-
знавця 

80 років від дня народження Андрія Георгійовича Бітова (1937), російського письменника
80 років від дня народження Поліни Антонівни Шакало [справж. – Несвітайло-Шакало (1937)], 

української художниці

28
День прикордонника

Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України № 431/2003 від 21.05.2003 р.

День хіміка
Відзначається щорічно в останню неділю травня відповідно до Указу Президента України 

№ 219/94 від 07.05.1994 р.
140 років від дня народження Максиміліана Олександровича Волошина [справж. – Кирієн-

ко-Волошин (1877–1932)], російського письменника, художника
120 років від дня народження Мойсея Лазаровича Авіосора (1897–1969), українського ліка-

ря-терапевта 
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100 років від дня народження Георгія Тимофійовича Зацепіна (1917–2010), російського фізика

29
Міжнародний день миротворців ÎÎÍ

Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 57 / 129 
230 років від дня народження Костянтина Миколайовича Батюшкова (1787–1855), росій-

ського поета
200 років від дня народження Костянтина Петровича Вільбоа [Вільбуа (1817–1882)], росій-

ського композитора, диригента
100 років від дня народження Джона Фіцджеральда Кеннеді (1917–1963), американського 

державного діяча, 35-го президента США (1961–1963) 

30
130 років від дня народження Олександра Порфировича Архипенка (1887–1964), україн-

ського скульптора, живописця, графіка, теоретика мистецтв
125 років від дня народження Вадима Миколайовича Іванова (1892–1962), українського те-

рапевта
110 років від дня народження Валентини Тихонівни Кібардіної (1907–1988), російської ак-

триси театру та кіно 
60 років від дня народження Оксани Володимирівни Білозір (1957), української співачки, по-

літичного діяча

31
Всесвітній день без тютюну

Відзначається щорічно відповідно до рішення ВООЗ WHA 42.19, прийнятого на 42-й сесії Всесвіт-
ньої асамблеї охорони здоров’я від 17.05.1989 р.

200 років від дня народження Георга Гервега (1817–1875), німецького поета
160 років від дня народження Пія ХІ [світське ім’я – Акілле Ратті (1857–1939)], 259-го Папи 

Римського (1922–1939)
130 років від дня народження Сен-Жона Перса [справж. – Алексіс Леже (1887–1975)], фран-

цузького поета, дипломата, лауреата Нобелівської премії в галузі літератури (1960) 
125 років від дня народження Костянтина Георгійовича Паустовського (1892–1968), росій-

ського письменника
120 років від дня народження Василя Васильовича Дубровського (1897–1966), українського 

історика, архівіста, джерелознавця, сходознавця, перекладача, громадського діяча
110 років від дня народження Варвари Степанівни Курашової (1907–1967), українського літе-

ратурознавця 

Цього місяця виповнюється:
380 років від дня початку (1637) селянсько-козацького повстання в Україні на чолі з 

П. Павлюком проти шляхти 
60 років від часу створення (1957) Черкаського академічного заслуженого українського 

народного хору
180 років від дня народження Миколи Васильовича Успенського (1837–1889), російського 

письменника 
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Ім’я видатної ук- 
раїнської письмен-
ниці, громадського 
та державного діяча 
Ірини Вільде, що ста-
ла світлим міфом, 

легендою минулого століття, внесено ЮНЕСКО 
до когорти знаменитих людей ХХ ст. і другого ти-
сячоліття. Її називають «господинею великої про-
зи – великої не тільки за кількістю написаного, а 
й за глибиною проникнення в людську психоло-
гію, надто жіночу душу» 2, ставлять в один ряд із 
В. Вулф і С. де Бовуар та вважають послідовни-
цею О. Кобилянської. 

Народилася Ірина Вільде (в дівоцтві – Дари-
на Макогон, у заміжжі – Полотнюк) у Чернівцях, 
у сім’ї народного вчителя, письменника, крити-
ка Дмитра Макогона та вчительки Адольфіни 
Янушевської. Дитинство Дарини минуло серед 
мальовничої буковинської природи – у селах Ве-
ренчанка, Чорнавка, Лукавиця, де вчителювали 
її батьки. «Я ніколи не забуваю про мою милу зе-
лену Буковину, – говорила Ірина Вільде на вру-
ченні їй Шевченківської премії. – У цьому місці 
я народилась, цьому місцю навіки належить моє 
серце. Я пишаюсь тим, що виросла в ідеальній 
сім’ї, яка дала мені чесну дорогу до пізнання жит-
тя... Вслухайтесь тільки в мову буковинців. Яка 
вона лірична, пісенно-м’яка! Скільки тут цікавих 
зворотів і слів, що виражають духовне багатство, 
вроджений такт і доброту народу. Вже тільки це 
надихає на творчість, на служіння людям, через 
яких пізнала красу навколишнього світу, повно-
го життя, і я почуваюсь безмірно щасливою, що 

пишу, бо нема більш читаючого і вдячного читача, 
як наш...» 3.

Родинна атмосфера з культом письменства 
сприяла виникненню в Дарини раннього інтересу 
до літературної праці. Батько був її першим учите-
лем літератури, і, можливо, саме від нього дівчині 
передалися письменницькі здібності.

Здобувши початкову освіту вдома, Дарина 
захопилася читанням української класичної лі-
тератури, зокрема творів Т. Шевченка, І. Фран-
ка, Ю. Федьковича, М. Яцківа, Лесі Українки, 
Н. Кобринської. Найбільше їй подобалася твор-
чість О. Кобилянської, що було зумовлено попу-
лярністю цієї письменниці на Буковині. У родині 
Макогонів постать О. Кобилянської була куль-
товою. Зокрема, Дарину приваблювали ідеї жі-
ночої емансипації – звільнення від залежності, 
покори, гніту і взагалі від усього застарілого та 
забобонного. Герої повісті «Царівна», оповідання 
«Людина» глибоко вразили дівчину: вона виношу-
вала намір організувати гурток самоосвіти і на-
звати його іменем улюбленої письменниці.

На формування світогляду майбутньої літе-
раторки великий вплив також справила творчість 
М. Яцківа. В 1921 р. їй, на той час юній гімназист-
ці, потрапила до рук збірка новел письменника 
«Казка про перстень». Враження від книжки за-
лишилося на все життя, а реакцією на прочитане 
стало стихійне захоплення всіма творами цього 
автора.

Дитинство Дарини припало на суперечливу і 
складну епоху – Перша світова війна, розпад Ро-
сійської та Австро-Угорської імперій. У листопаді 
1918 р., коли Буковину окупувала Румунія, роди-

5  травня

«Господиня великої прози»
До 110-річчя від дня народження ² рини Вільде (1907–1982)

1 Павличко Д. Золотий передзвін  // Літературознавство. Критика : [у 2 т.]. – Київ, 2007. – Т. 1 : Українська літерату-
ра. – С. 371.

2 Тарнашинська Л. Цілюща алхімія Ірини Вільде  // Дивослово. – 2010. – № 9. – С. 51.
3 Цит. за: Горак Р. Колиска її любові // Дзвін. – 2008. – № 10, жовт. – С. 124.

 ...Авторка “Сес тер Річинських” ніби починає писати з того місця,
де крапку поставила Ольга Кобилянська. 

Ті ж соціальні й національні антагонізми, 
вишукані й незабутні жіночі типи, глибини життя й душі, 

але все це – з іншої перспективи, з позиції людини,
що значно далі відійшла од своїх героїв, побачила новий світ.

Д. Павличко 1
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на Макогонів стала жертвою шовіністичної полі-
тики окупаційного уряду. Батько Дарини, ряту-
ючись від переслідування та арешту, нелегально 
виїхав до Станіславова (тепер Івано-Франківськ), 
де отримав посаду вчителя у приватній початко-
вій школі. Наступного року до нього перебралися 
дружина і діти.

У Станіславові Дарина навчалася у приватній 
українській жіночій гімназії. Її перший друкова-
ний твір – оповідання «Марічка» (1926) – вийшов 
у перемишльській газеті «Український голос» у 
період, коли вона закінчувала навчання. На той 
час письменництво вважалося недостойним за-
няттям для дівчини з інтелігентної родини, тому 
вона підписала перше оповідання псевдонімом 
Ірина Вільде (wilde  в перекладі з німецької озна-
чає – дика, нестримна, неприборкана).

З 1928 р. Дарина студіювала славістику та 
германістику на філологічному факультеті Львів-
ського університету і заробляла на прожиття при-
ватними уроками. Ще навчаючись в університеті,  
разом зі свої нареченим Євгеном Полотнюком, 
стала членом підпільної Української військової 
організації (УВО). За це дівчину виключили з лав 
студентів, хоча на той час вона вже була відомою 
у літературному середовищі – часто публічно чи-
тала свої твори разом зі знаними письменниками 
Б.-І. Антоничем, С. Гординським та ін.

Дарина повернулася до Станіславова, а зго-
дом – до Коломиї, де з 1933 р. почала працювати 
в газеті «Жіноча доля». Вона висвітлювала літера-
турно-мистецькі проблеми, редагувала щомісяч-
ний додаток до газети «Світ молоді», готувала ма-
теріали до рубрик «Шлях до щастя в домі», «Щастя 
жінки». Це були як авторські журналістські мате-
ріали, так і передруки-переклади, найчастіше з ні-
мецької мови («Як святкуватимуть “День матері” 
в 1936 р. в Австрії», «Дещо цікаве про американ-
ську жінку», «Балачка на тему виховання дітей»), 
підписані криптонімами Д. П., Дара П.

У журналі «Жіноча доля» друкувалися си- 
льветки Б.-І. Антонича, І. Наріжної, Д. Ярослав-
ської та інших сучасників Ірини Вільде, а також її 
власні літературні твори, здебільшого новели, есеї 
(«Слово одної тещі», «В житті не так, як у казці» 
та ін.). У цьому часописі, починаючи з п’ятого но-
мера за 1936 р.,  було надруковано нову повість 
письменниці «Вікна нарозтіж», яка збереглася 
лише в журнальному варіанті.

Одночасно дівчині вдалося скласти іспити 
у Львівському університеті й отримати диплом. 
Згодом вона вийшла заміж за Є. Полотнюка та на-
родила сина Ярему.

У 1930-х рр. Ірина Вільде розгорнула активну 
літературну діяльність. До 1939 р. вийшло дру-

ком понад 50 її новел, 4 повісті, ряд репортажів, 
літературних статей. У ранніх друкованих тво-
рах – поезії у прозі «Поема життя» (1930), нове-
лах «Щастя», «Чиста совість», «Ти» (всі – 1932), 
«Одного весняного вечора...», «Маленька госпо-
диня великого дому» (обидві –1933), «24 години» 
(1934) – письменниця порушувала низку проблем 
сімейного та соціального характеру.

Перший літературний успіх прийшов до Іри-
ни Вільде в 1935 р., коли за повість «Метелики 
на шпильках» їй у Львові присудили літературну 
премію Товариства письменників і журналістів 
ім. І. Франка (на цю відзнаку також претендували 
відомі на той час літераторки К. Гриневичева та 
Н. Королева). Це було нове слово в українській 
літературі, яке наближало її до європейської.

«Метелики на шпильках» (1935) стали пер-
шим твором автобіографічного циклу, до якого 
ввійшли ще й повісті «Б’є восьма» (1936), «По-
внолітні діти» (1939). Ці твори принесли молодій 
письменниці справжню популярність, ставши 
етапним явищем у розвитку модерного стилю в 
українській літературі. Цикл розкриває менталь-
ний світ західноукраїнської молоді міжвоєнної 
доби. Згодом, ґрунтовно переробивши останні дві 
повісті, письменниця видала окремий роман під 
назвою «Повнолітні діти» (1952).

У центрі циклу – історія дорослішання Дарки 
Попович, з усіма її зворушливими – смішними і 
сумними, серйозними і веселими – моментами. 
Події роману відбувалися в чітко визначений 
період часу з реальними людьми в рідному місті 
письменниці – Чернівцях, що надало книжці ха-
рактеру першорядного документального свідчен-
ня епохи. Письменниця прагнула, аби образ Дар-
ки Попович якомога менше асоціювався в  читачів 
із Даркою Макогон, однак герої повістей – це ге-
рої юнацьких  років самої авторки.

У збірці оповідань та новел «Химерне серце» 
(1936) Ірина Вільде викривала румунський шові-
нізм, відстоювала справедливе право українсько-
го народу на свою мову і культуру. У новелах «Не 
можу...», «Годі!», «Кар’єра» письменниця подава-
ла правдиві життєві історії, майстерно розкрива-
ла всі душевні переживання своїх героїв.

У 1940 р. вийшли друком оповідання  «Влод-
ко», «Товаришка Маня», «Роман жениться», 
«Орися», низка нарисів, статей, кореспонденцій 
у газетах «Вільна Україна», «Львовская правда», 
«Радянська Україна», часописах «Література і 
мистецтво», «Радянська література», «Ленин-
град» та ін.

Понад 25 років, Ірина Вільде працювала над
романом «Сестри Річинські» (перша книга вий- 
шла в 1958 р., друга – в 1964-му). Цей твір 
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було відзначено Державною премією УРСР 
ім. Т. Г. Шевченка (1965). П. Загребельний так 
відгукувався про нього: «Це грандіозний ро-
ман. Ірина Вільде написала мудру книгу, на-
сичену поезією, просвітлену тихим світлом 
досвіду... Це справді видатний твір, надзви-
чайне явище в духовному житті українського 
народу» 1.

В основу роману  покладено історію роди-
ни отця-каноніка А. Річинського, після раптової 
смерті якого без звичних побутових благ залиши-
лося в провінційному місті п’ятеро його доньок. 
У творі майстерно виписано образи героїнь, їхні 
відчайдушні спроби самотужки вибратись зі 
злиднів, а також з усією правдивістю зображе-
но галицьке суспільство 1930-х рр. Ця родинна 
сага – не лише енциклопедія західноукраїнсько-
го життя, а й звіт минулого покоління перед на-
щадками, його виправдання і сповідь. Вистава 
за романом «Сестри Річинські» свого часу була 
однією з візитівок театру ім. Марії Заньковецької 
у Львові.

В житті Ірини Вільде були хвилини і вели-
кого щастя, і глибокого розпачу. Як і багатьом 
українцям, їй довелося пережити гітлерівську 
окупацію. Всі жахи війни письменниця спов-
на відчула на своїй сім`ї, своїй долі. У 1943 р. у 
Станіславові було розстріляно її чоловіка. Жінка 
залишилася з двома синами на руках – Яремою 
та Максимом – і була змушена переховуватись у 
чужих людей.

Після війни Ірина Вільде переїхала до Львова. 
Була членом Спілки письменників СРСР та Укра-
їни; після 1965 р. очолила правління Львівської 
письменницької організації, розгорнула цілеспря-
мовану роботу, стала доброю наставницею для 
багатьох сучасних українських майстрів слова: 
Р. Іваничука, Д. Павличка, Р. Лубківського, Р. Го-
рака, Р. Федоріва, Н. Бічуя та  ін. У 1962 р. органі-
зувала приїзд до Львова молодих київських поетів 
і літераторів-шістдесятників І. Дзюби, І. Драча, 
М. Вінграновського. Вони шанобливо назива-
ли Дарину Дмитрівну «нанашкою в літературі» 
(«хрещеною матір’ю»).

Згодом до письменницьких обов’язків дода-
лись і депутатські, адже Ірина Вільде стала депу-
татом Верховної Ради УРСР другого скликання. 
Обиралася вона й депутатом обласної та міської 
Рад народних депутатів.

Письменниці пощастило: вона не писала в 
шухляду, всі твори було видано за життя, звіс-
но, під цензурою. Загалом з-під її пера вийшло, 

не рахуючи численних журнальних і газетних пуб- 
лікацій, близько 40 окремих книг. Серед них – «Іс-
торія одного життя», «Наші батьки розійшлися» 
(обидві – 1946), «Її портрет» (1948), «Стежи-
нами життя», «Повісті та оповідання», «Яблуні 
зацвіли вдруге», «Зелена брама» (всі – 1949), 
«Кури», «Нова Лукавиця» (обидві – 1953), «Опо-
відання» (1954), «На порозі» (1955), «Ти мене не 
любив» (1958), «Винен тільки я» (1959), «Життя 
тільки починається», «Троянди і терен» (обид-
ві – 1961), «Людське тепло» (1964), збірка мініатюр 
«Окрушини» (1969), «Кроки часу» (1979). У 1967–
1968 pp. було надруковано зібрання творів Ірини 
Вільде в 5 томах. Через 20 років, у 1986–1987 рр., 
його  перевидали у видавництві «Дніпро».

У творах письменниці повною мірою про-
явився її талант тонкого психолога, дослідника 
людських, особливо жіночих, характерів у родин-
них стосунках, які ніколи, за жодних політичних 
систем та ідеологій не були простими. І в цьому 
полягає універсальність творів Ірини Вільде. Її 
розповіді про пересічних людей, їхні клопоти, 
проблеми, звичайне щоденне життя з дрібницями 
та переживаннями були і є близькими, зрозуміли-
ми читачам. Через низку прекрасних і глибоких 
жіночих образів творчість Ірини Вільде вважа-
ють найповнішим відображенням жіночої душі в 
українській літературі. Її твори друкували не тіль-
ки на всій території колишнього СРСР, а й пере-
кладали італійською, німецькою, болгарською, 
чеською і польською мовами.

Останні роки життя Ірина Вільде перебувала 
поза межами реальності – потерпала від розсіяно-
го склерозу. Часто могла вийти з дому і заблукати, 
забувала своє ім’я, адресу проживання. Згодом 
хвороба остаточно закувала її в стінах квартири. 
30 жовтня 1982 р. письменниця, у віці 75 років, 
пішла із життя, і була похована у Львові на Лича-
ківському цвинтарі.

Після смерті ім’я Ірини Вільде почали згаду-
вати дедалі рідше, а твори не перевидавались як 
твори «письменниці-націоналістки». Коли Укра-
їна стала незалежною, їй причепили ярлик «ра-
дянської письменниці» і знову не перевидавали. 
Лише до 100-літнього ювілею вийшли друком 
романи «Повнолітні діти» та «Сестри Річинські»,  
книги спогадів, було знято фільми «Два життя 
Ірини Вільде» (2007), «Гра долі. Неприборкана. 
Ірина Вільде» (2008), підготовлено теле- та ра-
діопередачі. 

У жовтні 2006 р. було прийнято Постано-
ву Верховної Ради України «Про відзначення 

 1 Цит. за: Николишин Ю. Ірина Вільде: пристрасть до загадок людської душі // Сестри Річинcькі / І. Вільде. – Львів : 
Апріорі, 2011. – С. 3.
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100-річчя з дня народження української письмен-
ниці Ірини Вільде». У 2007-му Львівською органі-
зацією Національної спілки письменників України 
та народним депутатом України П. Писарчуком 
було засновано Всеукраїнську літературну пре-
мію ім. Ірини Вільде.

В Івано-Франківську пам’ять про письмен-
ницю, котра свого часу проживала в місті, вша-
нували відкриттям меморіальної дошки на бу-
динку, де зараз міститься Літературний музей 
Прикарпаття (вулиця Б. Лепкого, 27). У серед-
ній школі с. Веренчанка, в якому мешкала роди-
на Макогонів, діє кімната-музей Ірини Вільде.

У 2016 р. у львівському Національному ака-
демічному українському драматичному театрі 

ім. Марії Заньковецької відбулася прем’єра виста-
ви «Святомиколаївський вечір». В основу сюже-
ту лягли трагічні долі двох українських письмен-
ниць – Ольги Дучимінської та Ірини Вільде, які 
свого часу були подругами, але зробили різний 
життєвий вибір.

Сягнувши класичних літературних вершин, 
мисткиня до останніх днів залишилася вільною, 
одержимою правдою і надією. 

«Письменник повинен скласти два іспи-
ти: один перед сучасниками, інший перед істо- 
рією», – говорила Ірина Вільде. Свої іспити  
вона склала на відмінно і завдяки багатогранній 
творчості ввійшла у вічність.
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Данило  Данило-
 вич Лідер – видат-
ний театральний   ху-
дожник, роботи  яко-
го вважають етало-
ном сучасного сце-
нографічного мистец-

тва.  Творчість митця відкрила нову сторінку в роз-
витку української сценографії. Він був не просто 
художником-декоратором, а й мислителем, який 
відтворював світ у сценічному просторі. Май-
стер образно-дієвої режисури, Д. Лідер став за-
сновником своєї мистецької школи, виховав ціле 
покоління відомих сучасних художників театру. 
З його ім’ям пов’язані чи не найяскравіші явища 
в українському національному театрі та вражаючі 
результати вихованців його школи. Своєю твор-
чістю, лекціями, вчинками ця людина дієво змі-
нювала світ на краще. 

Народився майбутній сценограф у німецькій 
родині в с. Вікторфельд (тепер Вікторівка) Ро-
стовської області. Поряд із Вікторфельдом розта-
шовувались українське село Рогалик та німецьке 
Таврида. Перші два шкільні роки хлопчик ходив 
до німецької школи, а наступні два – до україн-
ської. Потім Данило став учнем школи-інтернату 
селянської молоді, де викладали старі дореволю-
ційні вчителі-інтелігенти, які після революції ви-
їхали з міста до села й давали учням надзвичай-
но високий рівень підготовки – семирічна школа 
була майже на рівні інституту.

Змалку Данило захоплювався малюванням. 
У 1933 р. він вступив до Ростовського художньо-
го училища. В Ростові-на-Дону, який був на той 
час значним культурним центром, для 16-річного 
хлопця відкрився великий мистецький світ. Рані-
ше він ніколи не бував ні в музеї, ні в кінотеатрі, 
ніколи не бачив палітри та справжніх, особливих 
фарб для малювання.

В училищі провідну роль відігравали пред-
ставники лівого мистецтва – кубісти, модерністи, 

гіперреалісти, а викладачами  були учні В. Сєрова, 
однокурсники К. Петрова-Водкіна.

Коли до рук Данила потрапила монографія 
І. Грабаря із репродукціями робіт В. Сєрова, він 
був вражений творами, написаними художником 
у 16 років, і поставив собі мету малювати не гір-
ше. Юнак надзвичайно багато працював, зробив 
велику кількість копій і вже до кінця першого кур-
су досяг бажаного результату. 

Успішно закінчивши училище, Д. Лідер у 
1937 р. вступив на живописний факультет Всеро-
сійської академії мистецтв у Ленінграді. Навчан-
ня в майстерні видатного радянського художника 
Б. Йогансона стало гарною школою для Данила. 
Він засвоїв основний принцип учителя, котрий 
полягав у тому, що в реалістичній картині не по-
винно бути жодного місця, яке б не відповідало 
її змісту, в ній не місце бездумності та безкон-
фліктності, зайвій «красивості». Цього принципу 
Д. Лідер дотримувався у своїй подальшій теа-
тральній творчості.

З початком Другої світової війни навчання в 
академії було перервано: у 1942 р. Д. Лідера,  нім-
ця за походженням, було вислано на Урал, а його 
сім’ю – на Алтай. Працював Данило у шахтах, на 
різних ділянках, освоюючи багато спеціальнос-
тей. Згодом помітили, що молодий чоловік добре 
малює, і він став художником тресту «Єманжелін-
ськвугілля». 

Після війни німців не помилували, тому Д. Лі-
дер перебував на Уралі тривалий час. У пошуках 
заробітку він поїхав до Челябінська, де влашту-
вався на роботу в міському Театрі ім. С. Цвіллін-
га. Спочатку був просто маляром, який розмішу-
вав фарби, а згодом став декоратором. Головним 
художником театру його призначили після поста-
новки першої самостійної вистави – драми «Ма-
скарад» М. Лермонтова (1947). Працюючи над її 
оформленням, художник-станковіст відчув вели-
кий творчий потенціал нової для себе сфери твор-
чості як театрального художника. Його захопила 

8 травня

Лідер української сценографії
До 100-річчя від дня народження Д. Лідера (1917–2002)

Я прикасаюсь к миру и пытаюсь раскрыть его.
Потому что это – моя профессия. 

Д. Лідер 1

1 Даниил Лидер: Человек и его пространство : из воскрес. бесед с Даниилом Данииловичем Лидером, записанных в его 
белой мастерской в 1994–1999 гг. Александром Клековкиным. – Киев, 2012. – С. 11.
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сценографія – мистецтво просторового рішення 
спектаклю. Д. Лідер усвідомив, що магія театру 
неможлива без творчості сценографа. Саме в цій 
мистецький царині митець і почав розвиватися та 
утверджуватися.

Перші спектаклі за участю Д. Лідера були 
для нього великою радістю. За сім сезонів роботи 
в театрі художник створив декорації до більш ніж 
40 п’єс російської та світової класики, сучасної 
драматургії. Із кожною новою виставою Д. Лідер 
набував професійного досвіду, майстерності. За 
порівняно короткий строк він пройшов шлях від 
художника станкового живопису до справжнього 
професіонала-сценографа, що майстерно працював 
зі сценічним простором, об’ємом, світлом, предме-
тами. Незабаром діяльність Д. Лідера було офіцій-
но визнано: за участь у постановці вистави «Любов 
Ярова» К. Треньова митця в 1952 р. було удостоєно 
звання лауреата Державної премії СРСР.

Попри творчі успіхи та визнання, Д. Лідер 
відчував, що йому потрібні були нові, глибші 
знання. Тож вирішив повернутися до Ленінграда, 
щоб продовжити навчання. 

Протягом 1954–1956 рр. Д. Лідер був студен-
том Театрально-декораційного інституту ім. І. Рє-
піна Академії мистецтв СРСР. Йому, вже досвідче-
ному театральному художнику із певним творчим 
багажем, вивчення азів театральної школи при 
живописному факультеті не давало кардинально 
нових знань. Проте за два роки, проведені в Пів-
нічній Пальмірі, митець мав змогу ознайомитись 
із театральним Ленінградом, з роботами відомих 
митців – Н. Альтмана, М. Акімова, С. Вірсаладзе 
та інших майстрів-сценографів. Високо оцінюючи 
їхню творчість, Д. Лідер гостро відчував бажання 
йти в мистецтві новим шляхом. При кожній нагоді 
він прагнув реалізувати своє неординарне бачен-
ня щодо оформлення сценічного простору.

У Ленінграді художнику запропонували взя-
ти участь у постановці п’єси В. Гусєва «Іван Ри-
баков» у Театрі Балтійського флоту. Д. Лідер ви-
рішив випробувати новий прийом в оформленні 
вистави – без декорацій у загальноприйнятому 
вигляді, і розробив пластичні образи у поєднанні 
зі змінюваним світлом залежно від мізансцени. 
Новим незвичним елементом в оформленні сцени 
стало безпосереднє залучення акторів. Тобто це 
була «жива» сценографія. З таким неординарним 
вирішенням оформлення вистави сценографом 
не погоджувалися режисер і актори, але худож-
ник переконав їх дочекатися результатів. Ризик 
Д. Лідера був виправданий: розроблена ним 
«жива» сценографія виявилася цікавою та пере-
конливою. Саме вона дала поштовх новому спря-
муванню творчості митця.

Чутки про оригінальне оформлення Д. Ліде-
ром вистави поширилися містом. Художника по-
чали запрошувати  в різні театри. Він став однією 
із популярних постатей пітерського авангарду. 
Одночасно з навчанням в академії активно займав-
ся творчою роботою, зокрема в Ленінградському 
театрі комедії. Одразу після закінчення академії 
Д. Лідер став фактично головним художником 
цього театру. Впродовж 1959–1962 рр. був го-
ловним художником Ленінградської студії телеба-
чення, а також брав участь у постановках різних 
театрів, зокрема Театру драми ім. О. С. Пушкіна,  
Театру мініатюр А. Райкіна, Театру імені Ленін-
ського комсомолу. 

Цікавим мистецьким досвідом для митця ста-
ла робота над оформленням чеховської «Чайки» 
(1960) в Челябінському драматичному театрі 
ім. С. Цвіллінга. У цій постановці виразно прояви-
лися риси нової сценографічної поетики Д. Лідера. 
Вона стала прикладом сміливої для того часу спро-
би вийти за межі зображення побутової дійсності у 
сферу її духовної проблематики. Те, що сценограф 
зробив у «Чайці» на сцені Челябінського театру, ба-
гато в чому зумовило напрями його пошуків сцено-
графічних рішень чеховських п’єс у наступні роки. 

На жаль, здійснити в повному обсязі запропо-
новану художником поетичну структуру специфіч-
ної образності того разу не вдалося. Через 20 років 
Д. Лідер створив ескізи саме для такої постановки 
«Чайки», про яку він мріяв. Йому також пощасти-
ло працювати над оформленням вистав за п’єсами 
А. Чехова «Дядя Ваня» в Київському академічному 
українському драматичному театрі ім. І. Франка 
(нині Національний академічний драматичний те-
атр ім. І. Франка) та «Вишневий сад» у Київсько-
му академічному театрі російської драми ім. Лесі 
Українки (нині Національний академічний театр 
російської драми ім. Лесі Українки). Ці спектаклі 
стали великим досягненням у сценографії чехов-
ської драматургії.

У 1962 р. життя художника зазнало карди-
нальних змін: за сімейними обставинами Данило 
Данилович переїхав до Києва, де відкрилася нова 
сторінка його творчості. Саме в Києві Д. Лідер зу-
мів реалізувати свої новаторські прагнення, виве-
сти українську сценографію на новий мистецький 
рівень.

Спочатку Данило Данилович працював у Ки-
ївському театрі музичної комедії (нині Київський 
національний академічний театр оперети), з яким 
співробітничав ще до переїзду в столицю. Тут він 
здійснив вісім постановок оперет класиків жан-
ру та сучасних композиторів. Найзначнішою се-
ред них стала постановка «Фіалки Монмартра» 
І. Кальмана (1963). Паралельно художник брав 

Травень



119

участь у постановках вистав в інших театрах, зо-
крема Київському театрі російської драми ім. Лесі 
Українки («В день свадьбы» В. Розова, 1964) і Ки-
ївському театрі опери і балету ім. Т. Г. Шевченка 
(«Княгиня Волконська» Ю. Знатокова, 1966).

У 1965 р. Д. Лідер став головним художником 
Театру ім. І. Франка, розпочавши в ньому процес 
оновлення сценографічної мови, впроваджуючи 
дієву сценографію – напрям, який у другій поло-
вині ХХ ст. ставав провідним у практиці світового 
театру. Дієва сценографія передбачала самостій-
ну та активну участь художника у створенні об-
разного тексту вистави, тобто він виступав у ній 
повноправним співавтором-постановником. 

Першим спектаклем, оформленим Д. Ліде-
ром на сцені франківців, була вистава «Сторінка 
щоденника» О. Корнійчука, в якій яскраво проя-
вилася пристрасть художника до естетики автен-
тичності предметів, фактурної натуральності, що 
зумовило якісно новий напрям сценографічних 
пошуків. Данило Данилович пізніше згадував: 
«Мой первый спектакль в театре Франко “Сто-
рінки щоденника” был бесспорной удачей на всех 
уровнях. Там не было компромиссов, но была под-
польная дерзость. Я показывал на раны – говорил 
о пренебрежении к своей земле, к своему знаку 
материнскому, к породе человеческой, к культу-
ре, к цивилизации» 1. 

Багаторічними зусиллями Д. Лідера мистец-
тво оформлення спектаклів у Театрі ім. І. Франка 
було піднесено на рівень кращих досягнень сучас-
ної  сценографії.  Його  образне  рішення  вистав
«Сторінка щоденника» О. Корнійчука (1965), 
«Патетична соната» М. Куліша, «Калиновий гай» 
О. Корнійчука (обидві – 1966), «Спасибі тобі, моє
кохання» О. Коломійця (1967), «Коли мертві ожи-
вають» І. Рачади (1968), «Для домашнього вогни-
ща» І. Франка (1969), «Ярослав Мудрий» І. Ко-
черги, «Вірність» М. Зарудного (обидві – 1970), 
«Житейське море» І. Карпенка-Карого, «Пер-
ший гріх» О. Коломійця (обидві –1971), «В ніч 
місячного затемнення» М. Каріма (1972), «Лю-
дина з Ламанчі» Д. Вассермана і Д. Деріона, 
«Голубі олені» О. Коломійця (обидві – 1973), 
«Пора жовтого листя», «Таке довге, довге літо» 
М. Зарудного (обидві – 1974), «Кравцов» О. Коло-
мійця (1975) нині вважають класикою радянської 
сценографії.

Надзвичайно цікавою була робота Д. Лідера 
над виставою «Ярослав Мудрий» І. Кочерги. Сво-
їми декораціями майстер прагнув розкрити тему 
зародження в Київській Русі національної куль-
тури, показати духовність народу. Ідею вічності 

цієї культури він утілив у фресковому живописі, 
власноруч створивши велику фреску на тему Со-
фії Київської. 

Макет вистави «Ярослав Мудрий», пред-
ставлений на Празькому квадрієнале в 1971 р., 
надзвичайно зацікавив  фахівців, художників та 
критиків із різних країн, а його автор здобув між-
народне визнання. З того часу Д. Лідера почали 
позиціонувати як одного із найкращих художни-
ків сучасного театру.

У творчому доробку митця було багато успіш-
них вистав, він мав широке визнання, але не всі 
режисери того часу сприймали стилістику оформ-
лення сценічного простору Д. Лідером. Тривалий 
час відчувався явний або прихований спротив з 
боку тих постановників, кому новаторство худож-
ника було не до вподоби. Незважаючи на те, що 
Данило Данилович постійно доводив дієвість сво-
їх принципів мистецтва сценографії, застосову-
ючи різні прийоми в оформленні вистав, його не 
розуміли. У 1975 р. митець був змушений піти з 
Театру ім. І. Франка. 

Впродовж роботи в Києві Д. Лідер не втрачав 
зв’язок із театральним світом Росії. Його запро-
шували для оформлення вистав у театрах різних 
міст. Спектаклі зі сценографією Д. Лідера вплива-
ли на процес оновлення декораційного мистецтва 
в ленінградських театрах. Такі постановки за 
його участю, як «Елегія» П. Павловського (1975), 
«Поки б’ється серце» Д. Храбровицького (1977), 
«Веранда у лісі» І. Дворецького (1979) – у Театрі 
драми ім. О. С. Пушкіна, «Тіні» М. Салтикова-Ще-
дріна,  «Навкруги площі» Б. Голлера (обидві – 
1982) – у Театрі юного глядача ім. А. Брянцева, 
стали помітними подіями в житті міста.

Майже одночасно Д. Лідер підготував чо-
тири сценографічні роботи для театрів Москви. 
Три з них здійснив у співпраці з  режисером Р. Ві-
ктюком: «Вечірнє світло» О. Арбузова (1975) – у 
Театрі ім. Мосради, «Чоловік і жінка» М. Рощина 
(1976) та «Украдене щастя» І. Франка (1982) – у 
МХАТі. У Малому театрі був художником виста-
ви «Король Лір» В. Шекспіра (1979) режисера 
Л. Хейфіца. У постановці шекспірівської п’єси 
майстер прагнув знайти пластичне виражен-
ня узагальнюючо-філософського, загальнолюд-
ського змісту великої трагедії. Запропоноване 
ним рішення сценографії стало новим словом у 
низці сценічних інтерпретацій «Короля Ліра» у 
світовому театрі ХХ ст. 

Наприкінці 1970-х рр. Д. Лідер повернувся 
до Театру ім. І. Франка. В той період його очо-
лив С. Данченко – режисер нової генерації, який 

  1 Даниил Лидер: Человек и его пространство. С. 55–56.
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був справжнім однодумцем Д. Лідера щодо висо-
кого стилю спектаклю. Новатори в театральному 
мистецтві – і художник, і режисер – перебували 
в постійному творчому пошуку. У співпраці двох 
видатних митців було випущено спектаклі: «Дядя 
Ваня» А. Чехова (1980), «Загибель ескадри» 
О. Корнійчука (1981), «Візит старої дами» 
Ф. Дюрренматта, «Ну що, здавалося б, слова…» 
(обидва – 1984), «Камінний господар» Лесі Україн-
ки (1988), «Тев’є-Тевель» Г. Горіна за Шолом-Алей-
хемом (1989) та ін., які ввійшли в історію вітчизня-
ного театру. 

У своїй творчості Д. Лідер окреслив систему 
опорних життєвих цінностей, виявив масштаб-
ність і філософічність світосприйняття. На сцені 
митець утілив у життя розроблену ним т. зв. те-
орію малого й великого, суть якої полягає в тому, 
що через маленьку деталь можна відтворити всю 
структуру навколишнього світу. Починаючи ро-
боту над п’єсою, художник створював своєрідний 
модуль або ключ до вистави. У просторових вирі-
шеннях спектаклю поєднував предмет і метафору, 
театральну гру й життя, де форма дивовижної про-
стоти завжди насичена глибоким змістом. Його 
метафоричне мислення пропонувало глядачеві 
вдумливо сприймати оформлення сцени, деталі й 
предмети, що розміщувалися на ній. Сценографіч-
ні метафори, натяки, знаки давали змогу глядачеві 
осмислювати п’єсу, фантазувати, бути спільними 
учасниками дійства. Майстер вважав, що це і є те-
атр – зробити глядача теж трішки творцем. 

Так, продумуючи сценографію до п’єси «Тев’є 
Тевель» – твору не тільки про євреїв, а й про нім-
ців (його народ), та й узагалі про народи-вигнан-
ці, митець знайшов рішення через зоряне небо, 
Чумацький шлях. Лідерівський Чумацький шлях 
символізував вічний маршрут вигнаних людей та 
цілих народів. 

Іноді митець настільки глибоко сприймав дра-
матургічний матеріал, що його бачення, сценогра-
фічне рішення вистави ставало пророчим. Таким 
глобальним та вражаючим змістом він напов-
нив оформлення вистави «Здрастуй, Прип’ять!» 
О. Левади (1975). П’єса була написана з метою  
прославлення радянської дійсності та містила роз-
повідь про перемогу людини над природою. Пра-
цюючи над оформленням вистави, присвяченої  
будівництву Чорнобильської АЕС, Д. Лідер відчу-
вав, що разом із технічним прогресом на прекрас-
ну землю України, на Дніпро насувається страш-
не лихо. В ескізах для сценографії спектаклю він, 
можливо підсвідомо, намалював вибух атомної 
станції, яку на той час будували. Свої передчуття 
втілив у декораціях, де квітуче дерево на тлі яскра-
вих спалахів нагадувало атомний вибух. А страш-

на техногенна катастрофа на атомній станції у 
Чорнобилі сталася через кілька років.

На жаль, деякі сценографічні твори Данила 
Даниловича не знаходили свого втілення на теа-
тральній сцені. І тоді справжнім порятунком для 
митця ставала робота з творчою молоддю. Викла-
дацькою діяльністю Д. Лідер займався з 1975 р.: 
був доцентом кафедри композиції та керівником 
театральної майстерні Київського художнього ін-
ституту, а з 1994-го – професором кафедри живо-
пису і композиції Української академії мистецтв. 
Дивовижним чином він умів відкривати у своїх 
учнях усе найкраще, найталановитіше, але перш 
за все вчив їх, що у творчій діяльності необхідно 
тримати рівень думки. Дотепний та іронічний, аб-
солютно відкритий, демократичний, він говорив 
про високі речі просто, вчив мінусові обставини 
перетворювати у плюсові, своїми власними вчин-
ками подавав приклад честі й відданості справі. 
Д. Лідер був справжнім володарем думок студен-
тів. Учні обожнювали Дан Данича, незважаючи 
на те, що інколи він був надто суворим, і назива-
ли себе лідерчатами. Майстер сформував школу 
театральних художників, які розвивають і про-
довжують кращі традиції української сценографії, 
становлять її славу. Серед них такі відомі митці, 
як С. Маслобойщиков, Н. Рудюк, А. Александро-
вич-Дочевський, М. Левитська, Б. Краснов, В. Ка-
рашевський, І. Несміянов.

У 1989 р. Д. Лідер залишив театр, але твор-
чої роботи не покидав. Майже сліпий, із великою 
лупою він удома  створював проекти оформлення  
вистав, ескізи, писав супроводжувальні тексти. У 
другій половині 1990-х рр., після крововиливу в 
мізок, він утратив зір, але продовжував малюва-
ти. Казав, що завжди бажав малювати внутрішнім 
зором.

Помер митець 29 грудня 2002 р. Поховали 
його в Києві, на Байковому кладовищі. 

За шість десятків років професійної роботи 
Д. Лідер створив художнє оформлення великої 
кількості вистав у різних театрах (близько 150). 
Своєю небуденною творчістю майстер зробив 
вагомий внесок у мистецтво сценографії. Він за-
лишив свої роботи як досвід для майбутнього. 
За словами його учня, режисера й художника 
С. Маслобойщикова, Д. Лідер був одним із тих, 
хто позбавив сценографію рабства. Адже три-
валий час мистецтво театрального художника 
сприймалося як суто прикладне. Знадобилося 
понад 20 років, щоб в українському театрі здій-
снилась естетична революція, щоб офіційна ес-
тетика змогла усвідомити динаміку й глибину 
творчого методу Д. Лідера. Художник став пере-
можцем у протистоянні з рутинними поглядами 
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на мистецтво оформлення сценічного простору. 
Він став лідером у впровадженні дієвої сценогра-
фії, зробивши її невід’ємним елементом режисури 
спектаклю. Велика заслуга митця і в тому, що він 
творчо розвинув та збагатив мистецькі здобутки 

видатних українських театральних художників – 
А. Петрицького, О. Хвостенка-Хвостова, В. Мел-
лера. Високий рівень мистецтва Д. Лідера забез-
печив українській сценографії вихід на світовий 
рівень.
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Серед   видатних
рушіїв українського 
відродження та на-
ціональної історич-
ної науки ХІХ ст. 
особливе місце на-
лежить Миколі Іва-
новичу Костомарову, 
який, за висловом 

М. Грушевського, «положив свою печать на цілу 

епоху». Він був визначним громадсько-політич-
ним діячем, видатним істориком, джерелознав-
цем, етнографом, мовознавцем, письменником, 
публіцистом, педагогом, оратором, загалом диво-
вижно талановитою й надзвичайно ерудованою 
людиною, до останнього подиху відданою науці. 
Творчий доробок ученого й досі викликає неаби-
яке захоплення, а його значення у формуванні 
української національної свідомості та історичної 
науки важко переоцінити. 

16  травня

ГордістьÓкраїни
До 200-річчя від дня народження М. Костомарова (1817–1885)

Творцями історії є не царі та їхні наближені вельможі, а народ.
М. Костомаров 1

 1 Цит. за вид.:  Замлинський  В. Микола Іванович Костомаров (1817–1885) // Історія України в особах : XIX–XX ст. – 
Київ, 1995. – С. 72.

Травень



122

Травень
Народився М. Костомаров у слободі Юра-

сівка Острогозького повіту Воронезької губернії 
(тепер Російська Федерація). Був позашлюбним 
сином російського дворянина і української селян-
ки-кріпачки (у зв’язку з цим до 1832 р. – кріпа-
ком). Навчався у приватних пансіонах Москви і 
Воронежа. Закінчив Воронезьку гімназію (1833)
та історико-філологічний факультет Харківського 
університету (1836). Саме тоді в юнака розвину-
лася його щира зацікавленість і любов до укра-
їнської культури, історії, мови. Микола вивчав 
минуле козацтва Слобожанщини, згодом захо-
пився епохою Богдана Хмельницького, археоло-
гічними розвідками. Приділяючи багато часу  до-
слідженням історичних джерел, зробив для себе 
важливе методологічне відкриття: історія – це 
не лише діяльність видатних державних діячів, 
це  передусім життя народу, з його побутом, ду-
ховними досягненнями, прагненнями. А отже, 
історію необхідно вивчати не тільки за архівними 
документами, вона знаходить живий відбиток у 
поколіннях людей і доходить у вигляді традицій 
до сучасників. Українську етнографію дослідник 
розглядав не як суто літературну дисципліну чи 
історію народознавства, а як одну з основних 
складових частин соціальної і політичної історії, 
історії національної самосвідомості й визвольної 
боротьби. Таким чином у молодого Костомарова 
сформувалася цілісна система культурологічних, 
соціоісторичних та етнофілософських поглядів.

Росіянин за походженням, він самотужки 
вивчив українську мову і, хоч тогочасне оточен-
ня висміювало його ідею писати українською, 
все ж видав ряд поетичних і драматичних тво-
рів під псевдонімом Ієремія Галка (збірки поезій 
«Українськії балади, 1839);  «Вітка», 1840; істо-
ричні трагедії «Сава Чалий», 1838; «Переяслав-
ська ніч», 1841 та ін.), в яких обстоював само-
бутність і життєздатність української мови та 
літератури, доводив право українського народу 
на свою історію. Займався перекладами та перес-
півами з різних літератур (чеської, старогрецької 
та ін.), працював на ниві художньої прози. Проте 
широкої слави і популярності М. Костомаров за-
жив саме завдяки своїм історичним працям.

У 1841 р. дослідник написав першу магістер-
ську дисертацію на тему «О причинах и характере 
унии в Западной России», захист якої було забо-
ронено через антиклерикальні мотиви цієї розвід-
ки. В 1844 р. М.  Костомаров успішно захистив 
другу дисертацію – «Об историческом значении 
русской народной поэзии», здобувши ступінь магі-
стра історичних наук. Потім  працював учителем у 
гімназіях Рівного і Києва, з 1846-го – ад’юнкт-про-
фесором Київського універ си тету св. Володимира. 
Викладацьку діяльність поєднував з інтенсивними 

нау ково-історичними студіями, вивчав добу Бог-
дана Хмельницького, готував до дру ку літопис 
С. Величка. В 1847 р. побачила світ знаменита 
«Славянская мифо логия» дослідника (надруко-
вана кирилицею та гражданським шрифтом; роз-
кри ваєть ся християнський світогляд слов’янських 
племен, зокрема, фольклорні ма теріали зіставля-
ються з історичними відомостями).

В університеті Микола Іванович зблизився з 
видатними діячами української культури П. Кулі-
шем, М. Максимовичем, також познайомився з 
Т. Шевченком. Спорідненість двох інтелектуалів 
виявилась одразу. Вони однаково глибоко розумі-
ли проблеми політичні й естетичні, а найбільше – 
необхідність змін у суспільному житті.

Цей період став піком громадсько-політичної 
активності М. Костомарова. З його ім’ям тісно 
пов’язані заснування і діяльність славнозвісного 
Кирило-Мефодіївського братства (1845–1847), 
створення програмних документів цієї політичної 
антиімперської організації. Крім самої ідеї засну-
вання братства як сили, здатної добиватися сво-
боди для українського народу, Миколі Івановичу 
належить авторство його основних програмних 
документів: відозви «Брати українці», «Статуту 
Слов’янського товариства св. Кирила і Мефодія», 
а також «Книги буття українського народу», відо-
мої ще як «Закон Божий». У них у найвідвертішій 
формі висловлено суспільно-політичні погляди 
М. Костомарова: щодо самостійності української 
нації та її права на свій вільний розвиток; ідеї укра-
їнського месіанізму, слов’янського федералізму 
та християнської історіософії. «Книга буття...» 
стала першим політичним маніфестом прогресив-
ної української інтелігенції, декларацією соціаль-
них і національних прав слов’янських народів.

Наприкінці березня 1847 р. братство внаслі-
док доносу було викрито, а М. Костомарова разом 
із Т. Шевченком та іншими кирило-мефодіївцями 
заарештовано. Сталося це напередодні його ве-
сілля з випускницею київського пансіону Аліною 
Леонтіївною Крагельською. Вони змогли обвін-
чатися лише після 28 років розлуки – 9 травня 
1875 р. в церкві с. Дідівці, що на Полтавщині. 

М. Костомарова звинуватили в державному 
злочині й ув’язнили на один рік у Петропавлов-
ській фортеці, пізніше вислали до Саратова під 
нагляд поліції із забороною «служить по ученой 
части» (1848–1855). На засланні Микола Іва-
нович не полишав творчої праці, а коли з нього 
зняли заборону друкуватися, опублікував завер-
шені в ті роки монографії «Богдан Хмельниць-
кий» (1857) та «Бунт Стеньки Разина» (1858), 
які принесли досліднику широке визнання. Ака-
демік М. Грушевський охарактеризував обидві 
монографії як класичний взірець революційної 
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історіографії. За оцінками вчених (В. Смолій, 
В. Степанков), праця про Хмельниччину – пер-
ша в українській історіографії спроба висвітлити 
на основі великого фактичного матеріалу вій-
ськову і державно-політичну діяльність гетьмана 
Хмельницького, а «Введение» до цієї монографії, 
на думку В. Антоновича, – безперечно, кращий 
систематичний нарис з історії козацтва. Залиша-
ючись вірним своїй меті – працювати над історією 
народу, історик захопився разінським рухом так 
само, як епохою Б. Хмельницького. До написаної 
за архівними джерелами з використанням фоль-
клору праці про С. Разіна протягом багатьох деся-
тиліть зверталися історики. Самостійне наукове 
значення мають розділи монографії про історію і 
розвиток козацтва, зокрема в Україні. Вони стали 
фундаментом пропагованої автором ідеї республі-
канської перебудови суспільства за прикладом ко-
зацтва з його демократичними засадами, до яких 
прагнули повсталі. Це було новим словом в істо-
ричній науці. 

У 1859 р. М. Костомарова запросили очоли-
ти кафедру російської історії в Петербурзькому 
університеті як екстраординарного професора. У 
викладацькій роботі він ставив перед собою два 
головні завдання: досліджуючи історичні події, на-
самперед розглядати роль народних мас, пізнавати 
життя народу в усіх його проявах і пропагувати 
ідею федералізму як вільного об’єднання народів 
на рівноправних взаємовигідних умовах. Ці наста-
нови, крім лекцій, що мали велику популярність, 
розгорнені вченим у ряді наукових праць: «Начало 
Руси», «Две русские народности», «Черты народ-
ной южнорусской истории», «Мысли о федератив-
ном начале древней Руси», «Вече и вечевое устрой-
ство в древней Руси» та ін. (1860–1870-і рр.).

Водночас М. Костомаров, як член петер-
бурзької Археографічної комісії (з 1860 р.), багато 
працював у московських і петербурзьких архівах. 
На основі зібраних відомостей підготував серію 
збірок унікальних документальних матеріалів 
з української, російської та білоруської історії – 
«Акты, относящиеся к истории Южной и Запад-
ной России, собранные  и изданные Археографи-
чес кой комиссией». Упродовж 1861–1884 рр. за 
його редакцією було опубліковано 12 із 15 томів 
(т. І–ІХ, XI–XIII). У науково-пошуковій і видав-
ничій діяльності дослідник використав матеріали 
65 вітчизняних та зарубіжних архівів і бібліотек. 

Наукова діяльність у царині археографії, 
архівознавства та джерелознавства зробила 
М. Костомарова одним із найавторитетніших фа-
хівців з української історії свого часу, а також за-
безпечила джерельно-документальну основу його 
великих монографій та розвідок: «Гетманство 
Выговского» (1861), «Гетманство Юрия Хмель-

ницкого» (1868), «Павел Полуботок» (1876), 
«Руина: гетманства Бруховецкого, Многогреш-
ного и Самойловича (1663–1687)» (1879–1880), 
«Мазепа. Историческая монография» (1882). 
Присвячені Визвольній війні українського народу 
1648–1654 pp., ці праці були новим словом в істо-
ріографії XIX ст., започаткувавши народницький 
напрям в українській історіографії. В них учений 
проявив себе і як знавець історичних літописів 
різних епох, глибокий аналітик, проникливий 
мислитель-психолог, і як обдарований літератор.

Інтенсивно працюючи в царині історичної на-
уки, вчений брав активну участь у громадському 
житті, зокрема у виробленні принципів універси-
тетської реформи та проекту заснування вільного 
університету. Проте його новітні погляди при-
звели до напружених стосунків з адміністрацією 
Петербурзького університету, і М. Костомарову 
офіційно заборонили займатися педагогічною ді-
яльністю. Та вченому неодноразово пропонували 
очолити кафедру в Київському (1862, 1863, 1868, 
1869), Харківському (1864, 1865) і Казанському 
(1865) університетах. У 1864 р. Рада Київського 
університету св. Володимира присудила Миколі 
Івановичу ступінь доктора російської історії. 

Позбавлений права викладати, дослідник 
цілковито присвятив себе науковій роботі. Про-
довжував плідно працювати в галузі історіографії 
та джерелознавства, здійснив глибокий науко-
вий огляд майже всього комплексу вітчизняних 
літописів. 

Особлива сторінка в його житті – публіцис-
тична і полемічна діяльність, зокрема, дискусії 
з поляками та росіянами на сторінках наукових 
часописів, багатьох відомих періодичних видань: 
органі петербурзької української громади – жур-
налі «Основа», засновником якого був учений, 
«Вестнике  Европы», «Киевской старине» та ін. 
Зміст і коло проблем публіцистики М. Костомаро-
ва визначалися потребами захисту національної 
ідеї. Статті «Правда москвичам о Руси», «Прав-
да полякам о Руси», «Две русские народности», 
«Черты украинской истории», «Мысли южно-
руса», «Украинофильство», «Малорусское сло-
во» (1860–1880-і рр.) – це оборона українського 
народу від насильницької асиміляції, обстоюван-
ня його національної ідентичності, прав на свою 
мову, на збереження національних традицій, 
турбота про рідномовну освіту як умову прогре-
су нації, перейнятість долею українського наро-
ду в умовах його громадянського, економічного 
та політичного безправ’я. Україна постала перед 
читачем як материк високої духовності, а її на-
ціональний спосіб життя як політична цінність, 
що протистоїть деспотичному самодержавному 
началу. 

Травень
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Друкувався М. Костомаров і в нецензурованій 
газеті «Колокол» (Лондон), котру видавав О. Гер-
цен. У цьому часописі побачила світ славнозвісна 
праця історика «Украйна» (1860), відома ще як 
«Письмо к издателю Колокола». Ця робота спро-
стовує хибну думку, котра десятиліттями поширю-
валася в літературі, що нібито М. Костомаров був 
лише літописцем минулих епох, цілком далеким 
від сучасного життя. Вчений показав себе не тіль-
ки чудовим знавцем і аналітиком новітньої історії, 
а й засвідчив неабияку здатність прогнозувати 
майбутнє. З приводу згаданої праці М. Драгоманов 
у 1885 р. писав, що вона не втратила свого значен-
ня і не втратить його доти, доки у Східній Європі не 
вирішаться ті політично-соціальні питання, яких 
вона торкається. Праця, яка містить характерний 
для свого часу погляд на історію України, є й ціка-
вим документом щодо розвитку політичних ідей на 
українських теренах. 

Виняткову популярність мали славнозвісні 
костомаровські «вівторки», котрі Микола Івано-
вич проводив відтоді, як оселився в Санкт-Петер-
бурзі (1859). Його помешкання стало своєрідним 
клубом для тогочасної петербурзької інтелігенції. 
Тут збиралися визначні представники науки і літе-
ратури Росії та України, велися дискусії з приводу 
звільнення селян, обговорювалися різноманітні по-
літичні, філософські й естетичні проблеми, йшлося 
про моральне вдосконалення суспільства.

У 70-х рр. ХІХ ст. наукова діяльність ученого 
здобула загальне визнання як у Російській імперії, 
так і за кордоном. У 1876 р. М. Костомарова обрали 
членом-кореспондентом Імператорської Санкт-Пе-
тербурзької академії наук, а пізніше – Південно-
слов’янської академії та Сербського вченого това-
риства «Друшество». У 1884 р. він став почесним 
членом Київського університету св. Володимира.

В останній період життя внаслідок напру-
женої роботи в М. Костомарова настільки погір-
шився зір, що він уже не міг вести систематичні 
архівні пошуки, опрацьовувати нові джерела. 
Тому зосередився на написанні фундаментальної 
науково-популярної серії історико-біографічних 
нарисів «Русская история в жизнеописаниях ее 
важнейших деятелей». Ця капітальна праця, без 
сумніву, стала найбільшим досягненням його на-
уково-публіцистичної та політичної діяльності. 
Впродовж 1873–1876 рр. у Санкт-Петербурзі 
вийшло шість її випусків, а в 1888-му – сім. Ви-
світлюючи російську історію від великого князя 
Володимира до імператриці Катерини ІІ, автор 
багато уваги приділив українським історичним ді-
ячам, зумів означити долетворчі для українського 
народу події і явища, дати адекватну й позачасову 
оцінку таким видатним постатям української іс-
торії, як князь Володимир, П. Могила, І. Мазепа, 

І. Сірко, П. Орлик, Г. Сковорода, Б. Хмельницький 
та ін. Нарисам притаманні надзвичайно потужна 
та достовірна історична і побутова конкретика 
кожної доби, досконала орієнтація в причинах і 
наслідках певних явищ, розкриття психології іс-
торичних осіб і їх впливу на характер подій, абсо-
лютна наукова сумлінність і чесність у висвітлен-
ні джерел, опертя оцінок на моральні критерії. У 
всьому дослідник виявляв глибокі й точні знання 
реалій епохи, фактажу з життя відомих історич-
них осіб, національних героїв українського наро-
ду. Причинами його уваги до тієї чи іншої постаті, 
факту історії завжди служила їх роль у долі чи не-
долі українського народу. Збірник цих студій не-
одноразово перевидавався повністю і в скорочено-
му вигляді; публікувався в перекладах шведською 
(Стокгольм, 1882), німецькою (Лейпциг, 1889) та 
українською («Історія України в життєписах ви-
значніших її діячів», 1918, 1991).

Упродовж 1875–1881 рр. М. Костомаров про-
диктував своїй дружині спогади, в яких докладно 
висвітлив обставини свого життєвого і творчого 
шляху. Вони являють собою не тільки власний 
життєпис ученого, а й репрезентують його світоба-
чення епохи, тогочасних політичних, громадських, 
наукових проблем і становлять неабияку цінність 
для науковців, які досліджують історію ХІХ ст.

На початку 1885 р. тяжка хвороба цілком по-
збавила Миколу Івановича можливості працюва-
ти. Він важко переносив на схилі літ петербурзь-
кий клімат і дуже хотів провести свої останні роки 
в Україні, в Києві. Проте імперська влада не до-
зволяла йому здійснити свою мрію.

19 квітня  1885 р. М. Костомаров помер. Похо-
вали його на Волковому кладовищі в Петербурзі. 
Право на видання своїх творів він заповів Літфон-
ду («Обществу для пособия нуждающимся лите-
раторам и ученым»), особисту унікальну бібліо-
теку – Київському університету св. Володимира, 
а заощаджені гроші – витратити на будівництво 
школи в його рідній слободі Юрасівка.

Особистість М. Костомарова та його творча 
спадщина – унікальні й багатовимірні. Прагну-
чи усвідомити роль простого народу в історичній 
традиції, вчений започаткував і розробив у галузі 
історії цілком новий напрям, який передбачав її 
вивчення шляхом спостереження життя, діяльно-
сті, прагнень та ідеалів народу і який до сьогодні 
становить одну з методологічних історіософських 
основ вітчизняної історичної науки. За умов без-
державності М. Костомаров ратував за національ-
ну консолідацію задля віднайдення  українцями 
своєї національної ідентичності та усвідомлення 
себе як самодостатнього народу, для відвернен-
ня катастрофи зникнення України, відмирання її 
культури, мови тощо.
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Костомаров-філософ обстоював ідеї рівності 
людей, станів та етнонаціональних спільнот, на-
ціональної гармонії, що спиралася на християн-
ські цінності та морально-етичні відчування на-
родного духу, постулати федеративних способів 
організації суспільства.

Обравши народ об’єктом своїх досліджень, 
учений зробив неоціненний внесок у вітчизняну 
етнопсихологію. Визначаючи характерологічні ри-
си духу українців, зокрема порівнюючи їх з росія-
нами (характери і менталітети, родинне й суспіль-
не життя, історію, політичні концепції, мову, 
народну поезію, літератури тощо), він одним із 
перших у вітчизняній етнології наголосив на ролі 
релігії у формуванні образу народу, його свідомо-
сті й самосвідомості. Релігійність українців визна-
на ним однією з найважливіших умов народного 
характеру та ознак його етнопсихіки. Учений був 
переконаний: саме духовна перебудова відродить 
Україну, стане гарантом її вольності й щасливої 
долі, піднесе цивілізацію на вищий щабель.

М. Костомаров першим публічно оскаржив 
асиміляцію українців (як «інородців») у Росії. Об-
ґрунтував право України на самостійний розви-
ток, національну культуру і мову, обстоював по-
требу рідномовної освіти українців, став одним із 
засновників недільних шкіл. Концептуально ваго-
мим було визнання ним ролі художньої літерату-
ри у збереженні самодоідентичності народу. Ви-
передила свій час і його концепція літератури як 
вияву самодостатності та самосвідомості народу. 
Істориком уперше як науковий факт було утвер-
джено право власності України щодо назви Русь.

Велика заслуга М. Костомарова в розвитку 
нової української літератури (його спадщина на-
раховує десятки томів поезій, повістей, оповідань, 
науково-публіцистичних і полемічних статей), у 
розбудові в ній нових художніх напрямів, нової те-
матики, нового літературного стилю, творенні но-
вих жанрів та засобів образного мислення. Укра-
їнський народ, героїчні сторінки його боротьби за 
волю – головна проблематика творів письменни-
ка, який прагнув розширити художні можливості 
українського слова, перекладаючи з чеської, поль-
ської, сербської, грецької, англійської літератур.

Неабиякими є його заслуги у збиранні народ-
ної творчості, у вивченні українських звичаїв і по-
буту, в розвитку теоретичних засад народжуваної 

тоді фольклористики, у виробленні на основі на-
родної естетики літературної теорії нової україн-
ської літератури.

М. Костомаров став першим фаховим україн-
ським  літературним  критиком, який виробив нау-
ково-методологічні основи в цій царині, був  одним
з організаторів української  журналістики, видавцем
і популяризатором творів українських письменни- 
ків, насамперед Т. Шевченка. З ім’ям ученого пов’я-
зана поява в Україні культурно-історичної школи в 
літературознавстві («Обзор сочинений, писанных 
на малороссийском языке», Харків, 1843).

Увесь творчий доробок М. Костомарова під-
тверджує його тісний зв’язок з розвитком знань 
про Україну (хоча вчений однаковою мірою має 
стосунок як до української історичної науки, так 
і до російської). Він розробив і обґрунтував ос-
новоположні аспекти суспільно-історичної та ес-
тетичної думки, залишив величезний слід в істо-
ріософії, етнокультурі, народознавстві, художній 
літературі й літературній критиці, публіцистиці 
(близько 300 фундаментальних праць).

Спадщина М. Костомарова набула визнання 
не лише в Україні і Росії, а й у країнах Західної 
Європи та за її межами. Так, у 1967 р. за рішен-
ням ЮНЕСКО широко відзначалося в усьому світі  
150-річчя від дня народження вченого. У постра-
дянську добу в Україні (також на теренах Росій-
ської Федерації) здійснюються численні переви-
дання творів видатного історика, розгорнулися 
активні дослідження його творчої спадщини: сус-
пільно-політичної, публіцистичної, літературної, 
епістолярної, археографічної та інших її складо-
вих. Опубліковано найповнішу бібліографію праць 
ученого (2003). Видано «Энциклопедию жизни 
и творчества Н. И. Костомарова (1817–1885)» 
(Киев  ; Донецк, 2001) та ін. У 90-х рр. ХХ ст. – на 
початку ХХІ ст. склалася традиція проводити спе-
ціальні наукові форуми на пошану М. Костомарова 
(Воронезькі Костомаровські читання, Чернігівські 
Костомаровські читання). Українські та російські 
науковці успішно захищають дисертації, присвя-
чені громадсько-політичним поглядам і діяльності 
вченого. Нині є всі підстави говорити про появу 
міждисциплінарної науки – костомарознавства.

Іменем М. Костомарова названо вулиці в мі-
стах Львові, Харкові, Коломиї, Рівному, Дубні, Се-
вастополі.

Праці М. Костомарова
Собрание сочинений : ист. моногр. и исслед. / Н. Косто-

маров. – Санкт-Петербург : О-во для пособия нуждающимся 
литераторам и ученым, 1904–1906. – Кн. 2–8.

Автобиография : к 190-летию со дня рождения / 
Н. И. Костомаров. – Київ : Стилос, 2007. – 352 с.

Богдан Хмельницкий / Н.  Костомаров ; ред. совет и 
сост. О. Е. Угловский [и др.]. – Москва : Чарли, 1994. – 767 с.

Дві руські народності / М.  Костомаров ; [за заг. ред. 
Л. Івшиної ; упоряд.: І.  Сюндюков, М.  Томак, Н.  Тисяч-

на]. – Київ : Укр. прес-група, 2012. – 71 с. : фото. – (Бібліо-
тека газети «День») (Україна Incognita) (Серія «Бронебійна 
публіцистика»). – ISBN 978-966-8152-31-3.

Етнографічні писання Костомарова / [за ред. акад. 
М. Грушевського] ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, 
фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. – [Репр. 
вид. 1930 р.]. – Київ : Вид-во ІМФЕ НАН України, 2006. – 
XXIV, 352 с. – ISBN 966-02-4098-8.

«Закон Божий» : (кн. буття укр. народу) / М.  І.  Косто-
маров. – Київ : Либідь, 1991. – 39 с.

          СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Травень



126

Травень
Історичні постаті / М. І. Костомаров ; пер. з рос. 

І. С. Голуб. – Дніпропетровськ : Січ, 2008. – 735 с. – ISBN 
978-966-511-353-4.

Історія України в життєписах визначних її діячів / 
М. Костомаров ; пер. і перед. слово О. Барвінського. – Київ : 
Україна, 1991. – 493 с. : іл. – Репринт. вид.

Казаки : ист. моногр. и исслед. / Н. И. Костомаров ; 
ред. совет и сост. О. Е. Угловский [и др.]. – Москва : Чарли, 
1995. – 603 с.

Книга буття українського народу / М.  І.  Костомаров. – 
Київ : [б. в.], 2015. – 22 с.

Кудеяр ; Сын ; Холоп ; Сорок лет / Н. И. Костомаров ; 
ред. совет и сост. О. Е. Угловский [и др.]. – Москва : Чарли, 
1994. – 675 с.

Мазепинцы : [монография] / Н.  И. Костомаров. – Ки-
ев : Киев. Русь, 2011. – 90 с. – (История Украины в историче-
ских исследованиях, документах и воспоминаниях современ-
ников). – ISBN 978-966-1636-09-4.

Малороссийский гетман Зиновий-Богдан Хмельницкий 
и его преемники : [сб. очерков] / Н.  И. Костомаров ; [сост. 
А. А. Олейников]. – Киев : Рус. слово, 2011. – 204 с. : ил. – 
(Серия «Уроки истории»). – ISBN 978-966-2723-01-4.

Руина ; Мазепа ; Мазепинцы : [ист. моногр. и ис-
след.] / Н.  И.  Костомаров ; ред. совет и сост.: С.  Е.  Углов-
ский [и др.]. – Москва : Чарли, 1995. – 799 с.

Русская история в жизнеописаниях её главнейших дея-
телей : избр. главы / Н. И. Костомаров. – Москва : Эксмо, 
2008. – 640 с.– (Серия «Русская классика»). – ISBN 978-5-
699-26729-2.

Черниговка : повесть ; Исторические портреты / 
Н. Костомаров ; [послесл. Т. М. Панасенко]. – Харьков : Фо-
лио, 2013. – 324 с. – (Школьная библиотека украинской и 
зарубежной литературы). – ISBN 978-966-03-5836-2.

Про М. Костомарова
Пінчук Ю. А.  Микола Іванович Костомаров, 1817–

1885 / Пінчук Ю. А.  – Київ : Наук. думка, 1992. – 231 с.
Пінчук Ю. Історичні студії Миколи Костомарова як 

фактор формування самоусвідомлення української на-
ції / Ю. Пінчук ; НАН України, Ін-т історії України. – Київ, 
2009. – 306 с. – ISBN 978-966-02-5127-4.

Янкевич В. Ф. Життя та діяльність великого вченого 
і громадсько-політичного діяча, професора, почесного члена 
Київського університету Св. Володимира М. І. Костомаро-
ва : корот. нарис / В. Ф.  Янкевич ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка. – Київ : [б. в.], 2004. – 26 с.

Замлинський  В. Микола Іванович Костомаров 
(1817–1885) // Історія України в особах : XIX–XX ст. / 

І.  Войцехівська (керівник авт. кол.), В. Абліцов, О. Божок 
[та ін.]. – Київ, 1995. – С. 70–73.

Козачок Я. В. Горизонти українотворення в публіцисти-
ці М. І. Костома ро ва : Микола Костомаров у контексті сучас-
ності / Я. В. Козачок, В. В. Чекалюк ; М-во освіти і науки 
України, Нац. авіац. ун-т. – Київ : НАУ, 2013. – 334 с. : іл.

Козачок Я. В. Забуттю не підлягає : Микола Косто-
маров і Кирило-Мефодіївське товариство : монографія / 
Я. В. Козачок, О. А. Горленко ; Нац. авіац. ун-т. – Київ : НАУ, 
2007. – 80 c. – ISBN 978-966-598-418-6.

Дутко О. М.  Педагогічні погляди та науково-просвіт-
ницька діяльність М. І. Костомарова у контексті культур-
но-освітнього руху в Наддніпрянській Україні ХІХ століт-
тя : монографія / О. М. Дутко ; Кам’янець-Поділ. нац. ун-т 
ім. Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Медобори-2006, 
2013. – 215 с. – ISBN 978-617-681-041-4.

Микола Костомаров у вимірах сучасності : зб. наук. 
пр. за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф. / Ін-т історії 
НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та 
етнології ім. М. Т. Рильського НАН України [та ін.] ; упоряд. 
С.  Шевчук ; ред. В. Г. Бойко [та ін.]. – Рівне : Волин. обереги, 
2007. – 220 c. – ISBN 978-966-416-066-4.

Пінчук Ю. А.  Вибрані студії з костомаровознавства / 
Ю. А. Пінчук ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джере-
лознавства ім. М.  С. Грушевського. – Київ, 2012. – 607 с. : 
портр. –  ISBN 978-966-02-6238-6.

***
Бібліографічний покажчик творів Миколи Івановича 

Костомарова / НАН України, Ін-т історії України ; упоряд. 
О. Т. Гончар, Г. В. Пасещенко ; відп. ред. Ю. Пінчук ; вступ. 
ст. Ю. А. Пінчук. – Київ : [б. в.], 2003. – 195 с. – ISBN 966-
02-2537-7.

Энциклопедия жизни и творчества Н. И. Костома-
рова (1817–1885) / Ю. А. Пинчук [и др.] ; пред. редкол. 
В. А. Смолий ; НАН Украины, Ин-т истории Украи-
ны. – Киев : Ин-т истории Украины ; Донецк : Юго-Восток, 
2001. – 565 с. – ISBN 966-7695-36-0.

Смолій В.  А.  Микола Костомаров: віхи життя і 
творчості : енцикл. довід. / В. А. Смолій, Ю.  А. Пінчук, 
О. В. Ясь. – Київ : Вища шк., 2005.– 543 с. – ISBN 966-642-
295-6.

Ілюстрація
[М. І.  Костомаров : фотографія] // Смолій В. А.  Ми-

кола Костомаров : віхи життя і творчості. – Київ, 2005. – 
2-а с. обкл.

Підготовлено О. Рожнятовською

30 травня

Пікассо від скульптури
До 130-річчя від дня народження О. Архипенка (1887–1964)

Мистецтво для всіх, але не всі для мистецтва.
О. Архипенко 1

Олександр Порфи-
рович   Архипенко –
один  із  найвидатні-
ших українських ску-
льпторів, живописців 
і графіків ХХ ст., ви-
знаний провідними 
мистецтвознавцями

різних країн Європи й Америки. У мистецтві плас-
тики він сягнув вершин, яких у малярстві досяг 
його сучасник П. Пікассо. Тому митця називали 
«Пікассо від скульптури», адже він був першим 
кубістом у цьому виді мистецтва. Сам скульптор, 
перерісши згодом такий досвід, вважав себе поза 
визначенням, а мистецтво – універсальною фор-
мою вираження сенсу буття. 

 Цит. за вид.: Горинь Б. М. Олександр Архипенко. – Київ, 2007. – С. 26.
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У мистецтві О. Архипенко став новатором: 
запровадив поліхромію, повернув скульптурі ко-
лір, експериментував із формами та матеріалами, 
вперше у світовій практиці застосував простір 
«всередині» й «порожнечу», т. зв. контррельєфи. 
Щоб глибше та повніше висловлювати свої твор-
чі задуми, митець створив власний світ символів. 
Запатентував «архипентуру» – винахід, навіяний 
кіно та теорією відносності А. Ейнштейна. Спро-
бував внести в живопис ефект руху. Постійно 
експериментував, ставши, по суті, першим укра-
їнським скульптором, який дарував світу різнома-
нітні ідеї та диктував нові правила.

Постать уславленого емігранта, який у сво-
їх теоретичних працях і на практиці невтомно 
відстоював новаторські пошуки в образотворчо-
му мистецтві, не вкладалась в ідеологічну схе-
му соціалістичного реалізму, який декларував 
пріоритет класових цінностей над загальнолюд-
ськими. Тож десятиліттями за радянських часів 
робилося все можливе й неможливе, щоб укра-
їнці не знали свого геніального земляка. Компар-
тійні чиновники від мистецтва протягом 1930–
1950-х рр. ретельно викреслювали його прізвище 
з енциклопедій, довідників, словників, моногра-
фій тощо. Свідоме дискримінаційне ставлення до 
О. Архипенка імперської Москви різко контрасту-
вало з високою оцінкою творчості видатного мит-
ця мало не в усіх країнах світу. 

Народився О. Архипенко в Києві, в родині 
інтелігентів. Його дід був іконописцем, цікавився 
археологією, історією світового мистецтва, про-
блемами тогочасного українського культурного 
життя. Саме він прищепив онукові інтерес до мис-
тецтва. Батько, Порфирій Антонович, займався 
наукою, був професором Київського університету 
св. Володимира. Він винайшов піч для знищен-
ня шкідливих випаровувань в умовах тодішнього 
виробництва; сконструював ваги, на яких можна 
було зважувати гази, легші за повітря, розробив 
систему акумуляторів для освітлювання поїздів. 
Загалом зробив чимало конструктивних знахідок. 

Змалку Олександр перебував в атмосфері 
наукового пошуку, творчості, винахідництва. По-
єднання техніки з мистецтвом пластики в його 
творчості йшли від батька й діда двома – то па-
ралельними, то зустрічними – конфліктуючими 
струменями. Це схрещення дало несподіваний 
результат – новий гібридний вид образотворчого 
мистецтва, що в різні роки був поєднанням мис-
тецької й технічної творчості та мав неабиякий 
вплив на розвиток в усьому світі художнього кон-
струювання – дизайну. 

У 1902 р. юнак вступив до Київського худож-
нього училища. Однак уже за два роки відкрито 

висловив незадоволення методикою викладання 
в навчальному закладі, а в 1905 р. за участь у сту-
дентських протестах його було виключено з учи-
лища. Втім процес навчання Олександр не припи-
няв: брав уроки у студії С. Світославського, разом 
з художником О. Богомазовим організував на Ки-
ївщині свою першу персональну виставку. Серед 
ранніх творів молодого митця – «Запорожець», 
«Мисль», «Відчай», «Юда». 

Щоб поглибити знання та водночас уникнути 
пильного поліцейського стеження, О. Архипенко 
в 1906 р. поїхав до Москви, де вступив до учили-
ща живопису, скульптури і архітектури. Там він 
захопився модним на той час символізмом, читав 
поезію С. Малларме, прозу Л. Андреєва. Однак 
московське художнє середовище теж не прива-
блювало Олександра. Він мріяв про Париж – того-
часний центр світового культурного життя. І вже в 
1908 р. поїхав на навчання до паризької Мистець-
кої школи (Ecole de Beaux-Аrts). Проте справж-
ньою школою для О. Архипенка стали музеї та 
неповторна творча атмосфера інтернаціональної 
мистецької спільноти на Монпарнасі. Оселившись 
там, він потрапив до товариства П. Пікассо, А. Мо-
дільяні, Ф. Леже, Г. Аполлінера та багатьох інших 
талановитих особистостей, чиї твори згодом стали 
гордістю провідних музеїв світу.

Через два роки О. Архипенко вже мав власну 
майстерню, і  його роботи почали експонуватися на 
паризьких виставках. Для тогочасних творів митця 
були характерними монументальність, інтенсив-
ність внутрішнього життя («Жінка», 1909). Одна з 
найвідоміших і найкращих скульптур тих років – 
«Жінка і кіт» (1910). Крім міцної композиційної по-
будови, в цьому творі таїться сила, яка заворожує і 
змушує довго не відривати від нього очей. 

Перші відгуки у пресі про скульптури О. Ар-
хипенка були різко негативними. Очевидно, що 
між глядачами й майстром, його новаторськими 
творами стояла стіна непорозуміння. Це важким 
тягарем лягло на душу митця. Від постійних глу-
зувань і карикатур скульптор дедалі більше загли-
блювався в себе, ставав мовчазнішим, але продов-
жував працювати. 

Зацікавившись принципами кубізму, напря-
му, який посів на той час провідне місце в мисте-
цтві, О. Архипенко одним із перших європейських 
митців втілив їх у скульптурі. На його думку, кож-
на фігура людини складається з геометричних 
форм, тому ними й може бути відтворена. Засто-
совуючи абстрактні геометричні форми, він ство-
рив такі незаперечні шедеври нового мистецтва 
ХХ ст., як «Адам і Єва», «Задрапована жінка», 
«Похилена жіноча постать» (всі – 1908), «Сум» 
(1909), «Жінка, що сидить», «Мадонна скель», 

Травень
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Травень
«Поцілунок» (всі – 1911), «Танок» (1912), «Кулач-
ні бійці» (1913) та ін. 

Вічна мука О. Архипенка – спрага новизни. 
Він постійно експериментував. Щоб загострити 
форму, досягти несподіваних зорових ефектів, 
сили, глибини й свіжості естетичного враження, 
митець застосував поєднання рельєфу та кон-
тррельєфу. Цей винахід, що приховував у собі 
потужну силу естетичного впливу, було втілено 
в багатьох скульптурах О. Архипенка. Не зупи-
няючись на досягнутому, митець часто комбіну-
вав ідеї різних років, отримуючи нові пластичні 
ефекти.

Та, можливо, найбільшим відкриттям у твор-
чості майстра західноєвропейського періоду було 
використання порожнього простору (наскрізних 
отворів) як активно діючого елемента. Поруч з 
увігнутими й випуклими формами в суцільних 
об’ємах скульптор виражав частини голови й 
торса порожнинами. Завдяки цьому геометричні 
зображення жінок у його скульптурах ставали 
більш витонченими, граційними й поетичними, 
сповненими тілесного тепла. Це простежується в 
роботах «Жінка, що зачісується» (1915), «Жінка, 
що стоїть», «Фігура, що стоїть», «Фігура, що си-
дить» (усі – 1916), «Єгипетський мотив» (1917), 
«Леда і лебідь» (1938) та ін.

Образ жінки у творчості скульптора займав 
провідне місце. В численних жіночих фігурах, що 
сидять або стоять, помітним є модуль жіночої по-
статі: узагальнення пластичних мас, чіткість і ви-
разність силуету, округлість стегон та конусопо-
дібне завершення ніг, малорозвинена видовжена 
голова, вишукано загострені риси обличчя, близь-
кі до східного мигдалеподібного типу очі, опущені 
повіки. 

Митець експериментував, довівши можли-
вість поєднання в одній скульптурі кольору і фор-
ми, наповненості й порожнечі, статики і руху, 
простору і часу та, зрештою,  матеріалів, з яких 
створювалась скульптура – металу, дроту, скла, 
дерева, картону, тканини, дзеркала, дикту та ін. У 
переданні відчуття руху в скульптурі О. Архипен-
ко досяг неабияких результатів, але успіхи його 
не заспокоювали. Майстра не задовольняло вра-
ження руху, скутого необхідністю кругового ог-
ляду, коли глядач повинен обходити композицію 
по колу, з усіх боків, тому  прагнув передати рух 
у самій композиції. Скульптор майже підійшов 
до вирішення цієї проблеми в роботі «Медрано» 
(1914), однак до кінця її не розв’язав. У побудо-
ві композиції, присвяченій паризькому циркачу, 
він використав нетрадиційні матеріали – дерево,  
метал,  скло, монтуючи їх у такий спосіб, щоб ок-
ремі частини твору могли рухатись (рука клоуна 

піднімалася, підкидаючи м’ячі). Одним із матері-
алів для скульптури став прозорий плексиглас, 
який підсвічувався зсередини і створював, на 
думку автора, враження безкінечності світу. Це 
був перший у XX ст. «мобіль» – робот, своєрідна 
машина для демонстрації змінних набірних ко-
льорових зображень, їх названо «архипентурою»: 
зазначений спосіб живопису справляє враження 
справжнього руху. 

Одним із виражальних засобів митця стало 
розмалювання скульптур у різні кольори. О. Ар-
хипенко дійшов висновку, що між пластикою й 
малярством існує штучний розрив, що скульптурі 
не вистачає кольору, а малярству об’ємності. По-
єднавши їх, майстер створив техніку, відому під 
назвою «скульпто-живопис» («скульпто-маляр-
ство»). Відтоді це поняття ввійшло в теорію обра-
зотворчого мистецтва новітньої доби.  Цю техніку 
Олександр Порфирович неодноразово застосову-
вав у своїх творах («Карусель П’єро», 1913; «На-
тюрморт з головою», 1916; «Натюрморт», 1918; 
«Речі на столі», 1957), постійно вносячи  щось 
нове. Отже, О. Архипенко був першим, хто  в 
ХХ ст. повернув колір у скульптуру Заходу (зник 
у XVII ст.), наголошуючи при цьому, що саме так 
робили на його батьківщині.  Митець часто згаду-
вав народних майстрів України з їхнім непомиль-
ним смаком. Не без їхнього впливу він наважився 
на те,  чого не наважувалися зробити європейські 
скульптори протягом багатьох століть.

У 1913 р. О. Архипенко вже був скульптором 
зі світовим ім’ям. До заснованої ним у 1912 р. в 
Парижі Школи експериментального мистецтва 
тягнулася молодь. Його виставки в Європі (Шве-
ція, Нідерланди, Іспанія, Німеччина, Італія), 
США, Японії, Гватемалі мали величезний успіх. 
Український митець став загальновизнаним авто-
ритетом нової культури. Його ім’я згадували ра-
зом з іменами П. Пікассо, Дж. Дерека, Ж. Брока, 
С. Делоне та інших митців модерного мистецтва 
Франції, Німеччини, Італії. У мистецькій літера-
турі він фігурував як засновник кубізму в скуль-
птурі. 

В 1914 р. О. Архипенко виїхав на південь 
Франції. На фермі, неподалік від Ніцци, на про-
тилежність кубістичним настановам, він створив 
низку робіт, які своєю витонченою формою нага-
дують мистецтво Давньої Греції. Скульптор роз-
ширив можливості одного з тодішніх мистецьких 
напрямів – неокласицизму, затиснутого деякими 
його представниками у вузькі рамки наслідуван-
ня класичного мистецтва Греції, раннього Відро-
дження, класицизму. І цього разу позиція О. Ар-
хипенка була цілком новаторською. Виконуючи 
в неокласичному плані низку жіночих фігур, ми-



129

тець переслідував єдину мету – в досконалій фор-
мі передати ідеальну красу. 

Невгамовна натура, жага до нових вражень, 
які б підживлювали творче натхнення, спонука-
ли О. Архипенка до переїзду в Берлін. На новому 
місці, як і в Парижі, митець налагодив контакт із 
членами української громади, створив художню 
школу. В Берліні одружився з Анжелікою, донь-
кою відомого німецького архітектора Б. Шмітца. 
Перебуваючи в зеніті світової слави, розуміючи, 
що у виснаженій війною Німеччині важко буде 
виявити свій талант на повну силу, він вирішив 
перебратися до США і в 1923 р. разом із дружи-
ною  відплив до Нью-Йорка. В наступні роки ми-
тець створив понад 750 скульптурних творів, що 
на найвищому рівні представляли культуру мо-
дернізму, влаштовував виставки, організовував 
власні мистецькі школи, де активно займався ви-
кладацькою діяльністю та продовжував свої екс-
перименти.

Не один рік Олександр Порфирович плекав 
ідею створення «механічної картини», намага-
ючись привести в рух малюнок. Поштовхом по-
служило споглядання гілок дерев, які гойдалися 
від вітру. В результаті численних експериментів 
задум було втілено. 27 квітня 1927 р. Патентне 
відомство США видало йому патент на винахід 
«Метод оформлення змінних зображень». Другий 
патент О. Архипенко отримав на апарат для пере-
дання образів у русі, що ввійшов в історію світової 
культури під назвою «Архипентура». 

Машина мала вигляд коробки (приблизно 
91 х 250 см), боки якої зроблено із вузьких го-
ризонтальних металевих смужок і полотняної 
рухомої шторки з різними зображеннями. За до-
помогою спеціального електричного пристрою 
розмальовані зображення видозмінювалися, ство-
рюючи враження руху (аналогічно до уповільне-
ної зйомки в кіно). Що ж до самого зображення, 
то, створюючи апарат, Олександр Порфирович 
залишився вірним головному образу своєї твор-
чості – «Жінка–Мати–Богиня». На рухомому по-
лотні постала струнка жіноча фігура, цього разу 
в цілком реалістичному виконанні, у вишуканому 
вбранні за модою 1920-х рр. 

Нині  дещо модернізований винахід О. Архи-
пенка  застосовується в усьому світі у вигляді ре-
кламних щитів зі змінними зображеннями. Ніко-
му навіть не спадає на думку, що піонером цього 
технічного винаходу був український митець.

У цей період майстер також створив чимало 
монументальних рухомих геометричних скуль-
птур, в яких продовжував поєднувати різні плас-
тичні матеріали, з освітленням, котре надходило 
зсередини скульптури («Фігура, що обертається», 

1929; «Залізні статуї» біля входу в університет у 
Канзас-Сіті, 1930; численні скульптури, що оз-
доблювали фешенебельні магазини Нью-Йорка).

Споглядання природи, яку художник завжди 
вважав джерелом натхнення, привело до ще од-
нієї новації в його творчості. У 1947 р. О. Архи-
пенко запропонував «світломодулятори» – скуль-
птури з плексигласу та світла. За допомогою ви-
найденої митцем системи напівпрозорі форми 
освітлювалися зсередини так, що світло «струме-
ніло крізь прозору масу». Далі проводилися екс-
перименти зі «звуковою скульптурою».

Творчий доробок О. Архипенка – тисячі кар-
тин та скульптур, понад 100 лише прижиттєвих 
виставок у найпрестижніших виставкових залах 
світу. Сьогодні його твори на світових аукціонах 
незмінно в ціні. 

Ставши громадянином світу, в усіх країнах, 
де він жив і творив, О. Архипенко не забував про 
своє коріння та не поривав зв’язків з Україною. 
Коли 1922 р. в берлінській галереї Ван Дімен про-
ходила виставка радянського мистецтва, він пре-
зентував свої роботи разом із земляками з Укра-
їни. Також брав участь у виставках українських 
митців Америки, згодом був обраний почесним 
членом Об’єднання митців-українців в Америці 
(1953). У 1933 р. на міжнародній виставці в Чи-
каго представив свої роботи в українському па-
вільйоні, де зустрічався і розмовляв із земляками, 
був гордий, що український павільйон привернув 
увагу світової преси, яка належно оцінила духов-
ні здобутки української нації. Того ж року став 
членом Львівської асоціації незалежних майстрів 
України. Коли в 1934 р. збирали кошти для допо-
моги його голодуючим землякам, Олександр Пор-
фирович віддав на благодійний аукціон бронзову 
скульптуру «Минуле» (1926). Не забував колиш-
ній киянин і рідну українську мову, спілкуючись 
нею при нагоді, іноді підписувався: «Олександр 
Архипенко, українець».

В останні роки життя митець продовжував 
експериментувати, втілюючи свої задуми у вибаг-
ливі форми, використовуючи різноманітні, часто 
несподівані матеріали та їх поєднання. Його не-
впинно нуртуючу творчу уяву перервала смерть 
24 лютого 1964 р. Великий український скульптор 
ХХ ст. пішов із життя на порозі власної майстер-
ні, завершуючи монументальну абстрактну го-
строверху модель скульптури «Король Соломон». 
Поховали Олександра Порфировича в Нью-Йор-
ку, на цвинтарі Вудлон.

За життя художник передав до музеїв Києва 
та Львова низку своїх творів, зокрема, наприкінці 
1920-х рр. Київський художній інститут отримав 
від митця бронзове погруддя диригента В. Мен-
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гельберга (1925; нині – у фонді Національного 
художнього музею України). Також у музейних ко-
лекціях України є кілька графічних аркушів О. Ар-
хипенка, які розкривають його хист рисувальника 
та майстра естампа. Проте буремне ХХ ст. своєю 
нищівною силою торкнулися й музейних колекцій. 
На жаль, багато робіт митця не збереглося.

Нині роботи О. Архипенка прикрашають про-
відні музеї та галереї світу. Більша частина його 
витворів зберігається в Тель-Авівському музеї об-
разотворчих мистецтв в Ізраїлі. Окремі роботи є 
в музеях Франції, Великої Британії, Німеччини, 
США, Канади, у приватних колекціях. Серед ос-
танніх особливо цінним є зібрання творів О. Ар-

хипенка із колекції Марії та Августина Сумиків 
(США). Ці скульптури охоплюють західноєвро-
пейський та американський періоди його твор-
чості. Роботи з колекції І. Воронова (Україна) 
представляють творчість О. Архипенка впродовж 
кількох десятиріч, демонструючи шляхи пошуку 
граничної виразності форми.

Сьогодні, в період національно-культурного 
відродження, коли Україна повертає собі культур-
ну спадщину репресованих, невиправдано забу-
тих діячів і митців, що творили за межами рідної 
землі, українська громадськість із вдячністю та 
інтересом відкриває для себе творчість О. Архи-
пенка.
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Червень – рум’янець року.

У червні весело жити: квіти цвітуть, солов’ї співають.

Коли червень сухий – купуй пчілку, а мокрий – корівку.

          Червень

Той, хто бачив, як розкішні
маки вогняно цвітуть,
як в садках дозрілі вишні
аж гілки додолу гнуть,

той, хто в пору косовиці
на узліссі поміж трав
соковиті полуниці
в повні кошики збирав,

той розкаже сам, напевно,
чом це здавна між людей
на Вкраїні зветься Червнем
перший літній місяць цей.

Н. Забіла1

1 Забіла Н. Червень // Веселий корабель : вірші, оповідання та казки / Н. Забіла. – Київ, 2004. – С. 43.
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1
Міжнародний день захисту дітей

Відзначається щорічно з 1949 р. відповідно до ухвали Ради Міжнародної демократичної федерації 
жінок

Всесвітній день батьків
Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 66 / 292 
День захисту дітей
Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України № 568/98 від 30.05.1998 р.
180 років від дня народження Хорхе Ісаакса (1837–1895), колумбійського письменника, громад-

ського діяча
120 років від дня народження Павла Івановича Батова (1897–1985), російського військового діяча 
110 років від дня народження Никандра Сергійовича Лекайна [справж. – Єремєєв (1907–

1960)], марійського письменника
75 років від дня народження Олега Васильовича Криси (1942), українського скрипаля, педагога

2
210 років від дня народження Івана Максимовича Сошенка (1807–1876), українського живо-

писця, педагога
120 років від дня народження Костя Петровича Бульдіна (1897–1966), українського скульпто-

ра, живописця, письменника
110 років від дня народження Всеволода Яковича Дашкевича (1907–1988), українського етно-

графа, фольклориста 
90 років від дня народження Едвальда Абрамовича Завадського (1927–2005), українського 

фізика 
80 років від дня народження Богдана Михайловича Бойка (1937–2000), українського пись-

менника, редактора, громадсько-культурного діяча 
80 років від дня народження Юрія Івановича Кулика (1937–1988), українського хорового ди-

ригента, педагога, музично-громадського діяча 
80 років від дня народження Ігоря Карповича Рачка (1937), українського кобзаря
75 років від дня народження Едуарда Ілліча Кірича (1942), українського художника-аніматора, 

сценариста

3
Рівноапостольних Костянтина та матері його ªлени

150 років від дня народження Олени Олександрівни Муравйової (1867–1939), російської та 
української співачки, педагога

90 років від дня народження Федора Михайловича Багненка (1927), українського інжене-
ра-суднобудівельника

90 років від дня народження Валерія Петровича Польового [справж. – Могила (1927–1986)], 
українського композитора

90 років від дня народження Геннадія Петровича Польового [справж. – Могила (1927)], укра-
їнського художника-графіка, публіциста

4
День святої Трійці

Міжнародний день безвинних дітей – жертв агресії
Відзначається щорічно відповідно до рішення Надзвичайної спеціальної сесії Генеральної Асам-

блеї ООН A/ RES / ES-7 / 8 

День працівників місцевої промисловості
Відзначається щорічно в першу неділю червня відповідно до Указу Президента України 

№ 726/2002 від 20.08.2002 р.

Червень
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День працівників водного господарства
Відзначається щорічно в першу неділю червня відповідно до Указу Президента № 226/2003 від 

18.03.2003 р.
210 років від дня народження Михайла Козановича (1807–1877), українського поета 
140 років від дня народження Михайла Микитовича Паніна (1877–1963), українського живо-

писця 
110 років від дня народження Кирила Васильовича Діденка (1907–1984), українського скульптора 
110 років від дня народження Розалінд Расселл (1907–1976), американської актриси 
110 років від дня народження Жака Румена (1907–1944), гаїтянського політичного діяча, пись-

менника

5
Всесвітній день навколишнього середовища

Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 2994 (ХХVІІ)
260 років від дня народження П’єра Жана Жоржа Кабаніса (1757–1808), французького філо-

софа-матеріаліста, політичного діяча, лікаря 
90 років від дня народження Івана Єгоровича Бикова (1927–2010), українського актора 
90 років від дня народження Вілмоша Еміловича Ковача (1927–1977), українського письмен-

ника (писав угорською мовою), перекладача 
80 років від дня народження Леоніда Анатолійовича Анічкіна (1937–2009), українського кі-

норежисера-документаліста

6
День журналіста

Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України № 251/94 від 25.05.1994 р.
160 років від дня народження Олександра Михайловича Ляпунова (1857–1918), українсько-

го та російського математика, механіка 
130 років від дня народження Омелька Островського (1887 1–1920), українського актора, дра-

матурга, театрального діяча 
120 років від дня народження Володимира Харитоновича Василенка (1897–1987), україн-

ського та російського вченого-медика 
110 років від дня народження Миколи Миколайовича Ворожцова молодшого (1907–1979), 

російського хіміка-органіка 
80 років від дня народження Петра Мойсейовича Перебийноса (1937), українського поета, 

журналіста, драматурга, громадського діяча
75 років від дня народження Михайла Борисовича Степаненка (1942), українського музи-

кознавця, композитора, піаніста, педагога

7
140 років від дня народження Никити Будки [чернече – Микита Михайлович Будка 

(1877  2–1949)], церковного та громадського діяча, першого єпископа УГКЦ у Канаді, священномучени-
ка, проголошеного в 2001 р. блаженим

140 років від дня народження Чарлза Гловера Баркли (1877 3–1944), британського фізика, лау-
реата Нобелівської премії в галузі фізики (1917) 

125 років від дня народження Сидора Івановича Терлецького (1892–1953), українського акто-
ра, режисера, театрального діяча

110 років від дня народження Младлена Младленова Ісаєва (1907–1991), болгарського поета, 
культурного діяча

110 років від дня народження Володимира Михайловича Скляренка (1907–1984), україн-
ського режисера

1 Дату народження подано за біографічним довідником «Мистецтво України». За іншими даними народився в 1880 р.
2 Дату народження подано за ЕСУ, ЕІУ. За іншими даними народився 07.09.1877 р.
3 Дату народження подано за УРЕ, сайтом Нобелівських лауреатів. За іншими даними народився 17.09.1877 р.

Червень
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100 років від дня народження Ґвендолін Брукс (1917–2000), американської поетеси
100 років від дня народження Володимира Ілліча Масика (1917–1996), українського графіка, 

живописця
80 років від дня народження Віктора Кириловича Білика (1937–1992), українського худож-

ника 

8
Всесвітній день океанів

Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 63 / 111
190 років від дня народження Георгія (Юрія) Львовича Андрузького (1827 – після 1864), укра-

їнського поета, публіциста, громадського діяча 
180 років від дня народження Івана Миколайовича Крамського (1837–1887), російського жи-

вописця 
170 років від дня народження Олександра Григоровича Барвінського (1847–1926), україн-

ського педагога, історика, громадського діяча 
160 років від дня народження Михайла Петровича Шебаліна (1857–1937), російського рево-

люціонера, народника 
140 років від дня народження Тітта Руффо [справж. – Каф’єро Тітта Руффо (1877–1953)], іта-

лійського співака
125 років від дня народження Миколи Миколайовича Полікарпова (1892  1–1944), російсько-

го авіаконструктора
70 років від дня народження Еріка Вішауса (1947  2), американського біолога, лауреата Нобелів-

ської премії в галузі фізіології та медицини (1995) 

9
25 років із часу (09–12.06.1992) проведення в Києві  І Всеукраїнського конгресу бібліотекарів
100 років від дня народження Галини Володимирівни Звєрєвої (1917–2001), українського вче-

ного в галузі ветеринарії 
90 років від дня народження Бориса Панасовича Комара (1927 3), українського письменника, 

перекладача
80 років від дня народження Миколи Петровича Гвоздя (1937–2010), українського банду-

риста, диригента 

10
160 років від дня народження Богумила (Федора) Івановича Воячека (1857–1934), україн-

ського контрабасиста, диригента, композитора, педагога 
130 років від дня народження Володимира Івановича Смирнова (1887–1974), російського ма-

тематика 
110 років від дня народження Олексія Сергійовича Чуприни (1907–1990), українського коб-

заря

11
День працівників легкої промисловості

Відзначається щорічно в другу неділю червня відповідно до Указу Президента України № 285/94 
від 09.06.1994 р.

150 років від дня народження Шарля Фабрі (1867–1945), французького фізика 
140 років від дня народження Антонія Бобульського (1877–1951), українського письменника, 

драматурга

 1 Дату народження подано за кн.: Магид А. Большая жизнь. За іншими даними народився 08.07.1892 р., 10.06.1892 р., 
06.07.1892 р., 09.07.1892 р.

2 Дату народження подано за сайтом Нобелівських лауреатів. За іншими даними народився 07.07.1947 р.
3 Дату народження подано за УЛЕ, вид.: Комар Б. Вибрані твори : в 2 т. За іншими даними народився 11.06.1927 р., за па-

спортом – 05.06.1928 р.

Червень
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110 років від дня народження Володимира Івановича Чичерова (1907–1957), російського 
фольклориста, етнографа, літературознавця

80 років від дня народження Джона Робіна Воррена (1937), австралійського патолога, вченого, 
лауреата Нобелівської премії в галузі фізіології та медицини (2005)

12
Всесвітній день боротьби із дитячою працею

Відзначається щорічно відповідно до ініціативи Міжнародної організації праці з 1999 р.

День працівника фондового ринку
Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України № 202/2008 від 11.03.2008 р.
130 років від дня народження Олександра Степановича Арбо [справж. – Остроухов (1882–

1962)], українського актора, режисера театру та кіно 
110 років від дня народження Костя Олександровича Лаврунова (1907–1968), українського 

письменника, літературознавця 
90 років від дня народження Григора (Григорія) Яковича Мельника (1927–1990), українсько-

го письменника 
80 років від дня народження Петра Миколайовича Чаговця (1937–1998), українського архі-

тектора, графіка

13
160 років від дня народження Корнила Гнатовича Заклинського (1857–1884), українського 

історика, фольклориста 
130 років від дня народження Франка Бруно (1887–1945), німецького письменника, драматурга
125 років від дня народження Валерії Володимирівни Барсової [справж. – Владимирова 

(1892–1967), російської співачки 
110 років від дня народження Антуана Жоржа Табета [Табіта (1907–1964)], ліванського архі-

тектора, публіциста, громадського діяча 

14
Всесвітній день донора крові

Відзначається щорічно відповідно до рішення Всесвітньої асамблеї охорони здоров’я WHA 58.13. 
Цього дня в 1868 р. народився австрійський лікар К. Ландштейнер, який відкрив групи крові в людини

125 років із часу (1892 1) запуску в Києві  першого електричного трамвая
200 років від дня народження Олександра Олексійовича Григор’єва (1817–?), українського 

поета, драматурга
150 років від дня народження Митрофана Вікторовича Довнар-Запольського (1867–1934), 

білоруського та російського історика, фольклориста, етнографа 
110 років від дня народження Рене Еміля Шара (1907–1988), французького поета

15
Всесвітній день поширення інформації щодо зловживань стосовно літніх людей

Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 66 / 127
110 років від дня народження Велчо Петрова Велчева (1907–1991), болгарського літературо-

знавця
110 років від дня народження Дмитра Павловича Кального (1907–2002), українського архітектора
100 років від дня народження Асі Овсіївни Берзон (1917–1985), українського композитора, пе-

дагога
90 років від дня народження Світлани Владиславівни Голембовської [справж. – Болзан 

(1927  2)], української художниці по склу

1 Дату подано за сайтом Київпастрансу. За іншими даними це сталося 13.06.1892 р.
2 Дату народження подано за сайтом Національної спілки художників України. За іншими даними народилася 28.07.1927 р., 

28.08.1927 р. 

Червень
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16
150 років від дня народження Костянтина Дмитровича Бальмонта (1867–1942), російського 

поета
150 років від дня народження Карла Густава Еміля Маннергейма (1867–1951), державного та 

військового діяча Фінляндії, президента Фінляндії (1944–1946)
120 років від дня народження Георга Віттіга (1897–1987), німецького хіміка-органіка, лауреата 

Нобелівської премії в галузі хімії (1979)

17
Всесвітній день боротьби з опустелюванням і засухою

Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 49 / 115
150 років від дня народження Генрі Арчібалда Ловсона (1867–1922), австралійського письмен-

ника 
90 років від дня народження Ігоря Олександровича Фоміна (1927–2006), українського архі-

тектора

18
День медичного працівника

Відзначається щорічно в третю неділю червня відповідно до Указу Президента України № 281/94 
від 03.06.1994 р.

200 років від дня народження Георгія (Григорія) Івановича Майсурадзе (1817–1885), грузин-
ського живописця 

125 років від дня народження Юрія Олексійовича Меженка [справж. – Іванов-Меженко 
(1892–1969)], українського та російського бібліографа, бібліотекознавця, книгознавця, літе-
ратурознавця, критика, публіциста, колекціонера

110 років від дня народження Діодора Миколайовича Бобира (1907–1980), українського пись-
менника, перекладача

80 років від дня народження Віталія Михайловича Жолобова (1937), українського космонав-
та, політичного діяча

19
Всесвітній день дитячого футболу

Проголошений Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) і Міжнародною федерацією футбольних асоці-
ацій (ФІФА) з метою привернення уваги світової спільноти до проблем дітей і пропаганди здорового 
способу життя серед молоді

80 років від часу створення (1937) Національного симфонічного оркестру України (на той 
час – Український державний симфонічний оркестр)

180 років від дня народження Василя Олексійовича Більбасова (1837–1904), російського іс-
торика, публіциста

150 років від дня народження Євгена Івановича Купчинського (1867–1938), українського 
композитора, цитриста, диригента

120 років від дня народження Сирілла Нормана Гіншелвуда (1897–1967), англійського фізи-
ко-хіміка, лауреата Нобелівської премії в галузі хімії (1956) 

20
Всесвітній день біженців 

Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 55 / 76

Червень
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125 років від дня народження Павла Печеніги-Углицького (1892–1948), українського компо-
зитора, диригента, педагога (США) 

125 років від дня народження Сергія Михайловича Третьякова (1892–1939), російського 
письменника

120 років від дня народження Бера Пінхусовича Бланка (1897–1957), українського графі-
ка

90 років від дня народження В’ячеслава Михайловича Котьоночкіна (1927–2000), росій-
ського кінорежисера, художника-мультиплікатора, сценариста

80 років від дня народження Петра Никифоровича Гоця (1937–2013), українського поета, бі-
бліотекаря, бібліографа

21
220 років від дня народження Вільгельма Карловича Кюхельбекера (1797–1846), російсько-

го письменника
120 років від дня народження Юрія Васильовича Кондратюка [справж. – Олександр Гна-

тович Шаргей (1897–1942)], українського вченого-винахідника, одного з перших творців ра-
кетної техніки і теорії космічних польотів 

22
Початок німецько-радянської війни (1941)

День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні
Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України № 1245/2000 від 17.11.2000 р.
250 років від дня народження Вільгельма фон Гумбольдта (1767–1835), німецького філолога, 

державного діяча 
160 років від дня народження Олександра Дмитровича Манастирського (1857–1920), укра-

їнського письменника, драматурга 
160 років від дня народження Федора Павловича Нестурха (1857–1936), українського архітек-

тора 
140 років від дня народження Болеслава Леопольдовича Яворського (1877–1942), україн-

ського та російського музикознавця, піаніста, педагога 
120 років від дня народження Бюль-Бюля [справж. – Мартуза Мешаді Рза-огли Мамедов (1897–

1961)], азербайджанського співака, музикознавця-фольклориста 
120 років від дня народження Олександра Івановича Сиротенка (1897–1975), українського 

художника 
110 років від дня народження Миколи Аркадійовича Ізмайлова (1907–1961), українського фі-

зико-хіміка 
60 років від дня народження Павла Миколайовича Зіброва (1957), українського співака, ком-

позитора

23
Міжнародний день вдів

Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 65 / 189 

День Державної служби ÎÎÍ
Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 57 / 277 

День Державної служби
Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України № 291/2003 від 04.04.2003 р.
100 років від дня проголошення (1917) І Універсалу Української Центральної Ради про ав-

тономію України

Червень
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80 років від дня народження Марті Ойва Калеві Ахтісаарі (1937), державного та політичного 
діяча Фінляндії, президента Фінляндії (1994–2000), лауреата Нобелівської премії миру (2008) 

24
140 років від дня народження Юлії Вікторівни Россіної (1877–1960), української актриси 
130 років від дня народження Іллі Васильовича Гребенщикова (1887–1953), російського хімі-

ка, технолога 
125 років від дня народження Яна-Батіста Ступки (1892–?), українського та чеського альтиста, 

диригента, педагога, композитора 
120 років від дня народження Онуфрія Терентійовича Бізюкова (1897–1986), українського 

живописця
110 років від дня народження Веніаміна Яковича Білецького (1907–1994), українського фахів-

ця в галузі механіки 
100 років від дня народження Павла Даниловича Цибульського (1917–1984), українського 

прозаїка

25
День моряка

Відзначається щорічно відповідно до Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моря-
ків та несення вахти STCW / CONF. 2 / DC / 4

День молоді
Відзначається щорічно в останню неділю червня відповідно до Указу Президента України 

№ 323/94 від 22.06.1994 р.

День молодіжних та дитячих громадських організацій
Відзначається щорічно в останню неділю червня відповідно до Указу Президента України 

№ 600/2011 від 24.05.2011 р.
110 років від дня народження Арсенія Олександровича Тарковського (1907–1989), російсько-

го поета, перекладача 
110 років від дня народження Зінаїди Семенівни Хрукалової (1907–1994), української актриси 
100 років від дня народження Михайла Івановича Бахтіна (1917–1968), російського військо-

вого діяча 
100 років від дня народження Всеволода Івановича Клокова (1917 1–2004), українського істо-

рика, військового діяча

26
Міжнародний день боротьби зі зловживанням наркотичними засобами та їхнім незаконним 
обігом

Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 42 / 112

Міжнародний день на підтримку жертв тортур
Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 52 / 149
125 років від дня народження Перл Бак (1892–1973), американської письменниці, сценариста, 

журналіста, лауреата Нобелівської премії в галузі літератури (1938)
90 років від дня народження Нінель Леонідівни Гаркуші (1927), української майстрині худож-

ньої кераміки 
90 років від дня народження Юрія Миколайовича Тарана-Жовніра (1927–2003), українсько-

го вченого в галузі металознавства

1 Дату народження подано за сайтом Національної академії наук України. За іншими даними народився 25.07.1917 р.
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27
90 років від дня народження Олександра Олександровича Александрова (1927–2004), укра-

їнського та російського піаніста, педагога

28
День Конституції України 

Відзначається щорічно в день прийняття Верховною Радою України Основного Закону України. 
Святковий неробочий день в Україні відповідно до ст. 73 Кодексу законів про працю

440 років від дня народження Пітера Пауля Рубенса (1577–1640), фламандського живописця
160 років від дня народження Петра Васильовича Голубовського (1857–1907), російського 

історика
150 років від дня народження Луїджі Піранделло (1867–1936), італійського письменника, дра-

матурга, лауреата Нобелівської премії в галузі літератури (1934) 
75 років від дня народження Миколи Григоровича Стецюна (1942), українського диригента, 

композитора

29
140 років від дня народження Петара Кочича (1877–1916), сербського письменника, драматур-

га, громадського діяча
100 років від дня народження Леоніда Якимовича Вороніна (1917–1990), українського та ро-

сійського поета 
100 років від дня народження Петрі (Петра Аксентійовича) Крученюка (1917–1988), молдав-

ського поета, прозаїка, сценариста 
80 років від дня народження Петра Пантелійовича Василенка (1937–2001), українського 

письменника, публіциста, перекладача
70 років від дня народження Михайла Герасимовича Іллєнка (1947), українського кінорежи-

сера, педагога

30
210 років від дня народження Александра Кароля Грози (1807–1875), польського поета, дра-

матурга
160 років від дня народження Петра Васильовича Будріна (1857 1–1939), українського та ро-

сійського агронома-рослинознавця 
130 років від дня народження Анатолія Васильовича Венедиктова (1887–1959), російського 

юриста
130 років від дня народження Володимира Миколайовича Гагенмейстера (1887–1938), укра-

їнського графіка, мистецтвознавця, видавця
110 років від дня народження Романа Осиповича Шухевича (1907 2–1950), українського 

військового та політичного діяча 
80 років від дня народження Бориса Юхимовича Грузіна (1937), українського та російського 

диригента, педагога

Цього місяця виповнюється:
80 років від часу заснування (1937) Національного заслуженого академічного ансамблю 

танцю України ім. П. П. Вірського (на той час – Ансамбль танцю УРСР)

 1 Дату народження подано за ЕСУ, біобібліографічним покажчиком «Професор Будрін Петро Васильович (1857–1939)». 
За іншими даними народився 30.04.1857 р.

2 Дату народження подано за ЕІУ. За іншими даними народився 17.07.1907 р.
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Юрій Олексійо-
вич Меженко – ви-
датний український 
бібліограф, бібліоте-
кознавець, книгозна-
вець, літературний 
і театральний кри-
тик, колекціонер. З 
його ім’ям пов’язано 
створення найбіль-

ших бібліографічних установ – Головної Книжної 
палати, Всенародної бібліотеки України (ВБУ), 
Українського наукового інституту книгознавства 
(УНІК). Нині мало хто уявляє масштаб особи-
стості Ю. Меженка, якого відомий бібліограф 
Б. Боднарський назвав одним із найкращих кни-
гознавців, ініціатором і творцем наукового кни-
гознавства в Україні.

Народився Ю. Меженко (справжнє прізви-
ще – Іванов) у Харкові, в сім’ї земського ліка-
ря. Дитинство та юність минули в Чернігові, 
куди батьки переїхали в 1894 р. Виховуючись 
в інтелігентній родині, Юрій з дитячих років 
захопився безмежним і цікавим світом книги 
та мистецтва. Музично обдарований, він у гім-
назійні роки був членом Товариства молодих 
музичних сил. Виступав як піаніст і диригент, 
у складі квартету брав участь у благодійних 
вечорах та мріяв стати професійним музикан-
том. Проте, закінчивши гімназію в 1912 р.,  від-
дав перевагу філологічним наукам, вступивши 
до Московського університету. Під час нав-
чання, під впливом викладача М. Лісовсько-
го – відомого російського бібліографа і книгознав-
ця, в юнака поглибився інтерес до книгознавства 
і бібліографії. В університеті він здобув ґрунтов-
ні базові знання для написання своїх майбутніх 
книгознавчих та бібліографічних праць.

У 1917 р., після закінчення університету, 
Ю. Меженко повернувся до Чернігова, а через 

рік переїхав до Києва і потрапив у вир револю-
цій.

На межі двох епох майбутній учений прагнув 
визначити своє місце в культурному будівництві 
України. Вихований на дореволюційній культурі, 
він змушений був існувати у принципово нових 
умовах. Попри те, що брав участь у розбудові но-
вої культури, засвоїти мітингово-газетну лексику 
не зміг і вважав, що має служити не конкретному 
устрою, а світовій культурі в найширшому розу-
мінні. Ю. Меженко намагався протиставити хао-
су та розрусі порядок і спадкоємність культури, 
прагнув зберегти те, що іще не загинуло. Його 
наукова та організаційна діяльність у сфері укра-
їнської культури була широкою і розвивалась 
у кількох напрямах – організація бібліотечної 
справи, книгознавство, театрознавство й музи-
кознавство, літературна критика. 

У той період Юрій узяв собі псевдонім Ме-
женко. Перші публікації підписував Іванов-Ме-
женко. Згодом, за звичаєм тих часів називав себе 
Юр Меженко. Свої статті та рецензії він публі-
кував у періодичних виданнях, що підтримува-
ли національно-визвольні змагання українсько-
го народу, захищали гуманістичні та демокра-
тичні традиції національної культури. Серед 
них – «Літературно-критичний альманах», «Гро-
но», «Шлях», «Книгар», «Музика» (був секрета-
рем цього щомісячника).

В 1918 р., у період Української Держави 
П. Скоропадського, Ю. Меженко розпочав бі-
бліографічну діяльність в Архівно-бібліотечному 
відділі Міністерства народної освіти. Завданням 
відділу була державна реєстрація всіх нових 
опублікованих українських видань. Ю. Межен-
кові вдалося розгорнути широку діяльність з 
реєстрації друкованої продукції України. В цій 
царині виявилися його великі організаторські 
здібності, здатність привертати увагу, об’єднува-
ти, зацікавлювати людей. Завдяки Ю. Меженку 

18 червня

Служіння книзі як життєве кредо
До 125-річчя від дня народження Ю. Меженка (1892–1969)

Це був видатний вчений, принциповий, 
монолітний і послідовний. 

Людина, яка до кінця життя не міняла погляди.
Я. Дашкевич 1

1 Дашкевич Я. Нескорений лицар української книги // Слово і час. – 1992. – № 6. – С. 20.
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Архівно-бібліотечний відділ став літературним 
осередком, де збиралися поети, письменники, 
художники, обговорювали проекти видань, діли-
лися новинами і враженнями. Це стало поштов-
хом для створення молодіжного мистецького 
літературного гурту «Музагет» (з грецької – «ва-
тажок муз»). До нього входили П. Тичина, В. Ко-
билянський, М. Терещенко, Д. Загул, Я. Савчен-
ко, М. Жук та ін. В 1919 р. у світ вийшов перший 
та єдиний випуск альманаху «Музагет», що за-
думувався як друкований орган митців нової 
генерації. Цей збірник українських модерністів 
став справжньою сенсацією в літературно-мис-
тецьких колах. В альманасі, крім творів молодих 
українських письменників, було надруковано 
програмну статтю Ю. Меженка «Творчість ін-
дивідуума і колектив», у якій розглянуто ідейну 
платформу «Музагета». Також у часописі було 
вміщено його першу рецензію на збірку П. Тичи-
ни «Сонячні кларнети». 

І надалі, розглядаючи творчість Д. Загула, 
М. Рильського, Я. Савченка, Д. Фальківського 
та інших, Ю. Меженко проявив себе, за словами 
літературознавця В. Міяковського, критиком із 
тонким смаком і гострим зором.

Яскраві й самобутні літературознавчі стат-
ті, подекуди полемічного характеру, участь 
у літературних дискусіях, рецензії, відгуки то-
що дають підставу вважати Ю. Меженка од-
ним із основоположників нової української 
критики. 

У колі інтересів Юрія Олексійовича було й 
театральне мистецтво. Він виступив редактором 
видань двох п’єс В. Винниченка, опублікував 
безліч критичних статей і рецензій на вистави 
українських театрів періоду 1920–1930-х рр., 
був дослідником історії українського театру, яко-
му присвятив кілька наукових розвідок, зокрема 
«Шляхи українського театру», «Десять років по 
сходам театральної культури», «На театральному 
фронті небезпечно». Пізніше підготував дослі-
дження, присвячені корифеям українського теа-
тру: М. Кропивницькому, Л. Ліницькій, Г. Затир-
кевич-Карпинській, П. Саксаганському.

Головною сферою культурологічної діяль-
ності Ю. Меженка в цей період була українська 
книга, її популяризація, розповсюдження, збере-
ження, облік. Його авторитет у колі українських 
книгознавців, бібліофілів був надзвичайно висо-
кий. Ю. Меженко прагнув відродити національну 
культуру, зокрема в царині бібліографії та кни-
гознавства.

Молодому, енергійному Ю. Меженкові було 
доручено організацію в Києві Головної Книжної 
палати (ГКП) для збирання та реєстрації книж-

кової продукції України. Цю установу було ство-
рено на початку 1919 р., а в грудні того ж року 
Ю. Меженко був призначений її директором. 
Одночасно він обіймав посаду керівника секції 
збереження бібліотек при Міністерстві народної 
освіти.

Роботу ГКП Ю. Меженку довелося розпо-
чинати з нуля. Насамперед необхідно було орга-
нізувати регулярні надходження обов’язкового 
екземпляра з типографій. Юрій Олексійович мав 
великі задуми щодо організації роботи в палаті, 
зокрема, щодо створення єдиного українського 
фонду та центрального зведеного каталогу опу-
блікованих матеріалів з усієї України. Палата, 
крім своїх функцій, виконувала  і функції бібліо-
теки та наукового інституту. Усю роботу, незва-
жаючи на мало не щомісячні зміни влади в Києві, 
під керівництвом Юрія Олексійовича здійснюва-
ли 38 осіб замість належних 138 за штатним роз-
кладом.

У 1919 р. Ю. Меженко розпочав свою педа-
гогічну діяльність. Він читав лекції з бібліотеко-
знавства і бібліографії на бібліотечних курсах 
Наркомосу, на курсах теоретичної і практичної 
бібліографії при ГКП та в інших установах. Тож 
перші друковані праці Ю. Меженка, присвячені 
бібліотекознавству та окремим питанням бібліо-
графії («Міжнародна децімальна бібліографічна 
клясифікація», 1919 р.; «Бібліотечна техніка», 
1921 р.; «Децімальна міжнародна система та 
питання музикографії», 1923 р.; «Практическое 
руководство по библиотековедению», 1923 р., 
у співавторстві з Г. Ковалевським), стали його 
першими теоретичними й практичними посібни-
ками.

З 1920-го і до початку 1923 р. Ю. Меженко 
був головою Ради бібліотекарів ВБУ, фактично 
завідувачем установи, яка за кілька років стала 
однією з найбільших бібліотек України. Отже, 
саме завдяки Ю. Меженку в Україні постали дві 
фундаментальні установи, що мали величезне 
значення для української культури.

Діяльність Ю. Меженка на ниві книгознав-
ства просто вражала. В 1922 р. він став ініціато-
ром створення і директором УНІКу, започаткував 
журнал «Бібліологічні вісті» (1923–1931), реда-
гував «Труди» УНІКу та ін. Крім  того, підготував 
серію книжок з українського книгознавства, на-
писав низку статей з питань бібліографічної ро-
боти в Україні.

Друкований орган УНІКу – «Бібліологічні 
вісті» – став взірцем наукового журналу, в яко-
му висвітлювалися всі питання книгознавства. У 
ньому друкувалися статті найкращих вітчизня-
них і зарубіжних фахівців. 
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Працюючи в УНІКу, Ю. Меженко прочитав 
безліч лекцій на бібліотечних та бібліографічних 
курсах у Києві, Харкові, Чернігові, Ніжині, Вінни-
ці. В інституті було відкрито аспірантуру, вела-
ся підготовча робота зі створення Музею книги. 
Завдяки зусиллям директора було налагоджено 
співпрацю вчених сходу і заходу України та ор-
ганізовано роботу з українськими науковцями-
емігрантами, які могли посприяти у створенні як-
найповнішої україніки. Юрій Олексійович багато 
уваги приділив теоретичному обґрунтуванню і 
втіленню в життя українського бібліографічного 
репертуару.

У 1923 р. за ініціативою УНІКу було про-
ведено грандіозну виставку книжок, журналів, 
газет, плакатів, виданих в Україні та за її межа-
ми. Виставка, на якій демонструвалося 25 тис. 
експонатів друкованої продукції, стала важли-
вою подією в культурному житті України в цей 
період.

За визначенням багатьох фахівців, у т. ч. за-
рубіжних, УНІК під керівництвом Ю. Меженка 
був одним із найактивніших центрів книгознав-
ства не тільки в СРСР, а й у всьому світі. Його 
називали гордістю слов’янства.

Крім того, що Ю. Меженко займався орга-
нізаційною та педагогічною діяльністю, він був 
бібліографом-практиком, автором і співавтором, 
редактором, рецензентом низки бібліографічних 
покажчиків. У Києві вчений видав покажчик пе-
ріодичних видань за 1919 р. (надрукований як до-
даток до часопису «Книжковий вісник» окремим 
виданням), підготував покажчик «Бібліографія 
друку УРСР періоду революції». У 1929 р. опублі-
кував велике бібліографічне видання «Чужомов-
не письменство в українських перекладах», що 
дає уявлення про 2 тис. перекладів з літератур 
народів світу. Також у цей період побачили світ 
праці Ю. Меженка: «Підсумки і деякі перспек-
тиви в українській бібліологічній роботі» (1925), 
«Теоретичні передумови організації української 
бібліографії» (1927), «Українська книжка часів 
Великої революції» (1928), «До питання про ви-
явлення динаміки літературного процесу бібліо-
графічним методом», «Державна бібліографія на 
Україні та потреби наукової роботи» (обидві – 
1930) та ін.

Кінець 1920-х рр. став в Україні часом розкві-
ту вітчизняної науки, культури, періодом націо-
нального відродження. А потім настали складні 
для українського народу 1930-і рр. Було репре-
совано тисячі діячів культури, знищено УНІК та 
Бібліологічне товариство. Співробітників цих 
установ безпідставно звинувачували у буржуаз-
ному націоналізмі, «войовничому еклектизмі», а 

Ю. Меженка – в намаганні поставити книгознав-
ство і бібліографію в Україні на «буржуазні рей-
ки». Юрія Олексійовича називали агентом бур-
жуазного формалізму, реакційним теоретиком і 
навіть націонал-фашистом. Ученого звільнили з 
посади, наукові матеріали знищили. Опинившись 
без роботи, він більше ніж два роки жив випадко-
вими заробітками. 

В 1932 р. через переслідування Ю. Межен-
ко змушений був переїхати з Києва до Харкова. 
Тут він працював у Пресбюро іноземної наукової 
літератури Держтехвидаву, а пізніше – заступ-
ником директора колектору технічної літератури 
Центрального інституту техніко-економічної ін-
формації.

У 1934 р. учений випадково уникнув ареш-
ту, виїхавши до Ленінграда. Там він влаштував-
ся на роботу в Державну публічну бібліотеку ім. 
М. Салтикова-Щедріна. В цій, одній із найбіль-
ших бібліотек СРСР, Юрій Олексійович керу-
вав консультативно-бібліографічним відділом, 
очолив виконання двох фундаментальних науко-
вих тем: «Бібліографія періодичних видань Росії 
1901–1916 рр.» та «Бібліографія російської біблі-
ографії». За його безпосередньої участі в 1941 р. 
було видано бібліографічний покажчик до 8-том-
ного видання «Истории ХІХ века» під редакцією 
французьких істориків.

Ю. Меженко пережив у Ленінграді страшні 
роки блокади, брав участь в обороні міста, висту-
пав перед бійцями, підтримував колег і не припи-
няв наукової роботи. Був нагороджений медаллю 
«За оборону Ленинграда».

У 1945 р. в повоєнному Києві згадали про 
Ю. Меженка, його великі організаційні здібно-
сті, феноменальні знання та енергійність. На за-
прошення президента АН УРСР О. Богомольця 
вчений повернувся в Україну і був призначений 
директором Бібліотеки АН УРСР (нині Націо-
нальна бібліотека України імені В. І. Вернадсько-
го, НБУВ). Протягом трьох років Юрій Олексі-
йович відбудовував роботу книгозбірні в усіх 
напрямах, зокрема в бібліотечно-бібліографічній 
царині.

Ю. Меженко прагнув реалізувати свою дав-
ню ідею національної бібліографії. Для створення 
репертуару української книги він об’єднав зусил-
ля бібліографів Бібліотеки АН УРСР та Львів-
ської бібліотеки АН УРСР (нині Національна 
наукова бібліотека України імені В. Стефаника). 
Було проведено ґрунтовну роботу, опрацьовано 
теоретичні й практичні принципи підготовки ви-
дання, а саме: визначено основні джерела для по-
повнення репертуару за 1798–1916 рр., взято на 
картковий облік основну його частину, поповне-
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но книжковий фонд «Україніка». Робота зі ство-
рення репертуару тривала три роки.

«Своєю багатогранністю, ерудицією європей-
ського рівня, послідовним філософським світо-
глядом, сміливим критичним словом, одночасно 
такою “неукраїнською” послідовністю і педантич-
ністю в наукових, особливо ж у бібліографічних 
працях, великим організаційним талантом він 
завжди був вище свого оточення. Таким не про-
щали…» – писав Я. Дашкевич 1. Під час чергової 
«чистки» серед діячів української культури в 1947 
р. Ю. Меженко опинився в числі звинувачених у 
націоналістичній діяльності, внаслідок чого у ньо-
го стався інфаркт. У 1948 р. він був змушений ви-
їхати з України. Робота зі створення репертуару 
української книги припинилася повністю, коли в 
1949 р. було заарештовано й відправлено на сім 
років до сталінських таборів керівника львівської 
частини проекту Я. Дашкевича.

У Ленінграді Юрій Олексійович, незважаю-
чи на підірване здоров’я, продовжував активно 
працювати. Він був науковим співробітником 
кафедри історії техніки Ленінградського політех-
нічного інституту, викладачем історії та методи-
ки бібліографії в Ленінградському державному 
бібліотечному інституті ім. Н. К. Крупської, ке-
рував роботою аспірантів. Як завжди, займався 
улюбленою бібліографією: опрацював і видав ка-
пітальну працю «Русская техническая периодика 
1800–1916 гг.» (1955), що стала взірцем науково-
го опису періодичних видань.

Десять років Ю. Меженко очолював секцію 
колекціонерів при Ленінградському будинку вче-
них АН СРСР. В умовах духовної несвободи, в 
яких жив Юрій Олексійович, колекціонування 
книг стало для нього справжньою віддушиною. 
Це захоплення допомагало вченому створювати 
власний світ, власну реальність. 

Найціннішою частиною його колекції була 
Шевченкіана, яку він збирав протягом усьо-
го свого життя. Початок зібрання покладено в 
1911 р., у п’ятдесяті роковини від дня смерті 
Т. Шевченка. Воно нараховувало понад 15 тис. 
одиниць зберігання: різноманітні друковані й 
рукописні матеріали, бібліографічні праці, під-
готовлені самим ученим, а також предмети де-
коративно-прикладного мистецтва, присвячені 
Кобзареві. Велику цінність становили видання 
творів Т. Шевченка, зокрема прижиттєві, серед 
яких налічувалося чимало унікальних.  

Також Ю. Меженко впорядкував бібліогра-
фічний покажчик «Матеріали до Шевченкіани 

за роки 1917–1929» (1930); підготував до дру-
ку «Бібліографію Шевченківської бібліографії» 
(1940; рукопис); збирав матеріали до покажчика 
«Що читав Шевченко». Під редакцією дослідни-
ка вийшов покажчик літератури за 1917–1963 
рр., присвяченої великому українському пое-
тові. Крім того, Юрій Олексійович був автором 
низки статей про Т. Шевченка та рецензій на ви-
дання й театральні постановки шевченківської 
тематики.

Втретє Ю. Меженко повернувся на батьків-
щину в 1960 р. Наступного року він виступив із 
повідомленням про виявлення унікальної знахід-
ки – безцензурного видання «Кобзаря» 1840 р.

До 1962 р. вчений очолював бібліографічний 
відділ Головної редакції Української Радянської 
Енциклопедії, займався театрознавчими студія-
ми, збирав матеріали для словника бібліографів, 
робив нотатки на шевченківські теми, доповню-
вав свою унікальну колекцію.

Справу свого життя – колекцію Шевченкіа-
ни – Юрій Олексійович заповів передати  Інсти-
туту літератури ім. Т. Шевченка АН УРСР, а ве-
лику особисту бібліотеку – Центральній науко-
вій бібліотеці АН України (нині НБУВ).

У 1962 р. Ю. Меженко остаточно вийшов на 
пенсію, однак не припиняв наукових контактів з 
книгознавцями та бібліографами, щедро переда-
ючи їм свої знання та досвід.

В останні роки життя Юрій Олексійович 
тяжко хворів і не міг активно працювати. Від при-
роди надзвичайно енергійний та динамічний, він 
страждав від прогресуючої хвороби Паркінсона, 
яка заважала розбірливо писати, сповільнювала 
мову і рухи.

24 листопада 1969 р. вченого не стало. Похо-
вали його на Байковому кладовищі в Києві.

В українському бібліотекознавстві та кни-
гознавстві Ю. Меженко – постать легендарна. 
Він залишив яскравий слід у справі відбудови 
української національної культури, був автором 
масштабних бібліографічних проектів. Навіть ре-
алізовані не повністю, вони створювали нове бі-
бліографічне тло, заохочували до пошуку. 

Спадщина Ю. Меженка охоплює широке 
коло проблем теорії, організації, методики та 
історії бібліографії, книгознавства, бібліогра-
фознавства, бібліотекознавства, літературознав-
ства, театрознавства. Усе краще, залишене вче-
ним у спадок, є неперехідною цінністю для нової 
генерації науковців.

 1 Дашкевич Я. Пам’яті Юрія Меженка // Сучасність. – 1992. – № 10. – С. 117.
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Українські бібліографи : біогр. відом., проф. діяльність,  біблі-
огр. / [авт.-уклад.: Р. С. Жданова, Н. І. Абдуллаєва, В. О. Ко-
ноненко ; наук. ред.: В. О. Кононенко, Н. Я. Зайченко] ; М-во 
культури і туризму України, Держ. закл. «Нац. парлам. б-ка 
України». – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 44–48.

Меженко (справж. прізвище – Іванов) Юрій Олексійо-
вич [6(18).VI.1892 – 24.ХІ.1969] // Українська літературна 
енциклопедія / редкол.: Дзеверін І. О. (відп. ред.) [та ін.]. – 
Київ, 1995. – Т. 3. – С. 330. – ISBN 5-88500-023-9 (т. 3).

Меженко (справж. прізвище – Іванов) Юрій Олексійович 
(6(18).VI.1892 – 24.ХІ.1969) // Енциклопедія історії України : 
у 10 т. / редкол.: В. А. Смолій (голова) [та ін.]. – Київ,  2009. – 
Т. 6. – С. 584–585 : портр. – ISBN 978-966-00-1028-1 (т. 6).

Ілюстрації
 [Юр Меженко : добірка фот. з архіву Я. Дашкевича] // 

Листування Юра Меженка з Ярославом Дашкевичем (1945–
1969). – Львів, 2009. – Вклейки між с.  300–301.

Ю. Меженко, Я. Дашкевич, Ф. Сарана : [фот. 1959 р.] // 
І тільки незмінна книга : зб. ст. до 120-річчя від дня народж. 
Ю. О. Меженка (1892–1969). – Київ, 2013. – С. 49.

Підготовлено С. Савченко

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Червень



145

В історії кос-
монавтики поряд із 
основоположником 
теоретичної  космо-
навтики К. Ціолков-
ським стоїть україн-
ський космічний ге-
ній Юрій Васильович 
Кондратюк. Життєва
і творча доля вчено-

го трагічна і водночас найзагадковіша в історії не 
лише вітчизняної, а й світової науки. Не з власної 
волі половину свого життя він прожив під чужим 
іменем, а справжнім було Олександр Гнатович 
Шаргей. І досі невідомо, де, коли і за яких обста-
вин скінчив свій шлях.

Народився О. Шаргей у Полтаві, в родині 
студента Київського університету св. Володи-
мира Гната (Ігнатія) Бенедиктовича Шаргея та 
вчительки однієї з київських гімназій Людмили 
Львівни Шаргей (уроджена Шліппенбах), що 
вела свою гілку від шведського баронського роду. 
За участь у студентських демонстраціях батька 
було виключено з університету, а матір звільнено 
з роботи і заарештовано. Через фізичні знущан-
ня та приниження у жандармському управлінні в 
Л. Шаргей стався душевний розлад. Здоров’я жін-
ки дедалі погіршувалося і в 1910 р. вона померла в 
лікарні. Невдовзі пішов із життя і батько.

Вихованням хлопчика займалися бабуся й 
дідусь. Немов увібравши в себе силу і дух рано 
померлих батьків, хлопчик на очах дорослішав, 
потужно розвивався його непересічний інтелект. 
Змалку він виявив схильність до механіки, техніч-
ної творчості, винахідництва.

Навчаючись у Полтавській чоловічій гімназії, 
яку з часом закінчив із срібною медаллю, юнак за-

хопився проблемою міжпланетних польотів і вже 
тоді окреслив собі мету, до якої йшов усе життя: 
розроблення технічної бази і практичних реко-
мендацій для майбутніх астронавтів. Свої думки, 
перші наукові викладки відносно космічних по-
льотів Олександр занотовував. До квітня 1917 р. 
у зшитих нитками чотирьох шкільних зошитах 
набралося 104 сторінки унікального матеріалу. У 
своєму першому науковому рукописі він дійшов 
важливого висновку про можливість подолання 
земного тяжіння за допомогою вертикального 
зльоту ракети із реактивним двигуном на рідкому 
паливі та виклав роздуми щодо доцільності вико-
ристання ракети, яка б поетапно скидала ступені 
(багатоступенева ракета). Більше того, розробив 
оригінальну схему і навіть подав опис 4-ступе-
невої ракети із двигуном на киснево-водневому 
паливі.

Юнак зацікавився проблемою заощадження 
енергії під час польотів до небесних тіл і знай-
шов цікаві шляхи її розв’язання. Він вважав, що, 
по-перше, пальне можна економити, не вимикаю-
чи гальмівні реактивні двигуни, а використовую-
чи опір атмосфери для «аеродинамічного спуску» 
ракети. По-друге, при польотах до небесних тіл 
енергію можна зекономити, якщо виводити кос-
мічний корабель на орбіту штучного супутника 
цих тіл, а для посадки на ці небесні тіла людини і 
повернення її на основний корабель використову-
вати невеликий злітно-посадочний модуль, тобто 
апарат, здатний відокремлюватися від основного 
корабля. По-третє, для додаткового розгону або 
гальмування космічних апаратів при польотах 
у Сонячній системі можна використовувати 
гравітаційне поле зустрічних небесних тіл (те-
пер такий рух називається пертурбаційним 
маневром).

21 червня

× ерез терни до зірок
До 120-річчя від дня народження Ю. Кондратюка (1897–1942)

Це була яскрава особистість, дуже діяльна, ініціативна, 
талановита людина, неспокійна за натурою, 

яка все шукала щось нове, не щось узагалі, а саме своє нове, 
знайшла його і присвятила цьому все життя.

В. Глушко 1

1 Цит. за вид.: Руденко О. П. Юрій Кондратюк (Олександр Шаргей): філософія життя і творчості як спосіб осягнення істи-
ни // Матеріали 6-ї Всеукр. наук. конф. «Актуальні питання історії науки і техніки». – Полтава, 2008. – С. 171.

Червень



146

Інженерний геній юного О. Шаргея виявився 
в тому, як він описав камеру згорання реактив-
ного двигуна, передбачаючи шахове розміщення 
форсунок окислювача й палива для якнайкращого 
сумішоутворення, – проблема, яка стала нагаль-
ною і зрозумілою фахівцями лише через 40 років. 
Оригінальними також видаються його пропозиції 
щодо системи керування ракетою від гіроскопів 
із приводом на вихідну частину сопла, що повер-
тається, і застосування плаваючих гіроскопів для 
стабілізації польоту ракети. У цьому ж рукописі 
містяться пропозиції щодо використання шлюзу 
для виходу у відкритий космос, одягання членів 
екіпажу в космічні скафандри, подібні до водо-
лазного костюма, розташування космонавтів у 
кріслах такої форми, що повторює форму тіла лю-
дини і робить менш відчутними перевантаження 
під час старту, посадки, інших складних відрізків 
космічного польоту.

Але чи не найголовніше – те, що О. Шаргей 
вивів оригінальним математичним способом фор-
мулу (пізніше названу формулою К. Ціолковсько-
го), яка встановлює зв’язок між швидкістю раке-
ти та швидкістю викидання продуктів згорання 
і співвідношення мас палива і оболонки ракети, 
є основою для опису руху реактивних апаратів; 
розрахував можливу траєкторію руху ракети над 
Землею до Місяця (згодом – «траса Кондратюка») 
та до інших планет Сонячної системи.

Олександр не лише пояснив сутність будови 
і функціонування космічного апарата, а й визна-
чив стратегію освоєння міжпланетного простору, 
накреслюючи порядок польотів: випробування дії 
пристроїв для підйому в атмосфері; здійснення по-
льоту на декілька тисяч верст над земною поверх-
нею; здійснення польоту на Місяць без зупинки 
(тобто навколо Місяця); здійснення польоту на 
Місяць із зупинкою.

Цікавими є міркування автора щодо розташу-
вання баз постачання космічних кораблів або на 
орбіті штучного супутника Місяця, або на самому 
Місяці, і його пропозиції щодо використання со-
нячної енергії для видобування палива з місячних 
порід. Продовжуючи ідею щодо використання со-
нячної енергії, юнак дійшов висновку про доціль-
ність її збирання для потреб космічного корабля 
за допомогою дзеркал-концентраторів. Більше 
того, він запропонував установлювати на орбітах 
штучного супутника системи великих дзеркал і 
зібрану ними сонячну енергію використовувати 
для міжпланетної сигналізації, освітлення планет 
і навіть зміни їхнього клімату.

Навіть поверхове вивчення цієї першої робо-
ти О. Шаргея свідчить, що її автор набагато випе-
редив зарубіжних учених того часу, які працюва-

ли в галузі ракет і міжпланетних польотів, зробив 
новий крок у розвитку ракетної науки і техніки. 
Багато ідей та пропозицій молодий український 
дослідник висловив вперше в історії теоретичної 
космонавтики,  деякі з них сформулював одночас-
но з іншими вченими, але незалежно від них. 

У вересні 1916 р. Олександр вступив на меха-
нічне відділення Петербурзького політехнічного 
інституту. Проте тоді тривала Перша світова вій-
на,  і  студента О. Шаргея мобілізували в армію 
та направили у школу прапорщиків при одному 
з юнкерських училищ Петербурга. Закінчивши 
училище, молодий прапорщик вирушив на  фронт, 
але там його застала революція. Скориставшись 
оголошенням загальної демобілізації після під-
писання Брестського миру, Олександр вирушив 
на батьківщину, втім по дорозі його проти волі 
мобілізували до білої армії. Юнаку вдалося втек-
ти звідти спочатку до Полтави, а потім до Києва. 
Там у 1919 р. він завершив другий варіант рукопи-
су, назвавши його «Тем, кто будет читать, чтобы 
строить». Ця робота була багатоплановішою, ад- 
же в ній більше уваги приділялося міжпланетним 
базам на орбітах штучних супутників Землі і Мі-
сяця, розглядалися варіанти конструкцій частин 
«снаряда» і його двигуна, систем стабілізації і ке-
рування, подавалася схема приладу, що утилізує 
сонячну енергію. Також у ній ішлося про можли-
вість використання сил тяжіння небесних тіл для 
коригування, дорозгону або гальмування косміч-
ного корабля.

Коли до влади прийшли більшовики, моло-
дий учений, розуміючи чим йому загрожує мину-
ле, переїхав з Києва до невеличкого міста Мала 
Виска. Друзі та родичі, усвідомлюючи наслідки 
перебування О. Шаргея, хоч і не з власної волі, 
в царській і білій арміях, здобули йому докумен-
ти померлого від сухот Георгія (у православному 
писанні – Юрія) Васильовича Кондратюка. Олек-
сандр довго вагався, але заради спокою близьких 
погодився. Так, із жовтня 1921 р. О. Шаргей роз-
почав свій життєвий шлях під чужим ім’ям, яке 
згодом прославив на весь світ.

Впродовж 1921–1927 рр. Ю. Кондратюк пра-
цював на півдні України, Кубані, потім на Північ-
ному Кавказі. Обіймаючи там різні посади – від 
техніка-механіка на елеваторі до помічника ра-
йонного інженера, він запропонував чимало інже-
нерних та технічних рішень, які суттєво приско-
рювали і здешевлювали будівельні роботи.

Працюючи кочегаром, машиністом, механі-
ком на Маловисківському цукровому заводі, до-
слідник не полишав роботи над космічною тема-
тикою: далекі зорі були для нього єдиною втіхою 
і розрадою. У 1925 р. вчений закінчив значно до-
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сконаліший за структурою і викладом третій варі-
ант рукопису «О межпланетных путешествиях». 
Того ж року роботу було відправлено до Москви, 
в Головнауку. Звідти дослідження потрапило на 
редагування до професора В. Вєтчинкіна, який 
високо оцінив його і рекомендував для негайного 
опублікування.

У 1927 р. Ю. Кондратюка запросили до Но-
восибірська для роботи в крайовій конторі «Хлі-
бопродукт», де йому довелося брати участь у спо-
рудженні та вдосконаленні елеваторів, а згодом 
доручили технічне керівництво будівництвом усіх 
хлібоприймальних сховищ Омської та Новосибір-
ської областей і Алтайського краю.

У 1929 р. вчений за власні кошти, тиражем 
2 тис. примірників, видав головну книгу сво-
го життя – «Завоевание межпланетных прос- 
транств», якій судилося дійти до вдячних нащад-
ків. У виданні він у повному обсязі (з усієї наявної 
на той час вітчизняної та іноземної літератури) ви-
клав дослідження з міжпланетних подорожей. Це 
єдина наукова праця з теорії космонавтики, котра 
вийшла друком за життя автора. Вона складалася 
із 13 розділів: від даних ракети, формули наванта-
ження і типів траєкторій до загальних перспектив 
освоєння космосу. Таким чином, у книзі Ю. Кон-
дратюка вміщено весь комплекс основних науко-
во-теоретичних питань, що стосуються проблеми 
здійснення космічних польотів.

Книгу не підтримали ані офіційні наукові 
установи, ані тодішня влада, проте її  високо оці-
нили вчені М. Ринін, Я. Перельман, В. Глушко, 
В. Вєтчинкін та інші вітчизняні й закордонні фа-
хівці. Після прочитання праці Ю. Кондратюка 
К. Ціолковський написав: «Сорок років я працю-
вав над реактивним двигуном і думав, що прогу-
лянка на Марс почнеться через багато сотень літ. 
Та строки міняються. Я вірю, що багато хто з нас 
стане свідком заатмосферної подорожі» 1.

За своє життя Ю. Кондратюк зробив багато 
дивовижних винаходів (від годинника із тривалим 
заводом до парортутної турбіни), багато з яких  
навмисне приховав, аби влада, яка жорстоко пе-
реслідувала його, не змогла ними скористатися. 
Лише на дев’ять своїх винаходів (три у співавтор-
стві з П. Горчаковим) Ю. Кондратюк отримав па-
тенти й авторські свідоцтва.

Широкого застосування набув винахід 
ученого в галузі елеваторної техніки кінця 
1920-х рр. – ківш для сипучих матеріалів, тран-
спортованих безперервним транспортером або 

норією. На відміну від попередніх конструкцій, 
передня стінка нового ковша була не суцільною, 
а з кількох нахилених щитків із проміжками між 
ними. Такий ківш при рухові знизу вгору більше 
наповнювався, а при зміненні напрямку руху, тоб-
то згори вниз, легше висипався. Після успішних 
випробувань норійні ковші почали широко вико-
ристовувати, а ім’я Ю. Кондратюка ввійшло в іс-
торію елеваторної техніки.

Особливо вражав механізований елеватор-
но-складський комплекс, зведений у 1930 р. за 
проектом та під керівництвом Ю. Кондратюка в 
м. Камінь-на-Обі. Це було найбільше у світі зер-
носховище заввишки з п’ятиповерхівку, завдовж-
ки 60 м, завширшки 32 м і ємністю 10 тис. тонн. 
Дах-шатро будови завершувався транспортною 
галереєю з ваговим приміщенням, яка тягнулася 
вздовж елеватора і відвантажувальної естака-
ди-пристані на Обі.

Автор назвав своє дітище «мастодонтом», 
побачивши в ньому віддалену схожість із присі-
лим на землю доісторичним слоном. Щоправда, 
30 липня 1930 р. за це творіння Ю. Кондратюка 
разом із групою працівників елеватора було за-
арештовано і звинувачено у шкідництві радян-
ській владі, адже  елеватор було побудовано за 
принципом зрубу – без металу і цвяхів, та ще 
й без креслень. Місцеве керівництво вважало, 
що будівля не витримає навантаження і розва-
литься, загубивши при цьому багато зерна. Нас-
правді ж «мастодонт» був зведений настільки вда-
ло, що прослужив понад піввіку, витримавши на-
віть землетрус і повінь. Він служив би й досі, якби 
не згорів у середині 1990-х рр.

10 травня 1931 р. Ю. Кондратюка і П. Горча-
кова засудили до трьох років в’язниці, які згодом 
замінили засланням до Західного Сибіру. Вчений 
був залучений до роботи в КБ № 14 при ОДПУ 
(Об’єднане державне політичне управління, яке 
згодом увійшло до НКВС) на будівництві залі-
зобетонних споруд для Кузбасу. У подібних «ша-
рашках» працювали тисячі вчених, інженерів, 
техніків, засуджених за сфабрикованою «шах-
тинською справою», за «справою Промпартії» та 
звинувачених в інших «шкідницьких» підступах. 
Порятунком став конкурс, оголошений у 1932 р. 
Наркоматом важкої промисловості на кращий 
проект вітрової електростанції (ВЕС) у Криму.

Проект запропонованої Ю. Кондратюком най-
потужнішої у світі ВЕС на 12 тис. кВт визнали 
найкращим у СРСР. Подібної ВЕС немає у світі 

1 Цит. за: Андрієць Л. Г. Великий винахідник Кондратюк-Шаргей / Л. Г. Андрієць, Є. Ф. Венгер [та ін.] // Фіз.-мат. зб. – 
Ніжин, 2001. – С. 148.
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й нині (в Німеччині є ВЕС потужністю 10 МВт). 
За задумом автора передбачалося спорудити 
165-метрову залізобетонну вежу на висоті 1324 м 
над рівнем моря, на ній – два могутні 80-метро-
ві вітроколеса, які мали би вловлювати дармову 
енергію приморських вітрів. При розробленні 
цього проекту вчений запропонував багато нових 
конструктивних рішень щодо будівельних кон-
струкцій, синхронності роботи механізмів, а та-
кож розв’язав питання паралельної роботи ВЕС із 
місцевою електромережею.

Задум був настільки цікавим і оригінальним, 
що Центральна енергетична рада Наркомату важ-
кої промисловості, на чолі якого стояв С. Орджо-
нікідзе, звернулася до органів покарання із клопо-
танням про надання інженеру можливості виїхати 
до Москви, де було створено проектну контору з 
виконання цього завдання.

У 1937 р. на найвищій горі Криму Ай-Петрі 
розпочалося зведення фундаменту станції. Од-
нак після трагічної загибелі С. Орджонікідзе бу-
дівництво у Криму було зупинено (і донині на 
плато Бедене-Кир над Ялтою збереглася «склян-
ка» – фундамент могутньої ВЕС), а весь творчий 
колектив Ю. Кондратюка було переведено на роз-
роблення малопотужних вітрових електростан-
цій. Цією рутинною роботою вченому довелося 
займатися аж до початку німецько-радянської 
війни.

Через багато років, уже після смерті Ю. Кон-
дратюка, інженери М. Нікітін і Б. Злобін зве-
ли Останкінську телевізійну вежу. Нагадуючи 
грандіозну космічну ракету, встановлену на 
стартовому «столі», телевежа стала своєрідним 
пам’ятником винахіднику, адже в її проект було 
закладено багато конструктивних рішень, наро-
джених колись в уяві Юрія Васильовича при бу-
дівництві ВЕС.

Німецько-радянська війна застала вченого 
в Москві. Як провідний конструктор Наркомату 
важкої промисловості, начальник технічного від-
ділу Вітросектору, він мав право на т. зв. броню, 
тобто не підлягав призову і міг трудитися в ти-
лу. Але Ю. Кондратюк записався добровольцем 
у дивізію народного ополчення Київського райо-
ну м. Москви і був зарахований рядовим теле-
фоністом у роту зв’язку стрілецького полку. У 
розпал бою, перебираючи задубілими на моро-
зі пальцями тонкий телефонний дріт, він пішов 
у заметіль шукати обрив зв’язку і зник. Ніби 
розчинився в космічному просторі… Подаль-
ша доля Ю. Кондратюка невідома. Дослідники 
висловлюють різні версії щодо останнього пе-
ріоду життя вченого. Але правди досі не знає 
ніхто…

Тривалий час вважали, що Ю. Кондратюк 
загинув наприкінці 1941 р. Проте завдяки ре-
тельній роботі пошуковців з’ясувалося, що роди-
чі отримали від нього кілька листівок, датованих 
лютим 1942 р. Це засвідчив і його товариш по 
службі С. Дергунов, який 22 лютого 1942 р. бачив 
Ю. Кондратюка живим. Офіційна інформація про 
загибель підрозділу, в якому служив винахідник, 
надійшла 25 лютого 1942 р. Ця дата і вважається 
офіційною датою його загибелі.

За життя вчений не встиг здобути на бать-
ківщині ні визнання, ні нагород. Наукові праці 
теоретика космонавтики почали друкувати через 
багато років після його смерті. І лише в 1970 р., 
згідно з ухвалою Верховного Суду РФ, «за відсут-
ністю складу злочину» вченого було реабілітова-
но, а навесні 1977-го, завдяки листу його сестри 
Н. Шаргей до віце-президента АН УССР Г. Писа-
ренка, було розкрито таємницю імені Ю. Кондра-
тюка (О. Шаргея). Комісія ЦК КПУ визнала від-
сутність криміналу в зміненні імені О. Шаргеєм і 
вирішила відновити та увічнити ім’я геніального 
вченого.

Один із перших теоретиків космонавтики, 
автор понад двох десятків основоположних ідей і 
розробок в галузі ракетобудування, учений і ви-
нахідник став відомим людству лише в останній 
чверті ХХ ст., коли американські астронавти впер-
ше у світі досягли Місяця «трасою Кондратюка». 
Використавши напрацювання й розробки укра-
їнського вченого, вони 16 липня 1969 р. запусти-
ли в космос апарат «Аполлон», котрий 21 липня 
здійснив посадку на Місяць. Його екіпаж виконав 
комплексні дослідження й доставив на Землю 
зразки місячного ґрунту. Це була подія світового 
масштабу, адже вперше нога землянина ступила 
на поверхню природного супутника нашої плане-
ти – Місяця.

За рішенням 28-ї сесії Генеральної конферен-
ції ЮНЕСКО 21 червня 1997 р. весь світ відзна-
чив пам’ятну дату – 100-річчя від дня народження 
українського вченого-косміста, дослідника, піо-
нера космічної техніки Ю. Кондратюка. З цієї ж 
нагоди Національний банк України випустив юві-
лейну монету.

Іменем Ю. Кондратюка названо вулиці і про-
спекти, школи і музеї, засновано премії, стипен-
дії та нагороди; йому встановлено пам’ятники і 
меморіальні дошки, знято документальні фільми 
(«Что в имени твоем», 1987; «Під чужим ім’ям», 
1999; «Геній в обставинах», 2007); біобібліогра-
фія нараховує понад 500 книг і статей; один із 
найкращих вищих навчальних закладів Украї-
ни – Полтавський національний технічний уні-
верситет  – названо його іменем, у Полтавському 
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музеї авіації і космонавтики представлено широ-
ку експозицію про життя і діяльність великого 
земляка – там постійно ведеться наукове дослі-
дження його біографії. Увічнено пам’ять нашого 
земляка і за кордоном – в Аламогордо (США), 
в залі слави Космічного музею НАСА, серед 78 
видатних учених золотими літерами вписано 
ім’я українця. У Флориді (США), на космодромі 

мису Канаверал, вдячні американці встановили 
пам’ятник, де висічено імена вчених і астронав-
тів, причетних до польоту на Місяць. Серед них є 
й ім’я Ю. Кондратюка.

На  честь видатного вченого названо трасу, 
яка вперше привела людину на Місяць, кратер на 
зворотному боці цього супутника Землі, малу пла-
нету-астероїд № 3084.
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тики Украины [и др.]. – Днепропетровск : Днепрокнига, 
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ки Олександр Шаргей (Юрій Кондратюк): портрет на фоні 
епохи / В. О. Онищенко, В. І. Русін, В. А. Смирнов. – Полта-
ва : Полтава, 2007. – 119 с. : іл., портр. – ISBN 966-7244-40-7.

Андрієць Л. Г. Великий винахідник Кондратюк-Шар-
гей / Л. Г. Андрієць, Є. Ф. Венгер, Л. Ю. Мельничук [та 
ін.] // Фіз.-мат. зб. / М-во освіти і науки України, Ніжин. 
держ. пед. ун-т ім. Миколи Гоголя ; редкол.: В. О. Аніщенко 
(відп. ред.) [та ін.]. – Ніжин, 2001. – С. 146–149.

Борщ Ж. В. Наукові передбачення Ю. Кондратю-
ка (О. Шаргея) щодо освоєння космічного простору / 
Ж. В. Борщ // Іст.-культурол. читання : матеріали наук.-
практ. конф., 4 груд. 2009 р. / М-во освіти і науки України, 
Нац. авіац. ун-т ; редкол.: І. Тюрменко (голов. ред.) [та ін.] – 
Київ, 2010. – С. 4–5.

Духлій Є. В. Життя та діяльність Ю. Кондратюка 
(О. Шаргея) / Є. В. Духлій // Історія України : маловідомі 
імена, події, факти : (зб. ст.) / Нац. акад. наук України, Ін-т 
історії України [та ін.] ; редкол.: П. Т. Тронько (відп. ред.) [та 
ін.]. – Київ, 1999. – Вип. 7. – С. 78–81.

Игнатенко А. А. Феномен Ю. В. Кондратюка : (к 
110-й годовщине со дня рождения) / А. А. Игнатенко // 
Вісн. Кременчуц. держ. політехн. ун-ту ім. М. Остроградсько-
го. – Кременчук, 2007. – № 2/2007 (43), ч. 1. – С. 111–124.

Пістоленко І. О. Ю. В. Кондратюк (О. Г. Шаргей): вер-
сії «перевтілення» / І. О. Пістоленко // Матеріали 6-ї Всеу-
кр. наук. конф. «Актуальні питання історії науки і техніки» / 
М-во аграр. політики України, Полтав. держ. аграр. акад. [та 
ін.] ; відп. за вип.: В. М. Писаренко, Л. О. Гріффен. – Полта-
ва, 2008. – С. 175–181.

Руденко О. П. Юрій Кондратюк (Олександр Шар-
гей): філософія життя і творчості як спосіб осягнення істи-
ни / О. П. Руденко, Н. К. Кочерга //Матеріали 6-ї Всеукр. 
наук. конф. «Актуальні питання історії науки і техніки» / 
М-во аграр. політики України, Полтав. держ. аграр. акад. [та 
ін.] ; відп. за вип.: В. М. Писаренко, Л. О. Гріффен. – Полта-
ва, 2008. – С. 171–175.

Сорока М. Юрій Кондратюк: хто він? : до 115-річчя від 
дня народж. теоретика космонавтики / М. Сорока // Диво-
світ. – 2012. – № 2. – С. 4–9.

***
Даценко А. В. «Я полечу туда…» : док. повесть / 

А. В. Даценко. – Харьков : Прапор, 1995. – 271 с. : фот.
Жолдак Б. Богдан Жолдак про Карпа Соленика, Йоси-

па Тимченка, Івана Піддубного, Юрія Кондратюка, Миколу 
Лукаша / Б. Жолдак. – Київ : Грані-Т, 2009. – 126 с. : іл. – 
(Життя видатних дітей).

***
Під чужим ім’ям : худож.-публіцист. фільм / авт. сцен. 

І. Малишевський ; реж. Б. Савченко [та ін.]. – К/с «Золоті 
ворота», 1999. – 54 хв. – З серіалу «Космос в особах».

Геній в обставинах : [док. фільм] / реж. І. Шатохіна. – 
Нац. телекомпанія України, 2007. – 44 хв. – Режим доступу: 
https://www.youtube.com/watch?v=nJ5xTxzmajU.

Електронні ресурси
Герей В. Юрій Кондратюк: таємниці долі та винаходів 

[Електронний ресурс] / В. Герей // На скрижалях : [сайт]. – 
Текст. і граф. дані. – [Івано-Франківськ], 2016. – Режим до-
ступу: https://na-skryzhalyah.blogspot.com/2016/05/blog-
post_42.html (дата звернення: 07.06.2016). – Назва з екрана.

Ілюстрації
Ю. Кондратюк : [портрет] // Онищенко В. О. Піонер 

теоретичної космонавтики Юрій Кондратюк: per aspera ad 
astra : теоретик космонавтики Олександр Шаргей (Юрій 
Кондратюк): портрет на фоні епохи. – Полтава, 2007. – С. 16.

Підготовлено А. Рихтік

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Червень



150

Роман Шухе-
вич – приклад геро-
їзму для українців. 
Він був талановитим 
стратегом  революцій-
ної двофронтової вій-
ни української нації, 
яка в 40–50-х рр. 

ХХ ст. боролася проти найбільших і найжорстокі-
ших ворогів – більшовицького СРСР і нацистської 
Німеччини. Це був період прояву високого патрі-
отизму, героїзму, незламності, жертовності бор-
ців за волю України, яких поєднувала свята віра 
у створення Української Самостійної Соборної 
України (УССД). «Здобудеш українську державу, 
або загинеш у боротьбі за неї» – іншого вибору в 
повстанців не було.

Роман Шухевич (при хрещенні дістав друге 
ім’я Тарас) народився 30 червня 1907 р. у Львові, 
в родині повітового судді Осипа-Зиновія Шухеви-
ча та Євгенії Стоцької. Батько і мати були відоми-
ми культурно-просвітніми діячами. В сім’ї, крім 
Романа,  було ще двоє дітей – Юрій і Наталія.

Галицький священицький рід Шухевичів 
знаний із ХVІІІ ст. Його представники відігра-
ли важливу роль у культурному й політичному 
житті краю і сприяли українському національно-
му відродженню. З високоінтелектуального роду 
Шухевичів вийшла велика когорта політичних, 
культурно-громадських та військових діячів, що 
формували модерну українську націю та боролися 
за її державність 2.

Дід Романа, Володимир Шухевич, був професо-
ром, педагогом, громадським діячем, етнографом, 
автором багатьох наукових праць, у т. ч. п’ятитом-
ної розвідки «Гуцульщина» – ґрунтовного дослі-
дження про життя, звичаї та вірування гуцулів. 
Викладав німецьку та українську мови в Реальній 

школі у Львові; заснував Християнсько-суспільну 
партію та її щоденну газету «Руслан»; був політич-
ним дорадником галицького митрополита, карди-
нала С. Сембратовича. Як член головного відділу 
Товариства «Просвіта» і дійсний член НТШ дбав 
про народні театри, хорові гурти і поширення істо-
ричних знань; запалював українську громаду різ-
номанітними ідеями і власною працею.

Бабуся Герміна – знана громадсько-культур-
на діячка, організаторка жіночого руху в Галичи-
ні – заснувала у Львові перше українське демо-
кратичне товариство «Клуб русинок», що згодом 
перетворилося на «Союз українок». Г. Шухевич 
долучилася й до заснування першої жіночої гімна-
зії класичного типу (1906), а згодом  і до першої в 
Галичині української жіночої кооперативи «Труд».

Роман успадкував найкращі риси своїх роди-
чів і галицької інтелігенції загалом: патріотизм, 
інтелектуальність, високу культуру у ставленні 
до себе і навколишніх. Саме в бабусі та дідуся 
він жив під час навчання у Львівській академіч-
ній гімназії (1917–1925). У будинку діда хлопець 
познайомився з Є. Коновальцем, який був на той 
час командиром Української військової організа-
ції (УВО). Спілкування з ним суттєво вплинуло 
на формування свідомості Романа та спонукало 
до діяльності в молодіжній сітці УВО.

Р. Шухевич був одним із організаторів плас-
тового гуртка «Ясний Тризуб» (1922), активним 
членом «Пласту» та спортивних товариств. З 
пластунами здійснював мандрівки по околицях 
Львова, щоб добре вивчити їх, брав участь у піших 
та водних мандрівках горами та ріками України. 
Юнак гартувався духовно і фізично. Він виховав 
у собі почуття обов’язку, високу виконавчу дис-
ципліну, що дало йому змогу в подальшому, вже 
як командиру УПА, віддавати накази з глибоким 
розумінням військової справи.

30 червня

Символ незламності та самопожертви
До 110-річчя від дня народження Ð. Øухевича (1907–1950)

Боротьба за волю українського народу,
за його суверенне державне існування

і розквіт стала змістом життя
Романа Шухевича – людини виняткового гарту.

П. Дужий 1

 1 Дужий П. Генерал Тарас Чупринка : (нариси про Романа Шухевича – Головного Командира УПА). – Львів, 1997. – С. 15.
2 Про прадіда Р. Шухевича див. ст.: Працював не для слави / підгот. Л. Рогальчук // Дати і події, 2016, перше півріч-

чя : календар знамен. дат. – Київ, 2015. – №1 (7). – С. 24–26.
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У вересні 1925 р. юнак вступив до політех-
ніки в Данцигу (Гданську), через рік перевівся 
до Львівського політехнічного інституту, на бу-
дівельно-архітектурний факультет, де в червні 
1934 р. отримав диплом інженера.

Одночасно Р. Шухевич навчався у Вищому 
музичному інституті ім. Миколи Лисенка. Гра на 
фортепіано була не просто частиною освіти май-
бутнього командира УПА – при нагоді він любив 
грати для товариства.

У 1928–1929 рр. Р. Шухевич відбував військо-
ву службу в польській армії. Як студента його ві-
дразу направили у школу підхорунжих, але через 
політичну ненадійність звільнили. Свій військовий 
вишкіл Р. Шухевич продовжив рядовим гарматни-
ком в артилерійській частині на Волині, на спеці-
альних старшинських курсах у Данцигу, Берліні, 
Чехії, куди виїздив за завданнями УВО та ОУН.

Після звільнення від служби у польській армії, у 
1930 р., Р. Шухевич одружився з Н. Березинською, 
донькою пароха з с. Оглядів. У 1933 р. у подружжя 
народився син Юрій, а  в 1940-му – донька Марія.

У 1930 р. Роман став бойовим референтом 
Крайової екзекутиви ОУН, яку очолював С. Бан-
дера. На західноукраїнських землях Р. Шухевич 
під псевдонімом Дзвін керував саботажною ак-
цією проти польських окупантів у відповідь на 
колонізацію українських земель, що охопила всю 
Галичину. Польський уряд розгорнув тотальну 
«пацифікацію» («замирення»), тобто розправу з 
українським населенням, що не дало очікуваних 
наслідків: непокора українців набула масового 
характеру, посиливши революціонізацію укра-
їнського селянства, та сприяла поширенню ідей 
українського націоналізму.

Р. Шухевич, разом С. Бандерою, Я. Стець-
ком, З. Коссаком та ін., долучився до вироблен-
ня тактики, що згодом оформилась у концепцію 
«перманентної революції». Згідно з цією концеп-
цією, український народ в умовах жорстокої оку-
пації шляхом силового натиску на ворога мав би 
здобути свободу. ОУН узяла на себе підготовку 
до всенародного повстання. Для формування в 
суспільстві нестримного бажання здолати свого 
ворога було організовано широку пропаганду ідей 
революції та безкомпромісної боротьби.

У 1934 р., після вбивства міністра внутрішніх 
справ Польщі Б. Пєрацького, якого вважали голов-
ним винуватцем кривавих пацифікацій, Р. Шухе-
вич, незважаючи на відсутність прямих доказів 
участі у замаху, був заарештований і ув’язнений 
у концтаборі Береза-Картузька. Там його записа-
ли до групи кочегарів, які взимку носили вугілля 
та розпалювали печі. Проте і в таборі він очолив 
націоналістичну організацію самооборони.

У 1935 р. Романа відправили на слідство до 
Львова, в тюрму «Бригідки», а через рік засуди-

ли до трьох років ув’язнення з урахуванням слід-
чого арешту. У 1937-му звільнили за урядовою 
амністією.

Після цього Р. Шухевич проживав із родиною 
у Львові, на вул. Косинерській, 18а (сучасна вул. 
І. Карпинця), працював у рекламній кооперативі 
«Фама», яку сам і організував у березні 1937 р. 
Завдяки вмілому менеджменту фірма розрослась 
у розгалужене підприємство. Було створено осе-
редки в багатьох містах Галичини та Волині й 
навіть поза межами тодішньої Польщі. «Фама» 
мала виконувати подвійне завдання – політич-
не і фінансово-економічне, ставши легальним 
прикриттям для діяльності ОУН. Працівниками 
кооперативи були переважно члени ОУН – ко-
лишні політв’язні, яким складно було влашту-
ватися на роботу. Працюючи, вони отримували 
легальний заробіток і могли успішно поєднувати 
працю на фірмі з організаційною діяльністю.

У 1938 р., нелегально перейшовши разом з 
іншими націоналістами до Карпатської України, 
Р. Шухевич допомагав створювати її збройні си-
ли  – Карпатську Січ – і захищав щойно створе-
ну  незалежну українську державу від угорських 
агресорів. У Генеральному штабі національної 
оборони Карпатської України (1938–1939) пору-
чик Р. Шухевич (Щука) мав забезпечувати попов-
нення Карпатської Січі новими членами, організо-
вувати фінансову допомогу та зв’язок.

Восени 1939 р. Роман разом із родиною про-
живав у Кракові, де виконував функції референ-
та зв’язку у Проводі українських націоналістів 
(ПУН) на чолі з полковником А. Мельником. 
Нова політична ситуація вимагала нових форм 
боротьби за державну незалежність, однак щодо 
цього  ОУН в Україні та ПУН за кордоном не мали 
єдиного узгодженого погляду. Різниця в тактиках 
призвела до розколу на дві ОУН – під керівниц-
твом полковника А. Мельника та під проводом 
С. Бандери. Остаточно цей поділ було оформлено 
на конференції ОУН 10 лютого 1940 р. у Кракові, 
на якій було створено Революційний провід ОУН 
на чолі з С. Бандерою. Р. Шухевич увійшов до його 
складу і був призначений крайовим провідником 
ОУН на західноукраїнських землях, що за пактом 
Молотова – Ріббентропа ввійшли до німецького 
генерал-губернаторства (Підляшшя, Холмщина, 
Надсяння та Лемківщина). Водночас працював у 
військовому штабі ОУН, брав участь в організації 
курсів підготовки бойових кадрів.

У час боротьби між двома тоталітарними ім-
періями Україна гостро потребувала добре вишко-
лених вояків і старшин. У березні 1941 р. Р. Шу-
хевич із позивним Тур, за дорученням Проводу 
ОУН та з метою відновлення незалежної Україн-
ської держави, створив нові військові формуван-
ня – дружини українських націоналістів (ДУН). 
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У військових справах ДУН підпорядковувалися 
вермахту, а в політичних – ОУН. Учасники ДУН 
вважали себе новітніми січовими стрільцями.

З червня 1941 р. Р. Шухевич був заступником 
командира новоспеченого українського батальйо-
ну «Нахтіґаль» (у перекладі з німецької – соловей, 
бо хлопці дуже гарно співали), який у майбутньому 
мав стати базою для формування української армії.

30 червня 1941 р., коли німецькі війська заво-
лоділи Львовом, до міста разом з ними ввійшов і 
батальйон «Нахтіґаль». Тут на Р. Шухевича чека-
ла страшна трагедія – він побачив скатоване тіло 
свого брата Юрія. Його, як і тисячі інших, енкаве-
дисти вбили за те, що він був українцем. Радян-
ські війська і влада залишили по собі страхітли-
ві катівні, тюрми з тілами замордованих людей і 
розіп’ятих на хрестах священиків. Вояки баталь-
йону «Нахтіґаль», яких благословив митрополит 
А. Шептицький, забезпечили проголошення Акту 
відновлення Української держави. Однак німецька 
влада поставилася до цього вкрай вороже. Голову 
Проводу ОУН С. Бандеру та голову Державного 
правління Я. Стецька заарештували. Р. Шухевич 
висунув перед вермахтом ультиматум: якщо укра-
їнський уряд із прем’єром Я. Стецьком та всіх оу-
нівців не буде негайно звільнено, то батальйон 
«Нахтіґаль» не братиме участі в поході на схід, 
бо його вояки присягнули українському народові. 
Після цього «Нахтіґаль» зняли з фронту, інтер-
нували й перевели до Німеччини. Згодом чимало 
добре вишколених вояків батальйону поповнили 
лави Української повстанської армії (УПА).

Із січня 1943 р. в житті Р. Шухевича почав-
ся новий етап. Після втечі з-під німецької варти 
він приєднався до Проводу ОУН та очолив вій-
ськову референтуру. Через крах надій здобути 
незалежну Українську державу у співпраці з Тре-
тім рейхом в ОУН (Б) розпочали активну анти-
фашистську діяльність. У жовтні 1942 р. Провід 
ОУН створив УПА, що встала на боротьбу проти 
гітлерівської окупації, а також проти радянських 
та польських партизанів.

У 1943 р. стало зрозуміло, що Німеччина про-
грає війну, а в Україні відновиться московсько-біль-
шовицька влада. У зв’язку з цим необхідно було 
повністю перебудувати діяльність ОУН, УПА та 
їхніх допоміжних служб, пристосувавши визволь-
ну боротьбу до нових умов. У травні Р. Шухевича 
обрали членом бюро Проводу, а в серпні, на ІІІ Над-
звичайному великому зборі ОУН,  – головою бюро 
Проводу ОУН і  головним командиром УПА. За 
керівництва Р. Шухевича відбулася подальша ево-
люція ідейно-програмних засад націоналістичного 
руху, що відображено у постановах збору ОУН.

21–22 листопада 1943 р. в с. Будераж, що на 
Рівненщині, було скликано Конференцію поне-
волених народів Східної Європи і Азії (за учас-

тю 39 делегатів від 13 народів) для розроблення 
узгодженого плану боротьби проти спільних оку-
пантів. На конференції було наголошено, що ОУН 
бореться проти німецького націонал-соціалізму і 
московського більшовизму, вливаючись у широ-
кий інтернаціональний рух проти двох імперій.

Для об’єднання всіх національно-держав-
ницьких сил українського народу в боротьбі за 
державну незалежність 11–15 липня 1944 р., з 
ініціативи ОУН та особисто Р. Шухевича, було 
скликано збори, на які прибули представники ді-
ючих в Україні політичних організацій. У резуль-
таті нарад було створено Українську головну ви-
звольну раду (УГВР), що стала найвищою владою 
під час боротьби за УССД. Президентом її було 
обрано відомого діяча ОУН  К. Осьмака. Виконав-
чим органом УГВР був Генеральний секретаріат, 
головою якого обрали Р. Шухевича. Його ж за-
твердили на посаді секретаря військових справ, 
головним командиром УПА та головою Проводу 
ОУН. Р. Шухевич зумів об’єднати всі визвольні 
сили українського народу та керівництво в єди-
ну структуровану систему й репрезентувати на-
ціонально-визвольний рух українців у Європі та 
світі.

Територія дій УПА стрімко розширювалася. 
Чисельність її загонів сягала 100 тис. вояків. Пов-
станські загони діяли в Галичині, Буковині, на Ки-
ївщині, Житомирщині, Кіровоградщині, Сумщині. 
Німецькі війська зазнавали дошкульних поразок 
і за всяку ціну прагнули знищити головного ко-
мандира УПА. З цією метою німецькі спецслужби 
здійснили широкомасштабну операцію у Львові, 
яку особисто контролював шеф гестапо Г. Мюл-
лер. Однак вчасне попередження повстанської 
розвідки врятувало керівника УПА.

Після закінчення Другої світової війни, коли 
на зміну німецьким повернулися московські оку-
панти, в УПА вирішували – відступити за межі 
України чи залишитися на рідній землі. Р. Шухе-
вич, як головний командир УПА, прийняв рішен-
ня залишитись і продовжити  боротьбу за україн-
ську справу.

Проведені Р. Шухевичем організаційні та по-
літично-програмні зміни значно зміцнили ОУН 
і УПА й дали змогу продовжувати боротьбу до 
кінця 1950-х рр. У своїй «Відозві Головного ко-
мандира УПА» він закликав бійців перейти до 
тактики підпільної боротьби. Було розформова-
но регулярні сотні, курені УПА і створено під-
пільні групи, які діяли методом раптового нападу 
на радянські підрозділи спецвійськ та регуляр-
них частин. Боротьба велася малими групами. 
Повстанці створили унікальну мережу бункерів,  
якої світ ще не бачив. Досвід підземного будів-
ництва УПА і дотепер вивчають у військових 
академіях світу.

Червень
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Від весни 1948 р. головний командир УПА 
перебував у підпільній штаб-квартирі в с. Біло-
горща. Там 5 березня 1950 р. він загинув у бою зі 
спецзагоном МДБ. 

Займаючи три керівні посади, Р. Шухевич 
під  різними псевдонімами – Тур, Лозовський, 
Тарас Чупринка – протягом семи років керував 
усією визвольною боротьбою українського наро-
ду проти гітлерівської Німеччини та більшовиць-
кої Московщини. Своєю багатогранною і багато-
річною революційною діяльністю він засвідчив 
не лише велику любов до українського народу, 
безмежну відданість справі визволення України, 
а й непересічний талант політика та військового 
командира. Його відзначили вищими нагородами 
УПА – Золотим хрестом бойової заслуги І кляси 
та Золотим Хрестом заслуги, посмертно іменува-
ли Гетьманським пластуном-скобом і нагородили 
Пластовим золотим хрестом.

12 жовтня 2007 р. Указом Президента Украї-
ни Р. Шухевичу посмертно присвоєно звання Ге-
роя України.

У галереї національних борців ХХ ст. постать 
Р. Шухевича посідає виняткове місце. Під його 
керівництвом виростала й протистояла ворого-
ві нескорена армія та революційна організація. 
Життя і діяльність головного командира УПА, 
генерал-хорунжого Р. Шухевича стали взірцем 
героїчних змагань за українську державність і 
мають бути прикладом для прийдешніх поколінь 
української нації.

Ім’ям Р. Шухевича названо вулиці в Києві, 
Львові, Одесі, Івано-Франківську, Коломиї та ін-
ших містах України. На його честь встановлено 
пам’ятники, барельєфи, меморіальні дошки.

У будинку в с. Білогорща (нині  м. Львів, 
вул. Білогорща, 76а), де він героїчно загинув, 
у 2001 р. при Львівському історичному музеї 
створено Музей генерал-хорунжого УПА Рома-
на Шухевича та біля його будівлі встановлено  
пам’ятник. На батьківщині родини Шухевичів, 
у с. Тишківці, також створено музей і відкрито 
пам’ятник Р. Шухевичу.
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У приміщенні, де відбуватиметься захід, ба-
жано оформити фотовиставки, стенди, настінні 
газети, присвячені особливостям флори і фауни 
краю, діяльності природоохоронних товариств, 
гуртків, громадських об’єднань. Доцільно влашту-
вати виставку робіт юних натуралістів, оформити 
яскраві плакати з висловами видатних особисто-
стей або з приказками, прислів’ями про природу. 
Якщо є можливість, бажано застосовувати муль-
тимедійні програмні засоби.

Звучить музика. На екран проектуються 
слайди із зображенням різних квітів, звірів, пта-
хів, риб, а також пейзажі – ліси, гори, водойми, 
поля, степи, парки, міста, села.

На сцені з’являються ведучі.
Музика стихає.
Ведучий 1. Сьогодні ми відзначаємо особли-

вий день – День довкілля. Це свято запроваджено 
в нашій країні в 1998 р. з ініціативи громадських 
природоохоронних організацій і Міністерства 
екології та природних ресурсів України й прово-
диться щороку в третю суботу квітня.

Ведучий 2. День довкілля вирізняється се-
ред інших державних свят. Відзначаючи його, ми 
віддаємо шану природі України, всім її живим та 
неживим об’єктам. У цей день на перший план ви-
ходять проблеми екології, чистоти атмосферного 
повітря, раціонального використання, відтворен-
ня й охорони земних надр, морів, річок, озер, бо-
літ, підземних прісних вод, лісів, степів, гір, усіх 
тварин, що живуть на землі та у воді, всього роз-
маїття рослинного світу.

Ведучий 1. Велика і прекрасна наша Україна. 
Кожне дерево, колосок, квітка, кожна травина, ко-
жен звір, птах, комаха – невід’ємні частини її приро-
ди, її багатства і краси, без чого людині не прожити.

Ведучий 2. Дуже часто відчуття Батьківщи-
ни приходить до нас саме через природу, її надзви-
чайну красу.

Звучить фонограма «космічної» музики. На 
екран проектується карта зоряного неба. У про-
мінні прожектора – читець.

Читець 1. 
Ми живемо отут, на землі, 
                              край Чумацького битого шляху, 
на узбіччі, де пахне полин і блакитний чебрець, 
де кропива глуха вироста із космічного праху, 
де на пил обертається Місяця срібний вінець. 

Край Чумацького Шляху живемо – 
                                                                у зорях пшениці, 
живемо у вівсяних, ячмінних та житніх зірках. 
Із блакиті небесної маємо рубані лиця. 
Вени, наче пороги дніпровські, гудуть на руках. 

Нам ріднею доводиться скіфська, з піщаника, баба, – 
Скільки мали і маєм рідні у ковильних степах! 
Цю рідню не убити нікому, 
                                                     й цей степ не загарбать, 
і не стерти кургани, насипані в наших серцях.

..............................................................
Наша мить – це краплина, 
                                       в якій віддзеркалилась вічність. 
Вічність – присуд природи, якому підвладні усі. 
Край Чумацького Шляху жили і живем на узбіччі, 
в галактичному поросі, на галактичній росі…

(Є. Гуцало «Ми живемо отут, на землі...») 
Ведучий 2. Огляньмося навколо в День до-

вкілля. Замислимося про необхідність бережли-
вого ставлення до природи. 

Ведучий 1. Згадаймо про красу українських 
лісів, водойм, гір, щедро оспіваних поетами! Нам 
є що берегти і що любити! 

Ведучий 2. Ми, люди, саме природі зобов`я-
зані своїм існуванням. І як же сьогодні ми віддячу-
ємо за це все?

Ведучий 1. Щороку в процесі виробництва 
в ріки, озера, моря скидаються десятки кубокіло-
метрів забрудненої води, в якій розчинені десятки 
мільйонів тонн шкідливих речовин.

Ведучий 2. Викиди в атмосферу становлять 
за рік сотні мільйонів тонн окису вуглецю, десят-
ки мільйонів тонн двоокису сірки та окису азоту. 
Це дуже небезпечні отруйні речовини.

Ведучий 1. У пресі дедалі частіше з’являють-
ся публікації про те, що вирубуються ліси, убожіє 
Світовий океан, міліють ріки, замулюються озера, 
пустелі поглинають родючі землі.

Читець 2.
Рятуємо чисте повітря. Рятуємо воду – 
в морях. В океанах. В малих і великих річках. 
Рятуємо рідкісних птахів – не всі ще породи, 
а ті, що зникають в полях, у лісах, у лугах. 

Рятуємо злаки. А потім рятуємо квіти. 
Рятуєм світанки — від кіптяви, гару й димів. 
Рятуємо тишу, щоб в тиші мовчати й радіти. 
Рятуємо вулицю від голосних двигунів. 

Рятуємо землю. А також рятуємо небо. 
Рятуємо мрії. Кохання солодкий мотив. 
Рятуємо ніжність… Від кого рятуєм? Від себе. 
Поки ще не пізно і можна хоч щось зберегти…

(Є. Гуцало «Рятуємо чисте повітря. 
Рятуємо воду…») 

 До слова запрошується або представник 
місцевої природоохоронної організації, або член 
якогось природоохоронного товариства, гурт-
ка, громадського об’єднання, або представник 

Соціокультурна діяльність

«Ми живемо отут, на землі…»
Сценарій тематичного вечора до Дня довкілля 
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місцевої влади, в компетенції якого перебувають 
питання охорони довкілля.

Після виступу демонструються слайди, 
створені на матеріалах місцевості (села, міста, 
області), де проходить захід, звучить музика. 

Читець 1.
У маків – свято. В соняшників – свято.
Мир вінценосний – на увесь буй мир!
На вітрі трави гнуться, як дівчата,

      тріпочучи веселими грудьми.
Цвіт гарбузовий напинає вуса,
верби за вітром піниться коса...
День в голубу сорочку зодягнувся,
що світиться, неначе небеса.
День сонце посадив собі на плечі,
із сонцем на плечах полями йде,
а далина летить, неначе кречет,
якому серце рветься із грудей.
Пшениця – руса. Жито – темно-русе.
Хмаринкою в полях біліє путь.
Вода у річці грає, наче гуслі,
що музикою в берегах течуть.

(Є. Гуцало «У маків – свято») 

Музика стихає. На екран проектується ти-
тульна сторінка Червоної книги України. Вихо-
дять ведучі.

Ведучий 1. Людство бере, а вірніше, відбирає 
в природи щорічно десятки мільярдів тонн речо-
вин і матеріалів на свої потреби.

Ведучий 2. Рослинний покрив уже не в змо-
зі переробити вуглекислий газ, який виділяється 
при згорянні палива. Ліси зникають із неймовір-
ною швидкістю. Щороку наша планета втрачає 
назавжди десятки видів рослин і тварин. 

Читець 2.
Прощай,  морська корово із Командорських островів!
Чудовисько, релікт, створіння ластогруде
Десь бачили тебе, останню із корів.
Ти вимерла як вид. Тебе уже не буде.

Десь бачили тебе. Ти вийшла із води
екологічним зойком океану.
Останній дивогляд морської череди! —
жив тисячу століть, а я вже не застану,

Корівонько, що їла, що пила?
Медузами цвіли твої альпійські луки.
Коли на глибині ти царствено пливла,
всі мертві кораблі дивилися крізь люки.

Сиділа б собі там і паслася на дні.
Десь, може б, набрела втонулу Атлантиду,
Там цар морський Нептун живе у курені,
пасе морських корів зникаючого виду.

Чи нафта розпливлась, чи, може, це казки,–
на Командорах, кажуть, серед літа
з морської піни вийшла на піски
коров’яча остання Афродіта.

Прощай. І не журись, що піна – як мазут.
Ще місце є у тій «Червоній книзі».
Ще ходить по землі останній вільний зубр,
твої брати моржі ще гріються на кризі!

(Л. Костенко «Прощай, морська корово 
із Командорських островів!») 

Ведучий 1. У всеосяжному збірнику відо-
мостей про охоронний статус рослин і тварин у 
всьому світі, у так званому Червоному списку, що 
видає Міжнародний союз охорони природи, налі-
чується понад 40 тисяч пунктів – це види рослин і 
тварин, що перебувають під загрозою зникнення.

Ведучий 2. Дедалі більше сторінок додається 
до Червоної книги України. Її перше, однотомне, 
видання побачило світ у 1980 р. Воно  нараховува-
ло 151 назву видів рослин та 85 назв видів тварин.

Ведучий 1. Друге видання Червоної книги 
України, що вийшло друком у 1994–1996 рр., 
було вже двотомним.  Перший том – «Тваринний 
світ» – налічував 382 види, другий том – «Рослин-
ний світ»  – 541 вид.

Ведучий 2. У третьому виданні Червоної 
книги України, виданому в 2009 р., налічувалося 
826 видів рослин і грибів та 542 види тварин, котрі 
потребували захисту.

Гасне світло. Промінь прожектора висвіт-
лює лісову галявину. Біля великого пенька зібра-
лися на симпозіум звірі та птахи (їхні ролі вико-
нують одягнені в маски учасники драматичного 
колективу, бібліотекарі або пересічні користу-
вачі). На почесному місці головуюча – Сова.

Сова: Вельмишановне товариство, дозволь-
те розпочати наш симпозіум. Сьогодні на поряд-
ку нічному одне питання: запис у Червону книгу 
України. Знаю, що кожному своя шкура ближча, 
тому розглядатимемо лише серйозні й переконли-
ві пропозиції.

Вгору здіймається кілька лап, крил і ратиць.
Сова (до лебедя): А ти чого крило здійняв? 

Лебедів уже давно занесено в Червону книгу 
України...

Лебідь: Бачте, шановне панство, у книгу-то 
занесено, але браконьєри б’ють нас, мов скаже-
них собак.

Сова: Так то ж браконьєри. Пора знати, що 
на книгу надійся, а сам пильнуй і не підставляй 
свою нерозумну голову під кожне дуло...

Лось: Що не кажіть, але ж серед мисливців ба-
гато таких, які заготовляють для нас узимку корм...

Олень: Не сперечатимуся щодо кормів, але  ж 
мисливці заготовляють наші роги, м’ясо, шкури...

Сова: Прошу виступати по суті.
Вепр: Що ж це робиться? Нашому брату-ве-

пру тепер ніде й голову прихилити. У лісі під кож-
ним кущем туристи з гітарами. Була одна схован-
ка – болото, а тепер і там музика лунає.

Сова: Пробачте, але лізти в Червону книгу з 
вашим рилом – то справжнісіньке свинство. У на-
шому лісі вас іще вдосталь. Треба, дорогенький, 
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пристосовуватися до нових умов. Рийте нори, як-
от борсуки, і живіть собі на здоров’я...

Борсук: Якби ж воно так. Хтось пустив чут-
ку, що в нас жир цілющий.

Сова: Вашу пропозицію візьмемо до уваги. 
Але знайте міру і рийте нори десь у глухих міс-
цях, а не під самісіньким носом у людей. Вчіться у 
бобрів – вони вхід до своїх нір роблять з-під води...

Бобер: Як не ховаємось, а браконьєри все 
одно луплять нас на шапки.

Сова: Що ж, і борсука, і бобра слід записати в 
Червону книгу. Хто там іще?

Заєць: І мене, мене, дуже прошу, запишіть! У 
нашому лісі на кожного сіромаху припадає по сім 
мисливців. А в кожного щонайменше сотня патро-
нів... Словом, якщо не запишете, сам на себе лапи 
накладу...

Сова: Воно, з одного боку, й шкода вас, 
куцохвості, а з другого – зло бере. Лишився жи-
вим – то сховайся й не ворушись. Так ні, одне мир-
шаве зайчисько за ніч наробить стільки слідів, наче 
їх там тисячі. Отож запишемо, але з умовою…

Заєць: Ура! Тепер я всім браконьєрам носа 
втру! (Зривається з місця, зникає у чагарниках, 
де майже відразу зовсім близько лунає постріл).

Сова: Горе тому, в кого не лише хвіст, а й ро-
зум куций. Адже й віслюк знає, що ні браконьєри, 
ні їхні собаки перед полюванням книг не читають, 
навіть «Червоних». І все ж вірте: буде і в нашому 
лісі такий день, коли зникне останній браконьєр. 
Адже і добрих людей багато! Тож у них шукаймо 
захисту. Так, захисту... 

На сцену виходять ведучі та читці.
Ведучий 1. Біда, що сталася 26 квітня 1986 р. 

неподалік Чорнобиля – вибух на Чорнобильській 
атомній станції, – це застереження для всіх жите-
лів планети, що науково-технічний прогрес може 
служити й не на користь людству.

Ведучий 2. Найбільше постраждали ті люди, 
що мешкали поблизу й не знали про небезпеку. А 
чи лишилися на земній кулі безпечні місця?

Ведучий 1. Ми чванимось прогресом, але з 
кожним поколінням передаємо у спадок дедалі 
вибухонебезпечніший світ.

Читець 1.
Ми – атомні заложники прогресу
Вже в нас нема ні лісу
ні небес
Так і живем
од стресу і до стресу
Абетку смерті маємо – АЕС.
Ще назва є, а річки вже немає.
Усохли верби, вижовкли рови,
і дика качка тоскно обминає
рудиментарні залишки багви.
І тільки степ, і тільки спека, спека,
і озерявин проблиски скупі.
І той у небі зморений лелека,
і те гніздо лелече на стовпі.

Куди ти ділась, річенько? Воскресни!
У берегів потріскались вуста.
Барвистих лук не знають твої весни,
і світить спека ребрами моста.
Стоять мости над мертвими річками.
Лелека зробить декілька кругів.
Очерети із чорними свічками
ідуть уздовж колишніх берегів...

             ...........................................
Сухі гілки – це вже вінок терновий.
Останній клен світ за очі забіг.
Залишиться один лиш лист кленовий –
бетонний лист – розв’язкою доріг.
Ліси мої, гаї мої священні!
Пробудьте нам вовіки незнищенні!

(Л. Костенко «Ми – атомні заложники…»)
Ведучий 1. Україна – наш земний дім! Будь-

який його куточок – прекрасний! І його майбутнє 
залежить від кожного з нас!

Ведучий 2. Тож не руйнуймо пам`ятки при-
роди і культури, а зберігаймо величні творіння 
природи і людства!

Ведучий 1. Не забруднюймо навколишнє се-
редовище, а обладнуймо і прибираймо місця від-
починку!

Ведучий 2. Оберігаймо тварин, підгодовуй-
мо їх!

Ведучий 1. Не знищуймо рослини,  квіти,  хо-
дімо тільки стежками, щоб не зашкодити їм!

Ведучий 2. І щоб на нашому святі не залиши-
лося байдужих, пропонуємо всім узяти участь у 
грі-вікторині.

Ведучий 1. Отже, перше запитання. З най-
давніших часів для лікування різних хвороб люди 
використовували лікарські рослини. У сучасній 
медицині в Україні використовується близько 230 
видів лікарських рослин. Назвіть якомога більше 
лікарських рослин, що ростуть в Україні та вико-
ристовуються в медицині.

(Відповідь: акація, дуб, липа, береза, 
каштан, ялина, бузок, подорожник, ромашка 
аптечна, нагідки, алтея лікарська, валеріана, 
ехінацея, півонія, аїр, шипшина).

Ведучі записують відповіді, оголошують, 
скільки  рослин назвали учасники.

Ведучий 2. Друге запитання. Равлика можна 
зустріти скрізь – і на землі, і на деревах, і у воді. 
Діти співають йому пісеньку: «Равлику, равлику, 
висунь ріжки, дам тобі хліба і пирога трішки». 
Равлик вилазить з мушлі і випускає дві пари рі-
жок. Яку функцію вони виконують? 

(Відповідь: на голові равлика є дві пари 
щупалець, «ріжок», на одній із них  містяться 
очі, на другій  – органи дотику).

Ведучий 1. У м. Солт-Лейк-Сіті в США є 
незвичайний пам’ятник: висока гранітна колона 
з глобусом і двома птахами на вершині. Цей мо-
нумент встановлено на честь морських птахів, які 
врятували місцевих жителів від голоду, знищив-

Соціокультурна діяльність
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ши навалу сарани. Вчені підрахували, що тільки 
одна колонія цих птахів за час вигодовування 
пташенят знищує близько 22 тонн комах-шкідни-
ків. Крім комах, ці птахи живляться рибою, але в 
першу чергу вони поїдають хворих і мертвих риб, 
запобігаючи поширенню хвороб. Що це за птахи? 

(Відповідь: мартини, лат. – larus).
Ведучий 2. Це дерево можна побачити і 

обабіч магістралей, і у вузьких провулках. Воно 
невибагливе, витримує досить суворі умови, до-
бре переносить підстригання, швидко росте. За 
швидкість росту його навіть називають «північ-
ним евкаліптом». Але це ще не все. Густе листя 
цього дерева глушить вуличний шум, очищає за-
пилене міське повітря. 400 молодих дерев за літо 
поглинають 340 кг шкідливих речовин з повітря. 
У деяких країнах почали вирощувати цілі ліси та-
ких дерев. Крім того, їх широко використовують у 
будівництві, а також при виробництві целюлози. 
Про яке дерево йдеться? 

(Відповідь:  тополя).
Ведучий 1. В рослині, про яку буде наступ-

не запитання, містяться вітаміни С і К, провіта-
мін А, корисні мінеральні солі й білки. Навесні з 
неї варять борщ. У давнину з її волокон виробляли 
мішковину, а з листя  – зелену фарбу.  Що це за 
рослина? 

(Відповідь: кропива).
Ведучий 2. І останнє запитання. Цього пта-

ха можна зустріти на всій території України. Він 
має яскраве пір’я і часто оселяється в межах на-
селених пунктів – у старих садах і парках. На-
весні та влітку основу його раціону  становлять 
різні комахи, а восени і взимку птах переходить 
на рослинну їжу. Він добре і швидко літає, проте 
перевагу віддає лазінню по стовбурах дерев, при 
цьому опорою йому слугує дуже жорсткий хвіст. 
Назвіть цього птаха. 

(Відповідь: дятел).
Ведучі підбивають підсумки вікторини, дя-

кують усім присутнім, найактивніших учасни-
ків нагороджують.

Ведучий 1. Екологія – особливий світогляд 
людини, який визначається насамперед її духов-
ністю. Керуючись любов`ю, високою мораллю, 
людина не завдасть шкоди живій істоті. Руйную-
чи навколишнє середовище, людство руйнує своє 
майбутнє.

Ведучий 2. Жити в гармонії із природою – 
означає жити в гармонії із собою.

Читець 1.
Мене ізмалку люблять всі дерева,
і розуміє бузиновий Пан,
чому верба, від крапель кришталева,
мені сказала: «Здрастуй!» – крізь туман.
Чому ліси чекають мене знову,
на щит піднявши сонце і зорю.
Я їх люблю, я знаю їхню мову.
Я з ними теж мовчанням говорю.

(Л. Костенко «Мене ізмалку люблять всі дерева…»)

Ведучий 1. Ліс – безцінний скарб природи. 
Немає на землі жодної людини, життя якої не 
було б дотичне до дарів лісу.

Ведучий 2. Ліс дає людям деревину для бу-
дівництва, виробництва меблів, паперу, тканин. У 
лісі ростуть гриби, ягоди, лікарські рослини. Він 
завжди прекрасний і величний.

Читець 2.
Ліс, або, як серби кажуть, шума, –
Це не просто сосни та дуби:
Не одна там народилась дума,
Повна щастя, ніжності, журби.

Він співа то грізно, то шовково,
Як морська безсмертна глибина, –
Не одно ж там розцвілося слово,
Запалала пісня не одна.

З хмарами він дружбу вічну має,
Приятель дощам він голубим, –
І в пшеничнім пишнім урожаї
Лісовий таїться сизий дим.

Той, хто любить паростки кленові,
Хто діброви молоді ростить,
Сам достоїн людської любові,
Бо живе й працює – для століть!

(М. Рильський «Ліс»)
Ведучий 1. Наше довкілля – це частина нас 

самих. Особливо це стосується води. Кожна клі-
тинка живого організму містить воду. Вода – най-
необхідніша у світі рідина, а для людини вона цін-
ніша за всі продукти харчування.

Ведучий 2. У природі водойми – це джерело 
життя, це «очі землі», це основа будь-якої екосис-
теми.

Читець 2.
Я хочу розказати вам 
Про наші ріки невеликі, 
Я хочу показати вам 
Предтечі наші… Щоб вовіки 
Світилось голубе ім’я 
У нашім домі і дорозі. 
Щоб в їхній голубій тривозі 
Тривога ваша і моя 
Була присутня нощеденно, 
Бо невідмінна і священна 
Нам сестер голубих сім’я. 

Читець 1.
І мова нашої води 
У мові вод усепланетних 
Не є глагол сльози й біди, 
То мова є глибин відвертих. 

Ми знаєм крики наших вод, 
Коли вони горіли кров’ю. 
Ті крики в нас. Бо ми – народ. 
І води наші – кров з любов’ю! 

Течіть, народи многозикі, 
Поміж пустель, степів, дібров, 
І з нами наші, наші ріки – 
Надія, віра і любов.

(М. Вінграновський «На Псло, на Ворсклу, на Сулу…»)
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Ведучий 1. Гори України овіяні різноманітни-
ми легендами і таємницями, їм присвячено багато 
пісень, зокрема «Ой на горі та й женці жнуть...», 
«Ой на горі два дубки…», «Ой по горах сніги ле-
жать...».

Ведучий 2. Послухаймо одну з таких пісень.
Звучить пісня на слова Л. Глібова «Стоїть 

гора високая…».
Ведучий 1. Нічим не виміряти тієї снаги, того 

душевного піднесення, які дістає людина від спо-
глядання справжньої краси природи. Подорож у 
парк, ліс, гори, до річки, ставка, моря або мандрів-
ка неходженими стежинами вільного степу – це 
не тільки відпочинок, це свято, урочиста подія, 
про яку потім згадують довгі роки.

Ведучий 2. День довкілля – це привід ще 
раз замислитися про збереження та відродження 
безцінної живої природи! Особливо актуальною є 
ця проблема в наш час, коли навколишнє середо-
вище катастрофічно потерпає від індустріальних 

технологій та споживацького ставлення людей до 
природного багатства.

Читець 2.
Природа – в усьому. В зеленому клекоті
Дерев мідногорілих при буйній погоді,
В шуганнях ракет і в пташиному стрекоті –
Слава природі!
Бездонна, безмежна, тьмочисленне диво.
Хто годен природі сказати – а годі?!
Ген макрокосмос меле на мливо –
Слава природі!
В мені й наді мною, у нас і над нами –
Вся постає в таємничому коді.
Жахає безмежжям, заладкує снами –
Слава природі!
Ген зореліт проникає в глибини
Юних галактик, що сиві насподі,
І звідти долунює голос людини;
Слава природі! Слава природі!

(І. Драч «Ода природі») 

Алексієвець М. О. Екологічний рух в Україні / 
М. О. Алексієвець ; Тернопіл. держ. пед. ун-т ім. В. Гнатю-
ка. – Тернопіль : Лілея, 1999. – 275 c. 
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Твори-ювіляри
900 років від часу укладання (1117) Володимиром Мономахом першого дидактично-художнього твору 

княжої Русі «Поучення» 
710 років від початку написання (1307–1321) поеми Данте Аліг’єрі «Божественна комедія»
380 років від часу видання  друкарнею Києво-Печерської лаври (1637) книги «Євангеліє учительноє»
200 років від часу створення (1817) драматичної поеми Дж. Н. Г. Байрона «Манфред»
190 років від часу створення (1827) байки П. Гулака-Артемовського «Батько та Син» і балади «Твардов-

ський»
190 років від часу створення (1827) комедії Г. Квітки-Основ’яненка «Приїжджий із столиці, або Метуш-

ня в повітовому місті»
190 років від часу створення (1827) романів Дж. Ф. Купера «Червоний корсар», «Прерія»
190 років від часу створення (1827) збірника М. Максимовича «Малоросійські пісні» 
180 років від часу створення (1837) збірки байок Є. Гребінки «Розповіді пирятинця» 
180 років від часу створення (1837) гумористичного роману Ч. Діккенса «Посмертні записки Пік-

вікського клубу»
180 років від часу створення (1837) балади Т. Шевченка «Причинна»
175 років від часу створення (1842) повісті М. Гоголя «Шинель», поеми-роману «Мертві душі»
170 років від часу створення (1847) романів Ш. Бронте «Учитель», «Джейн Ейр»
170 років від часу створення (1847) книги М. Гоголя «Вибрані місця з листування з друзями»
170 років від часу створення (1847) роману І. Гончарова «Звичайна історія»
170 років від часу створення (1847) повісті Є. Гребінки «Пригоди синьої асигнації»
170 років від часу створення (1847) поеми Т. Шевченка «Княжна» та віршів «Мені тринадцятий мина-

ло», «А. О. Козачковському»
160 років від часу створення (1857) роману Ч. Діккенса «Маленька Дорріт»
160 років від часу створення (1857) праці М. Костомарова «Богдан Хмельницький і повернення Пів-

денної Русі до Росії»
160 років від часу видання (1857) роману П. Куліша «Чорна рада»
160 років від часу створення (1857) поем Т. Шевченка «Москалева криниця», «Неофіти», «Юроди-

вий» (не закін.) 
150 років від часу створення (1867) роману Е. Золя «Тереза Ракен» та книги «Едуард Мане»
150 років від часу створення (1867) праці М. Костомарова «Південна Русь у кінці ХVІ століття» 
150 років від часу створення (1867) роману І. Тургенєва «Дим»
140 років від часу створення (1877) роману Е. Золя «Пастка»
140 років від часу створення (1877) драматичних ідилій П. Куліша «Хуторянка, або Співана хвала мо-

лодої перед весільними гістьми (Антична народна дивовижа)», «Іродова морока»
130 років від часу створення (1887) оповідань Г. Барвінок «Жіноче бідування», «Перемогла» 
130 років від часу створення (1887) оповідання Н. Кобринської «Суддя» та публіцистичних статей «Русь-

ке жіноцтво в Галичині в наших часах», «Про первісну ціль Товариства руських жінок»
130 років від часу створення (1887) оповідань О. Кониського «Доля одного письменника», «Стельма-

хи» та статті «Олександер Атаназієвич Чужбинський»
130 років від часу створення (1887) збірки І. Франка «З вершин і низин» та поеми «Панські жарти»
120 років від часу створення (1897) роману Е.-Л. Войнич «Овід» (перший укр. переклад «Ґедзь»)
120 років від часу створення (1897) оповідання О. Кониського «Баба Явдоха» та перекладу повісті 

Т. Шевченка «Безщасний» 
120 років від часу створення (1897) збірок віршів М. Конопніцької «Лінії та звуки», «Новели»
120 років від часу укладення (ч. 1, 1897) збірки П. Куліша «Позичена кобза. Переспіви чужомовних 

співів» 
120 років від часу створення (1897) повісті О. Маковея «Залісся»
120 років від часу створення (1897) роману Г. Уеллса «Невидимець»
120 років від часу створення (1897) збірки І. Франка «Мій ізмарагд»
120 років від часу створення (1897) п’єси А. Чехова «Дядя Ваня»
110 років від часу створення (1907) п’єси В. Винниченка «Великий Молох»
110 років від часу створення (1907) роману Дж. Голсуорсі «Садиба»
110 років від часу створення (1907) оповідань М. Коцюбинського «В дорозі», «Persona grata» та етюду 

«Невідомий»
110 років від часу створення (1907) оповідань О. Купріна «Гамбрінус», «Велетні»
110 років від часу створення (1907) новели Леся Курбаса «Сни» 
110 років від часу написання (1907) роману Дж. Лондона «Залізна п’ята»
110 років від часу створення (1907) збірки О. Олеся «З журбою радість обнялась»
110 років від часу створення (1907) драматичних поем Лесі Українки «У пущі», «Кассандра», «Айша та 

Мохаммед»
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100 років від часу створення (1917) твору В. Гнатюка «Війна і народна поезія»
100 років від часу створення (1917) праці О. Грушевського «З полемічної літератури кінця XVI століт-

тя після запровадження унії»
100 років від часу створення (1917) творів О. Кобилянської «Лист засудженого вояка до своєї жінки», 

«Назустріч долі», «Юда», «Лісова мати», «Сниться…»
100 років від часу створення (1917) оповідання В. Короленка «Полонені» та брошури «Війна, вітчизна 

і людство»
100 років від часу написання (1917) статті Леся Курбаса «Молодий театр. Генеза – завдання – шляхи»
100 років від часу створення (1917) збірки поезій Б. Лепкого «Доля» 
90 років від часу створення (1927) збірки повістей Б. Антоненка-Давидовича «Синя волошка»
90 років від часу створення (1927) збірки поезій М. Бажана «Різьблена тінь»
90 років від часу створення (1927) повісті Г. Бєлих і Л. Пантелєєва «Республіка Шкід»
90 років від часу створення (1927)  роману О. Бєляєва «Острів Затонулих Кораблів»
90 років від часу створення (1927) збірок усмішок Остапа Вишні «Вишневі усмішки кооперативні», 

«Вишневі усмішки літературні», «Вишневі усмішки театральні»
90 років від часу написання (1927) курсу лекцій з історії української літератури М. Зерова «Українське 

письменство ХІХ в.» 
90 років від часу створення (1927) новел О. Кобилянської «Огрівай, сонце…», «Але Господь мовчить…»
90 років від часу створення (1927) драми І. Кочерги «Алмазне жорно»
90 років від часу створення (1927) п’єси М. Куліша «Народний Малахій»
90 років від часу публікації (1927) книги Леся Курбаса «Шляхи українського театру і ”Березіль”»
90 років від часу створення (1927) повістей Б. Лепкого «Батурин», «Сотниківна»
90 років від часу створення (1927) книги В. Сосюри «Юнь» та поеми «Відповідь»
90 років від часу створення (1927) роману О. Толстого «Гіперболоїд інженера Гаріна»
90 років від часу створення (1927) книг Ю. Яновського «Прекрасна Ут», «Кров землі»
80 років від часу створення (1937) роману О. Бєляєва «Голова професора Доуеля» 
80 років від часу створення (1937) історичної повісті Н. Королеви «Предок»
80 років від часу створення (1937) п’єси І. Кочерги «Чорний вальс»
80 років від часу створення (1937; у співавт.) праці І. Крип’якевича «Історія української культури»
80 років від часу створення (1937) роману А. Кроніна «Цитадель»
80 років від часу створення (1937; у співавт.) праці В. Кубійовича «Атляс України й сумежних країв»
80 років від часу написання (1937) книги спогадів Б. Лепкого «Три портрети. Франко – Стефаник – 

Оркан»
80 років від часу створення (1937) історико-біографічних повістей К. Паустовського «Ісаак Левітан», 

«Орест Кіпренський»
80 років від часу створення (1937) збірки В. Сосюри «Нові поезії»
70 років від часу створення (1947) повісті Ірини Вільде «Ті з Ковальської»
70 років від часу створення (1947) поетичної збірки П. Воронька «Весняний грім»
70 років від часу створення (1947) повісті О. Гончара «Земля гуде»
70 років від часу створення (1947) романів Ю. Косача «День гніву», «Еней і життя інших»
70 років від часу створення (1947) праці Д. Лихачова «Руські літописи та їх культурно-історичне зна-

чення»
70 років від часу створення (1947) роману Ю. Яновського «Жива вода»
60 років від часу створення (1957) повісті Р. Бредбері «Вино з кульбаби» 
60 років від часу створення (1957) роману О. Гончара «Перекоп»
60 років від часу створення (1957) повісті О. Довженка «Зачарована Десна»
60 років від часу створення (1957) збірки оповідань П. Загребельного «Учитель» та повісті «Дума про 

невмирущого»
60 років від часу створення (1957) повісті В. Земляка «Кам’яний Брід»
60 років від часу створення (1957) збірки Л. Костенко «Проміння землі»
60 років від часу створення (1957) роману Ю. Мушкетика «Гайдамаки»
60 років від часу створення (1957) збірки гумористичних оповідань М. Носова «Фантазери»
50 років від часу створення (1967) поетичної збірки Ю. Боршоша-Кум’ятського «Багряні акорди»
50 років від часу створення (1967) збірки М. Вінграновського «Сто поезій»
50 років від часу створення (1967) роману Г. Гарсіа Маркеса «Сто років самотності»
50 років від часу створення (1967) збірок І. Драча «Поезії», «Балади буднів»
50 років від часу створення (1967) роману П. Загребельного «Добрий диявол»
50 років від часу створення (1967) книги Д. Лихачова «Поетика давньоруської літератури»
50 років від часу створення (1967) повісті Ю. Мушкетика «День пролітає над нами»
50 років від часу створення (1967) розвідок М. Неврлого «Українська авангардна поезія», «Літера-

турний ярмарок»

Цього року виповнюється
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Липень
1

День архітектури України. Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України 
№ 456/95 від 17.06.1995 р.

Міжнародний день кооперативів. Відзначається щорічно в першу суботу липня відповідно до рі-
шення Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 47 / 90

100 років від дня народження Олега Даниловича Штуля-Ждановича (1917–1977), українського 
політичного та військового діяча

2
День Військово-Морських Сил Збройних Сил України. Відзначається щорічно в першу неділю 

липня відповідно до Указу Президента України № 331/2015 від 12.06.2015 р.
День працівників морського та річкового флоту. Відзначається щорічно в першу неділю липня від-

повідно до Указу Президента України № 332/2015 від 12.06.2015 р.
 4

День судового експерта. Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України 
№ 424/2009 від 10.06.2009 р.

6
100 років від дня народження Степана Романовича Барвінського (1917–1991), українського лікаря

7
Різдво пророка Іоанна Хрестителя. День Івана Купала
День працівника природно-заповідної справи. Відзначається щорічно відповідно до Указу Прези-

дента України № 629/2009 від 18.08.2009 р.
130 років від дня народження Марка Захаровича Шагала (1887–1985), російського, білоруського 

та французького художника, сценографа
8

День родини. Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України № 1209/2011 від 
30.12.2011 р.

110 років від дня народження Олега Ольжича [справж. – Олег Олександрович Кандиба 
(1907 1–1944)], українського письменника, науковця, археолога, політичного діяча

9
День рибалки. Відзначається щорічно в другу неділю липня відповідно до Указу Президента Укра-

їни № 464/95 від 22.06.1995 р.
70 років від дня народження Анатолія Івановича Кочерги (1947), українського оперного співака

11
Всесвітній день народонаселення. Відзначається щорічно відповідно до рекомендацій Керівної 

ради Фонду ООН у галузі народонаселення, поданих у Рішенні ПРООН 89/46, п. 21 (1989)
12

День святих первоверховних апостолів Петра і Павла
200 років від дня народження Генрі Девіда Торо (1817–1862), американського письменника, гро-

мадського діяча

Короткий перелік знаменних дат 
на ІІ півріччя 2017 р.

 1 Дату народження подано за ЕІУ, Довідником з історії України, Encyclopedia of Ukraine. За іншими даними народився 
21.08.1907 р.
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14
150 років від дня народження Володимира Олександровича Савченка-Більського (1867–1955), 

українського військового, громадсько-політичного діяча
90 років від дня народження Галини Федорівни (Федотівни) Добровольської (1927 1–2006), укра-

їнського архітектора
70 років від дня народження В’ячеслава Степановича Брюховецького (1947), українського літера-

турознавця, критика, педагога, громадського діяча 
15

День українських миротворців. Відзначається щорічно відповідно до Постанови Верховної Ради 
України № 292-VII від 21.05.2013 р.

100 років від дня народження Миколи Васильовича Дремлюги (1917 2–1998), українського компо-
зитора, педагога

100 років від дня народження Марії Авакумівни Познанської (1917–1995), української поетеси
16

День бухгалтера. Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України № 662/2004 від 
18.06.2004 р.

День працівників металургійної та гірничодобувної промисловості. Відзначається щорічно в третю 
неділю липня відповідно до Указу Президента України № 187/93 від 03.06.1993 р.

100 років від дня ухвалення (1917) II Універсалу Української Центральної Ради, який проголошу-
вав взаємне визнання Тимчасового уряду Російської республіки і Української Центральної Ради 

80 років від дня народження Ади Миколаївни Роговцевої (1937), української та російської актриси
17

80 років від дня народження Івана Андрійовича Геля (1937–2011), українського правозахисника, 
публіциста, громадсько-політичного та релігійного діяча

19
80 років від дня народження Ігоря Андрійовича Акимова (1937), українського зоолога
80 років від дня народження Андрія Дмитровича Гудими (1937), українського письменника, бота-

ніка, еколога
23

День Преподобного Антонія Печерського
100 років від дня народження Андрія Яковича Баклана (1917–1985), українського військового діяча

24
День пам’яті святої  рівноапостольної княгині Ольги

28
День хрещення Київської Русі-України. Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента 

України № 668/2008 від 25.07.2008 р.
День пам’яті святого рівноапостольного князя Володимира – хрестителя Київської Русі
150 років від дня народження Агапіта [світське ім’я – Антоній Йосифович Вишневський (1867–

1924)], українського церковного діяча
29

200 років від дня народження Івана Костянтиновича Айвазовського (1817–1900), російського жи-
вописця

30
День працівників торгівлі. Відзначається щорічно в останню неділю липня відповідно до Указу 

Президента України № 427/95 від 05.06.1995 р.
Цього місяця виповнюється:

60 років від дня виходу (1957) «Українського історичного журналу» – наукового часопису, органа 
Інституту історії України НАН України

1 Дату подано за ЕСУ. За іншими даними народилася 14.08.1927 р.
2 Дату народження подано за ЕСУ. За іншими даними народився 22.06.1917 р.



163

Серпень
2

День пророка Іллі
День високомобільних десантних військ. Відзначається щорічно відповідно до Указу Президен-

та України № 457/2012 від 27.07.2012 р.
100 років від дня народження Олекси Яковича Ющенка (1917–2008), українського поета, про-

заїка, журналіста
4

День національної поліції України. Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента 
України № 693/2015 від 09.12.2015 р.

330 років від дня укладення (1687) Коломацьких статей – міждержавного договору між Вій-
ськом Запорозьким та Російською державою про підтвердження козацьких прав і привілеїв та збере-
ження реєстрового козацького війська 

260 років від дня народження Володимира Лукича Боровиковського (1757–1825), українського 
художника, портретиста, мініатюриста, іконописця

6
Всесвітній день боротьби за заборону ядерної зброї (День Хіросіми)
День Повітряних Сил Збройних Сил України. Відзначається щорічно в першу неділю серпня 

відповідно до Указу Президента України № 579/2007 від 27.06.2007 р.
8

День військ зв’язку. Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України 
№ 154/2000 від 01.02.2000 р.

9
День святого великомученика і цілителя Пантелеймона 
Міжнародний день корінних народів світу. Відзначається щорічно відповідно до рішення Гене-

ральної Асамблеї ООН A/RES/49/214
150 років від дня народження Остапа Макарушки (1867–1931), українського філолога, педагога
70 років від дня народження Софії Михайлівни Ротару (1947), української естрадної співачки 

10
90 років від дня народження Луки Дмитровича Біганича (1927–1995), українського скульптора

12
Міжнародний день молоді. Відзначається відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН 

A/RES/54/120
140 років від дня народження Олександра Сергійовича Грушевського (1877 1–1942  2), україн-

ського історика, літературознавця, етнографа, архівіста, громадського діяча
13

День працівників ветеринарної медицини. Відзначається щорічно в другу неділю серпня відпо-
відно до Указу Президента України № 1035/2001 від 01.11.2001 р.

День будівельника. Відзначається щорічно в другу неділю серпня відповідно до Указу Прези-
дента України № 273/93 від 22.07.1993 р.

14
Винесення чесних древ Животворчого Хреста Господнього. Медовий Спас 
80 років від дня народження Володимира Олександровича Базилевського (1937), українського 

письменника, критика, перекладача, літературного критика
15

День археолога. Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України № 694/2008 
від 06.08.2008 р.

230 років від дня народження Олександра Олександровича Аляб’єва (1787–1851), російського 
композитора

1 Дату народження подано за ЕСУ, ЕІУ. За іншими даними народився 24.08.1877 р.
2 Помер у 1942-му або 1943 р.
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75 років від дня народження Валерії Гаврилівни Заклунної [справж. – Заклунна-Мироненко 
(1942–2016)], української актриси

17
75 років від дня народження Мусліма Магометовича Магомаєва (1942–2008), азербайджанського 

співака, композитора
18

100 років від дня народження Василя Захаровича Бородая (1917–2001), українського скульптора
19

Преображення Господнє. Яблучний спас
Всесвітній день гуманітарної допомоги. Відзначаєтья відповідно до рішення Генеральної Асамблеї 

ООН A/RES/63/139
День пасічника. Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України № 815/97 від 

15.08.1997 р.
21

25 років від часу проведення в Києві (21–24.08.1992) І Всесвітнього форуму українців
150 років від дня народження Леоніда Павловича Добровольського (1867 1–1929), українського 

історика, києвознавця, педагога
140 років від дня народження Осипа Йосиповича Бурачинського (1877–1948), українського полі-

тичного діяча, правознавця
23

День Державного Прапора України. Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента Укра-
їни № 987/2004 від 23.08.2004 р.

150 років від дня народження Осипа Степановича Маковея (1867–1925), українського письменни-
ка, критика, історика літератури, перекладача, публіциста, громадського діяча

24
День Незалежності України (1991). Відзначається щорічно як державне загальнонародне свято 

відповідно до Постанови Верховної Ради України № 2143-XII від 20.02.1992 р.
25

210 років від дня народження Івана Петровича Максимовича (1807–1861), українського богосло-
ва, перекладача

26
День авіації. Відзначається щорічно в останню суботу серпня відповідно до Указу Президента 

України № 305/93 від 16.08.1993 р.
27

День шахтаря. Відзначається щорічно в останню неділю серпня відповідно до Указу Президента 
України № 304/93 від 16.08.1993 р.

28
Успіння Пресвятої Богородиці. Перша Пречиста

29
Перенесення Нерукотворного Образа Господнього. Горіховий Спас
День Сил спеціальних операцій Збройних Сил України. Відзначається щорічно відповідно до Ука-

зу Президента України № 311/2016 від 26.07.2016 р.
30

90 років від дня народження Олександра Олександровича Станка (1927–2014), українського скри-
паля, педагога, композитора

80 років від дня народження Лариси Валентинівни Кадочникової (1937), української та російської 
актриси театру і кіно, художниці

1 Дату народження подано за ЕІУ, «Довідником з історії України». За іншими даними народився 26.07.1867 р., 07.08.1867 р.
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Вересень
1

День знань. Відзначається щорічно з 1984 р. 
150 років від дня народження Михайла Михайловича Федорова (1867 1–1945), українського вче-

ного в галузі гірничої справи 
80 років від дня народження Миколи Сергійовича Сядристого (1937), українського майстра мікро-

мініатюри
70 років від дня народження Миколи Петровича Мозгового (1947–2010), українського компози-

тора, естрадного співака
2

День нотаріату. Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України № 211/2010 від 
22.02.2010 р.

3
День підприємця. Відзначається щорічно в першу неділю вересня відповідно до Указу Президента 

України № 1110/98 від 05.10.1998 р.
5

200 років від дня народження Олексія Костянтиновича Толстого (1817–1875), російського пись-
менника, драматурга

90 років від дня народження Віталія Васильовича Сєчкіна (1927–1988), українського піаніста, 
композитора

6
120 років від дня народження Івана Кіндратовича Микитенка (1897–1937), українського письмен-

ника
8

Міжнародний день письменності. Відзначається щорічно відповідно до рішення 14-ї сесії 
ЮНЕСКО 1.141 (1966)

Міжнародний день солідарності журналістів. Відзначається щорічно з 1958 р. відповідно до рішен-
ня IV конгресу Міжнародної організації журналістів. Приурочений до дня пам’яті Ю. Фучика

9
День фізичної культури і спорту. Відзначається щорічно в другу суботу вересня відповідно до Ука-

зу Президента України № 340/94 від 29.06.1994 р.
День українського кіно. Відзначається щорічно в другу суботу вересня відповідно до Указу Прези-

дента України № 52/96 від 12.01.1996 р.
10

День танкістів. Відзначається щорічно в другу неділю вересня відповідно до Указу Президента 
України № 922/97 від 29.08.1997 р.

День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості. Відзначається щорічно в 
другу неділю вересня відповідно до Указу Президента України № 302/93 від 12.08.1993 р.

150 років від дня народження Якова Сергійовича Аркавіна (1867–1930), українського лікаря-пе-
діатра

11
Усікновення голови Іоанна Предтечі

14
150 років від дня народження Костянтина Адамовича Красуського (1867–1937), українського хіміка

15
Міжнародний день демократії. Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асам-

блеї ООН А / RES / 62 / 7
140 років від дня народження Олени Львівни Кульчицької (1877–1967), українського живописця, 

графіка

1 Дату народження подано за УРЕ. За іншими даними народився 02.09.1867 р.
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16
Міжнародний день збереження озонового шару. Відзначається щорічно відповідно до рішення Ге-

неральної Асамблеї ООН A/RES/49/114
День винахідника і раціоналізатора. Відзначається щорічно в третю суботу вересня відповідно до 

Указу Президента України № 443/94 від 16.08.1994 р.
День фармацевтичного працівника. Відзначається щорічно в третю суботу вересня відповідно до 

Указу Президента України № 1128/99 від 07.09.1999 р.
100 років від часу заснування (1917) Національного академічного українського драматичного теа-

тру імені Марії Заньковецької. Відзначається на державному рівні відповідно до Постанови Верховної 
Ради України № 571-VII від 17.09.2013 р.

70 років від дня народження Валерія Веніаміновича Марченка (1947–1984), українського літера-
турознавця, публіциста, перекладача

17
День працівника лісу. Відзначається щорічно в третю неділю вересня відповідно до Указу Прези-

дента України № 356/93 від 28.08.1993 р
День рятівника. Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України № 830/2008 від 

12.09.2008 р.
200 років від дня народження Венцеслава Венцеславовича Єдлічки (1817–1880), українського та 

чеського музиканта, педагога, громадського діяча
160 років від дня народження Костянтина Едуардовича Ціолковського (1857–1935), російського 

вченого в галузі авіації та динаміки ракет, засновника сучасної космонавтики
19

130 років від дня народження Михайла Адамовича Скорульського (1887–1950), українського ком-
позитора, піаніста, диригента, педагога

75 років від дня народження Євгена Федоровича Станковича (1942), українського композитора
21

Різдво Пресвятої Богородиці. Друга Пречиста
Міжнародний день миру. Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї 

ООН A/RES/55/282
22

День партизанської слави. Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України 
№ 1020/2001 від 30.10.2001 р.

24
День машинобудівника. Відзначається щорічно в четверту неділю вересня відповідно до Указу 

Президента України № 361/93 від 08.09.1993 р.
100 років від дня народження Михайла Володимировича Андрусона (1917–1990), українського 

лікаря
27

Воздвиження Хреста Господнього
Всесвітній день туризму. Відзначається щорічно в день затвердження Статуту Всесвітньої турис-

тичної організації (ВТО)
День туризму. Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України № 1047/98 від 

21.09.1998 р.
30

День мучениць Віри, Надії, Любові та матері їх Софії
Всеукраїнський день бібліотек. Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України 

№ 471/98 від 14.05.1998 р.
День усиновлення. Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України № 1088/2008 

від 27.11.2008 р.
100 років від дня народження Надії Хрисанфівни Білоус (1917–2013), українського геолога
80 років від дня народження Валентина Васильовича Сильвестрова (1937), українського компози-

тора
Цього місяця виповнюється:

140 років від часу відкриття (1877) Ботанічного саду Чернівецького національного університету 
імені Юрія Федьковича
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Жовтень
1

Міжнародний день музики. Відзначається щороку за рішенням Міжнародної музичної ради 
ЮНЕСКО з ініціативи Д. Шостаковича

Міжнародний день людей похилого віку. Відзначається щорічно відповідно до рішення Генераль-
ної Асамблеї ООН A/RES/45/106

День ветерана. Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України № 1135/2004 від 
24.09.2004 р.

День працівників освіти. Відзначається щорічно в першу неділю жовтня відповідно до Указу Пре-
зидента України № 513/94 від 11.09.1994 р.

2
Міжнародний день боротьби проти насилля. Відзначається щорічно відповідно до рішення Гене-

ральної Асамблеї ООН A/RES/61/271
Всесвітній день архітектури. Відзначається щорічно в перший понеділок жовтня за рішенням 

20-ї Генеральної Асамблеї Міжнародного союзу архітекторів
5

Всесвітній день учителя. Відзначається щорічно в ознаменування річниці ухвалення Рекоменда-
ції ЮНЕСКО та Міжнародної організації праці щодо становища вчителів (UNESCOPRESSE, vol. 4, 
no. 17, p. 9)

8
День працівників санітарно-епідеміологічної служби. Відзначається щорічно в другу неділю жовт-

ня відповідно до Указу Президента України № 1178/2004 від 05.10.2004 р.
День художника. Відзначається щорічно в другу неділю жовтня відповідно до Указу Президента 

України № 1132/98 від 09.10.1998 р.
День юриста. Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України № 1022/97 від 

16.09.1997 р.
9

Міжнародний день поштової служби. Відзначається щорічно в річницю заснування Всесвітнього 
поштового союзу (1874 р., м. Берн, Швейцарія; UPU / Tokyo Congress 1969 / Res. C. 11)

120 років від дня відкриття (1897 1) Чорноморського суднобудівного заводу (м. Миколаїв; нині 
Державна акціонерна холдингова компанія «Чорноморський суднобудівний завод»)

10
Всесвітній день охорони психічного здоров’я. Відзначається щорічно з 1992 р. за ініціативою Все-

світньої федерації психічного здоров’я ВООЗ
День працівників стандартизації та метрології. Відзначається щорічно відповідно до Указу Прези-

дента України № 910/2002 від 08.10.2002 р.
70 років від дня народження Ніни Митрофанівни Матвієнко (1947), української співачки 

11
200 років від дня народження Миколи Аркадійовича Рігельмана (1817–1888), українського архео-

графа, письменника, мецената, історика-мандрівника
110 років від дня народження Володимира Платоновича Цесевича (1907–1983), українського 

астронома
12

80 років від дня народження Степана Ільковича Хмари (1937), українського політичного діяча, 
правозахисника

13
Міжнародний день зменшення ризику природних катастроф. Відзначається щорічно відповідно до 

рішення Генеральної Асамблеї ООН A/RES/64/200
130 років від дня народження Льва Васильовича Громашевського (1887–1980), українського епі-

деміолога
14

Покрова Пресвятої Богородиці
День захисника України. Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України 

№ 806/2014 від 14.10.2014 р.

1 Дату подано за сайтом Державного архіву Миколаївської області.
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День українського козацтва. Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України 
№ 966/99 від 07.08.1999 р.

90 років від дня народження Гелія (Євгена) Івановича Снєгірьова (1927–1978), українського пись-
менника, кінорежисера, кіносценариста, журналіста

15
День працівників харчової промисловості. Відзначається щорічно в третю неділю жовтня відповід-

но до Указу Президента України № 714/95 від 08.08.1995 р.
120 років від дня народження Іллі Арнольдовича Ільфа [справж. – Ілля Арнольдович Файнзільберг 

(1897–1937)], російського письменника, гумориста, фейлетоніста
16

Всесвітній день продовольства. Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асам-
блеї ООН A/RES/35/70

180 років від дня народження Олександра Андрійовича Митрака (1837–1913), українського пись-
менника, фольклориста, етнографа, лексикографа

17
Міжнародний день боротьби за ліквідацію бідності. Відзначається щорічно відповідно до рішення 

Генеральної Асамблеї ООН A/RES/47/196
90 років від дня народження Йосипа Борисовича Курлата (1927–2000), українського поета, про-

заїка, перекладача
18

90 років від дня народження Михайла Павловича Фіґоля (1927–1999), українського художника, 
мистецтвознавця

19
День апостола Фоми

20
Всеукраїнський день боротьби із захворюванням на рак молочної залози. Відзначається щорічно 

відповідно до Указу Президента України № 42/2005 від 17.01.2005 р.
90 років від дня народження Юрія Георгійовича Герасименка (1927–1985), українського письмен-

ника, перекладача, фантаста, критика
21

День працівників целюлозно-паперової промисловості. Відзначається щорічно в третю суботу 
жовтня відповідно до Указу Президента України № 885/2008 від 01.10.2008 р.

22
90 років від дня народження Івана Дмитровича Красовського (1927–2014), українського етногра-

фа, літературознавця, громадсько-культурного діяча
24

День Організації Об’єднаних Націй. Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної 
Асамблеї ООН A/RES/2782 (XXVІ)

Всесвітній день інформації щодо розвитку. Відзначається щорічно відповідно до рішення Генераль-
ної Асамблеї ООН A/RES/3038 (ХХVІІ)

150 років від дня народження Миколи Федотовича Біляшівського (1867–1926), українського архе-
олога, етнографа, мистецтвознавця

27
Всесвітній день аудіовізуальної спадщини. Відзначається щорічно відповідно до резолюції, затвер-

дженої на 33-й сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО (2005)
28

День визволення України від фашистських загарбників. Відзначається щорічно відповідно до Ука-
зу Президента України № 836/2009 від 20.10.2009 р.

400 років від дня укладення (1617) Вільшанської угоди між гетьманом П. Сагай-
дачним та командиром польського війська С. Жолкевським

29
День автомобіліста і дорожника. Відзначається щорічно в останню неділю жовтня відповідно до 

Указу Президента України № 452/19 93 від 13.10.1993 р.
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30
130 років від дня народження Луки Теодоровича Мишуги (1887–1955), українського державного 

та громадського діяча, журналіста, редактора, юриста
31

День апостола та євангеліста Луки

Листопад
1

100 років від дня народження Гната Білинського (1917–1992), українського політичного та гро-
мадсько-культурного діяча, публіциста (США)

3
День інженерних військ. Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України 

№ 1399/99 від 27.10.1999 р.
День ракетних військ і артилерії. Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України 

№ 1215/97 від 31.10.1997 р.
4

День Казанської ікони Божої Матері
День залізничника. Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України № 257/93-рп 

від 15.07.1993 р.
130 років від дня народження Олександра Анастасійовича Неприцького-Грановського (1887–

1976), українського письменника, вченого-ентомолога, філософа
5

День працівника соціальної сфери. Відзначається щорічно в першу неділю листопада відповідно до 
Указу Президента України № 374/99 від 13.04.1999 р.

120 років від дня народження Якова Павловича Авдієнка (1897–1994), українського кінорежисе-
ра-документаліста

6
Міжнародний день запобігання експлуатації навколишнього середовища під час війни та збройних 

конфліктів. Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A/RES/56/4
90 років від дня заснування (1927) Інституту фізичної хімії імені Л. В. Писаржевського НАН Укра-

їни (на той час – Український інститут фізичної хімії)
90 років від дня відкриття (1927) Севастопольського художнього музею ім. М. П. Крошицького

7
160 років від дня народження Дмитра Івановича Багалія (1857–1932), українського історика, гро-

мадського діяча
150 років від дня народження Марії Склодовської-Кюрі (1867–1934), французького та польського 

фізика, хіміка, педагога, громадського діяча, лауреата Нобелівської премії у галузі фізики (1903) та 
хімії (1911)

100 років від дня народження Миколи Романовича Варення (1917–2001), українського живопис-
ця, графіка

100 років від дня народження Парасковії Пилипівни Депутатової (1917–1958), українського жи-
вописця, графіка

100 років від дня народження Ігоря Всеволодовича Рибчинського (1917–?), українського режисе-
ра, актора

8
150 років від дня відкриття (1867) Національного академічного театру опери та балету України 

ім. Т. Г. Шевченка (Національна опера України)
90 років від дня відкриття (1927) Літературно-меморіального музею М. М. Коцюбинського 

(м. Вінниця)
180 років від дня народження Іллі Григоровича Чавчавадзе (1837–1907), грузинського письменни-

ка, громадського діяча
130 років від дня народження Дмитра Дмитровича Вітовського (1887–1919), українського військо-

вого та громадського діяча
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9
День преподобного Нестора Літописця
День української писемності та мови. Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента 

України № 1241/97 від 06.11.1997 р.
Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва. Відзначається що-

річно відповідно до Указу Президента України № 1209/2011 від 30.12.2011 р.
11

150 років від дня народження Ванди Адольфівни Яновичевої [по чоловіку – Курбас (1867–1950)], 
української актриси

12
80 років від дня народження Михайла Длябоги (1937), українського хорового диригента

13
Міжнародний день сліпих. Відзначається щорічно відповідно до рішення ВООЗ

14
Всесвітній день боротьби із захворюванням на діабет. Відзначається щорічно відповідно до рішен-

ня Генеральної Асамблеї ООН A/RES/61/225
140 років від дня народження Дмитра Володимировича Антоновича (1877–1945), українського 

мистецтвознавця, історика, громадсько-політичного діяча
15

80 років від дня народження Володимира Олексійовича Безродного (1937), українського живописця
16

Міжнародний день толерантності. Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної 
Асамблеї ООН A/RES/51/95

День працівників радіо, телебачення та зв’язку. Відзначається щорічно відповідно до Указу Прези-
дента України № 667/94 від 11.11.1994 р.

17
День студента. Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України № 659/99 від 

16.06.1999 р.
18

170 років від дня народження Володимира Михайловича Навроцького (1847–1882), українського 
економіста-статистика, публіциста, письменника, фольклориста

19
День працівників гідрометеорологічної служби. Відзначається щорічно відповідно до Указу Прези-

дента № 208/2003 від 11.03.2003 р.
День працівників сільського господарства. Відзначається щорічно в третю неділю листопада відпо-

відно до Указу Президента України № 428/93 від 07.10.1993 р.
День скловиробника. Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України 

№ 1417/2003 від 09.12.2003 р.
100 років від дня народження Індіри Ганді (1917–1984), політичного та державного діяча Індії

20
Всесвітній день дитини. Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН 

A/RES/836 (ІХ)
100 років від дня ухвалення (1917) III Універсалу Української Центральної Ради, яким було прого-

лошено Українську Народну Республіку.
21

Собор Архістратига Михаїла
День Гідності та Свободи. Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України 

№ 872/2014 від 13.11.2014 р.
Всесвітній день телебачення. Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї 

ООН A/RES/51/205
23

110 років від дня народження Івана Максимовича Кошелівця [справж. – Ярешко (1907–1999)], 
українського літературознавця, критика, перекладача
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25
Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок. Відзначається щорічно відпо-

відно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A/RES/54/134
День пам’яті жертв голодоморів. Відзначається щорічно в четверту суботу листопада відповідно до 

Указу Президента № 1310/98 від 26.11.1998 р. 
130 років від дня народження Миколи Івановича Вавилова (1887–1943), російського генетика, 

рослинника, географа, громадського діяча, основоположника сучасної наукової селекції
26

День святителя Іоанна Золотоустого

Цього місяця виповнюється:
120 років від часу введення в експлуатацію (1897) Петровського (Єнакіївського) металургійного 

заводу – одного з найдавніших металургійних підприємств України
100 років від часу створення (1917) стрілецької частини «Січові стрільці» у  складі Армії УНР 
100 років від часу заснування (1917) Херсонського державного університету (тоді – Херсонський 

педагогічний інститут) 

Грудень
1

Всесвітній день боротьби зі СНІДом. Відзначається щорічно з ініціативи ВООЗ, відповідно до рі-
шення Генеральної Асамблеї ООН A/RES/43/15

День працівників прокуратури. Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента 
№ 1190/2000 від 02.11.2000 р.

300 років від дня народження Григорія (Георгія, Юрія) Кониського (1717 1–1795), українського 
філософа, письменника, проповідника, церковно-культурного діяча

80 років від дня народження Андрія Олександровича Содомори (1937), українського перекладача, 
письменника

2
Міжнародний день боротьби за скасування рабства. Відзначається відповідно до рішення Гене-

ральної Асамблеї ООН A/RES/317 (IV)
80 років від дня народження Петра Ільковича Осадчука (1937–2014), українського поета, перекла-

дача, літературного критика, громадсько-політичного діяча
3

Міжнародний день інвалідів. Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї 
ООН A/RES/47/3

140 років від дня народження Степана (Стефана) Львовича Рудницького (1877–1937), українсько-
го географа, картографа, основоположника української політичної та військової географії

120 років від дня народження Андрія Васильовича Головка (1897–1972), українського письменника
80 років від дня народження Івана Михайловича Сльоти (1937–2014), українського хорового ди-

ригента, композитора
4

Введення у храм Пресвятої Богородиці. Третя Пречиста
5

Міжнародний день волонтерів. Відзначається відповідно до резолюції Генеральної Асамблеї ООН 
A/RES/40/212

День працівників статистики. Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України 
№ 1120/2002 від 02.12.2002 р.

150 років від дня народження Миколи Спинула [Спенул (1867–1928)], українського громад-
сько-політичного діяча, педагога

  1 Дату народження подано за УЛЕ, біографічним довідником «Мистецтво України», Шевченківським словни-
ком. За іншими даними народився 20.11.1717 р.
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6
День Збройних Сил України. Відзначається щорічно відповідно до Постанови Верховної Ради 

України № 3528-ХІІ від 19.10.1993 р.
7

День великомучениці Катерини
Міжнародний день цивільної авіації. Відзначається відповідно до резолюції Генеральної Асамблеї 

ООН A/RES/51/33
День місцевого самоврядування. Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України 

№ 1250/2000 від 25.11.2000 р.
9

Міжнародний день боротьби з корупцією. Відзначається відповідно до резолюції Генеральної 
Асамблеї ООН A/RES/58/4

60 років від часу заснування (09–10.12.1957) Добровільного протипожежного товариства України 
(на той час – Українське республіканське добровільне протипожежне товариство)

120 років від дня народження Бориса Тена [справж. – Микола Васильович Хомичевський (1897–
1983)], українського поета, перекладача

10
День захисту прав людини. Відзначається щорічно відповідно до резолюції Генеральної Асамблеї 

ООН A/RES/423 (V)
11

Міжнародний день гір. Відзначається відповідно до резолюції Генеральної Асамблеї ООН 
A/RES/57/245

12
День Сухопутних військ України. Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України 

№ 1167/97 від 18.10.1997 р.
13

День апостола Андрія Первозванного 
220 років від дня народження Генріха Гейне (1797–1856), німецького поета, публіциста
140 років від дня народження Усеїна Абдурефійовича Боданінського (1877–1938), кримськотатар-

ського живописця, історика, етнографа, музеєзнавця
140 років від дня народження Миколи Дмитровича Леонтовича (1877–1921), українського компо-

зитора, хорового диригента, фольклориста, музично-громадського діяча, педагога
14

День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Відзначається що-
річно відповідно до Указу Президента України № 945/2006 від 10.11.2006 р.

90 років від дня народження Рема Махмудовича (Махмутовича) Багаутдінова (1927), українсько-
го живописця, графіка, майстра ікон і композицій на релігійні та історико-церковні теми в техніці ме-
талопластики

15
День працівників суду. Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України 

№ 1318/2000 від 08.12.2000 р.
16

380 років від початку (1637) Кумейківської битви між козацьким військом та польсько-шляхет-
ською армією поблизу с. Кумейки (Черкаська обл.)

100 років від дня народження Михайла Івановича Денисенка (1917–2000), українського художни-
ка-кераміста

17
День пам’яті великомучениці Варвари
140 років від дня народження Данила Михайловича Щербаківського (1877 1–1927), українського 

етнографа, археолога, історика, мистецтвознавця, музейного та громадського діяча 

1    Дату народження подано за біографічним довідником «Мистецтво України», УРЕ, Історичним календарем, Encyclopedia 
of Ukraine. За іншими даними народився 18.12.1877 р., 29.12.1877 р., 30.12.1877 р.
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18
Міжнародний день мігрантів. Відзначається щорічно відповідно до резолюції Генеральної Асам-

блеї ООН A/RES/55/93
100 років від часу заснування (1917) Національної академії образотворчого мистецтва і архітекту-

ри (на той час – Українська академія мистецтва)
19

День святителя Миколи Чудотворця 
Міжнародний день співпраці Південь-Південь Організації Об’єднаних Націй. Відзначається відпо-

відно до резолюції Генеральної Асамблеї ООН А/RES/58/220
День адвокатури. Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України № 1121/2002 

від 02.12.2002 р.
21

100 років від дня народження Василя Васильовича Цвіркунова (1917–2000), українського кі-
нознавця, кінематографіста

22
День зачаття праведною Анною Пресвятої Богородиці
День енергетика. Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України № 522/93 від 

12.11.1993 р.
День працівників дипломатичної служби. Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента 

України № 1639/2005 від 21.11.2005 р.
100 років від дня народження Григорія Давидовича Плоткіна (1917–1986), українського драматур-

га, прозаїка
24

День працівників архівних установ. Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента Укра-
їни № 1200/98 від 30.10.1998 р.

90 років від дня заснування (1927) Київського будинку вчених, культурно-освітньої установи НАН 
України

80 років від дня народження В’ячеслава Максимовича Чорновола (1937–1999), українського полі-
тика, журналіста, публіциста, літературного критика, політичного та державного діяча

25
90 років від дня народження Олеся (Олександра) Павловича Бердника (1927 1–2003), українсько-

го письменника, мислителя, правозахисника, громадсько-політичного діяча
26

100 років від дня народження Юрія Сергійовича Асєєва (1917–2005), українського архітектора, 
реставратора, мистецтвознавця, художника, педагога

27
280 років від дня народження Миколи Миколайовича Бантиш-Каменського (1737–1814), україн-

ського та російського історика, археографа
200 років від дня народження Ніколоза Мелітоновича Бараташвілі (1817–1845), грузинського поета
150 років від дня народження Вацлава Даміана Морачевського (1867–1950), польського та укра-

їнського хіміка, ветеринара, літературознавця, перекладача
29

250 років від дня народження Євфимія Олексійовича Болховітінова [у чернецтві – Євгеній (1767–
1837)], російського та українського історика, археографа, філолога, історика, бібліографа, церковного 
діяча

31
140 років від дня народження Гната Мартиновича Хоткевича (1877–1938), українського письмен-

ника, актора, мистецтвознавця, режисера, бандуриста, композитора

  1 Подано дату офіційного відзначення. Справжня дата народження 27.11.1926 р.
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