
I N  MEMORIAM

П А Н А С  Ф Е Д Е Н К О
(13. 12. 1893 — 10. 9. 1981)

10 вересня 1981 р. іпомер у Мюнхені, Німеччина, історик, -політичний 
діяч, журналіст і письменник Панас Васильович Феденко, який буїв 
також співробітником «Українського Історика».

Панас Феденко народився на хуторі поблизу села Веселі Терни на 
Катеринослав щ ит. Традиції колишнього запорізького зимівника ма
ли великий вплив «а молодого селянського хлопця. Його предок-запо- 
рожець втік після зруйнування Січі й поселився в Веселих Тернах. 
У 1902 році в його селі ширилися летючки РУП, які також мали ве
лике виховне враження на хлопця, про що Покійний любив розпо
відати.

За порадою учителів, молодого Панаса Феденка послали вчитися 
в місто. В гімназії в Олександрії він познайомився з Дмитром Чи- 
жевським, з яким приятелював аж до смерти Дмитра Івановича (див. 
статтю П. Феденка: Дмитро Чижевський, Український Історик 1978, 
ч. 1—3 (57—59), стар. 102—118 і ч. 4 (60), стор. 100—118). Після закін
чення гімназії, П. Феденко вивчав {1913—1917 pp.) історію і клясич- 
ну філологію в Історично-філологічному інституті в Петербурзі. Се
ред його професорів був академік В. В. Л атиш  ев, один із найвизнач
ніших ДОСЛІДНИКІВ (ПІВНІЧНОГО узбережжя .Чорного моря греко-рим- 
ської доби.

1915 року П. Феденко став членом Української Соціял-мемократич- 
ної партії і розпочав у петербурзькому журналі «Наше життя» свою 
журіналістичну діяльність. Водночас він був також співробітником 
місячника «Украинская жизнь», що виходив у роках 1912—1917 у 
Москві під редакцією Симона Петлюри.

Панас Феденко взяв активну участь у революційних подіях у Пе
трограді 1917 року, працюючи в місцевій організації УСДРП. В черв
ні 1917 він повертається в Україну, стає інструктором політичної осві
ти Верходніпровськоїш повіту. В серпні 1917 селянський з ’їзд цього 
повіту обирає його представником до Центральної Ріади в Києві. Ра
зом із своїми приятелями Панас Васильович літом 1917 року засну
вав у Веселих Тернах гімназію. Ученики цього учбового закладу ско
ро мусіли .кинути шкільну лавку, щоб обороняти рідний край і ба
гато з них поклали своє життя за свободу батьківщини як Віра 
Бабенко та інші. Влітку 1918 року Панас Феденко переїхав у Січе- 
слав, щоб працювати в пресі та в організації УСДРП. Тоді почалася 
його співпраця і  приязнь з Ісааком Мазепою, пізнішим іпрем’єр-мініс- 
тром УНРеспубліки.



152 ХРОНІКА

У 'Січні 1919 року Панаса Феденка обрали делегатом іка 6 З ’їзд 
УСДРП у Києві та Конґресу Трудового Народу України. На цьому 
з’їзді Панас Феденко ірішальїно спричинився до відкинення «совєт
ської плятформи», яку обстоювали деякі делегати. Він був також ре
дактором резолюцій Конґресу, які були прийняті в основу «Закону 
про владу» Конґресу Трудового Народу України, що був затвердже
ний 28 січня 1919 року в Києві. Автором цього закону як і Універса
лу Трудового Конґресу був П. Феденко. Він і оголосив цей Універ
сал, яким 28 січня 1919 року затверджено об’єднання українських 
земель в незалежній соборній Україні.

Далі Панас Феденко діяв у секретаріяті ЦК УСП, був редакто
ром преси УСДРП і членом Центрального Українського Повістанчого 
Комітету. Як політичний референт при Команді Армії УНР Панас 
Феденко бере участь у Зимовому Поході {6. 12. 1919 — 5. 5. 1920), 
а опісля діяв як зв’язковий ЦК УСДРП на окупованій українській 
території аж до грудня 1920 року.

Потім для нього почався час еміґрації: Румунія, Львів, Берлін, 
Прага, де віїн перебував від 1923 року. Міжнародна політична діяль
ність Панаса Феденка зосереджена осообливо в Соціалістичному Ін
тернаціоналі, де він належить до Виконавчого Комітету.

У 1924 році Панас Феденко здобув звання доктора на історично- 
філософічному факультеті Українського Вільного Університету в Пра
зі (дисертація на тему «Початок Руїни») і від 1925 року викладає істо
рію в Українському Високому Педагогічному Інституті см. М. Дра- 
гоманова в Празі, де він -став доцентом 1926 року, а від 1932 року став 
ще й доцентом УВУ. Пізніше він став також професором УТГІ.

1945 року Панас Феденко покинув Прачу. До 1951 він перебував у 
Західній Німеччині, опісля до 1959 року в Лондоні, Англія, а 1959 ро
ку в Мюнхені, де продовжував свою наукову, політичну і публіцис
тичну діяльність аж до останніх днів свого життя.

Панас Феденко був дуже продуктивним у сеоїй праці. Повної бі
бліографії його творів ледве чи можна буде зібрати, бо багато публі
кацій видано під різними псевдонімами або анонімно. Серед наукових 
праць слід згадати: «З дипломатичної діяльности Данила Грека», Пра
га 1929; «Політичні шіяни Яна Амоса Коменського та Україна», Прага 
1932; «Михайло Драгоманів і Ж ан Ж ак Прюдон», Цраіга 1930; «Істо
рія соціяльної і політичної боротьби в Україні» (І—II), Львів 1936; 
«Український Громадський Рух у XX стол.», Подєбради 1934 (пере
роблене і доповнене видання вийшло в Лондоні 1959 р. «під цим са
мим заголовком); «Марксистські і большевицькі теорії національного 
питання», Мюнхен 1960; «Новая история КПСС», Мюнхен 1960 (ви
йшла також англійською та португальською мовами); «С о іц ія л ізм  дав
ній та новочаоний», Мюнхен 1968 та багатьох інших. В «Українсько
му Історику» покійний надрукував крім згаданої вж е статті про Д. 
(Чижевського, ще «Тіріумф і катастрофа (Оцінка досягнень і поразки 
революції Б. Хмельницького)», «УІ» 1980, ч. 1—4 (65—68), стор. 134— 
152 і виготував статтю про РУП.
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Між численними .публіцистичними творами слід назвати: Der natio- 
nale und soziale Befreiungskampf der Ukraine, Berlin 1923; Die Hunger snot in 
der Ukraine та англійське (видання The famine in the Ukraine, Berlin 1923 
(разом з І. Мазепою); Ukraine. Her Struggle for Freedom, Augsburg 1951; 
«Ісаак Мазепа — борець за волю України», Лондон 1954.

Панас Феденко був також автором романів та оповідань- виданих 
частково під псевдонімом: «Гомоніла Україна», Прага 1942; «Гетьманів 
кум», Прага 1943; «Несмертельна слава», Лондон 1955. Протягом сво
го життя Панас Васильович Феденко був редактором та співробіт
ником численних часописів. Останнім часом працював над «Толковою 
історією України», задуманою як підручник для студентів української 
історії та ширшого кола читачів, що хочуть здобути докладніше знан
ня. Однак, цієї праці йому не судилося закінчити.

М. Антонович


