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Укpаiна сlnане Koлuсb нoвoю Гpецiсю;
nPe,сPаснe oсo||ня цbo?o 

'<Pаю, 
весеЛа

вdаиа наpodу, Йoеo музuuнuЙ хl]сm,
podюна 3сМ]Iя кonlucb nPoкuнуmbcя'..

Й. ГеPдсP,
пiмецьlgй фiлoсф i шrсьмerтo,rк.

Cпoкoнвiкiв з щpaiнськoi зeмпi ЙIпoв тaшЙ пoтyя<ниЙ
iнтепектyaльннlt cтpумiнь, rцo orшепerшенi т1окltнцi не Paз ди-
BуBaIШIся,дe 6еpеться c9lIlaB цьoгo 6eздep>кaвнoгo нaPo.цy' якy
вiн пpoявпяе в нaйpiзнoмaнiтнirпих гa,ryзfl( лloдськoi дiяль-
нoстi. Aдхе скiльки сrгyстoшIень пpoйrшпo чеPе3 yr<parнськi
зeмлi, скiльки пoх(aPищ спoпе,Iили вeпичнi Й непoвтopнi спo-

PуД;r., i кo)кен oкyпaнт хoтiв видеpти 3 нaI'IIих сеp,ЦеЦь бaть-
кiвськy вipy, знишyloчи 6oхсi хPaми Й викpaдaюни vyДoтвopнi
святиtli, нaмaгaloчись Ilими зaмo,Iити пoтiм свoi гpiхи.

oднaк хgттeдaйнi ддеpeпa ;rкpaiнських кPиtIицЬ вiднoв-
пюBzlJIи нatui сипи, i свiт мiг пePeкoнaтися' щo в дiяx видaт-
ниx eвPoпейських пoпкoвoдцiв e пoвтoPеtItIя тиx 6oйoвиx
пpиЙoмiв т:lктиKи Й стpaтегii, кoтPими B)ке дaвнo кoPистyвa-
пися пpoвiдtlики кoзaцькoгo вiйськa, тaк сaМo i в oкpeмих
тBoP.rх вiдoмoгo фpaнuрькoгo фiлoсoфa Жaн-Жaкa Pyссo
зIlilxoди,Iися дeякi ДyI{ки нauloгo мaндiвнoгo мllcлитeпя Гplа-
гopiя Cкoвopoпи.

Taк самo мo)I(емo гoPдитися кoнстит1пliйним чинoм Пи-
липa Opликa' щo випеPeдив €вpoггy нa 80 poкiв' як' дo peнi, Й
iдеeю федepaцii, щo втiлиться в )Kиття нa пoчaткy ХХ стo-
лiття, виникrryвПIи знaчнo paнiшe в щpaiнськoмy сyспйьнo-
мy пpoвoлi. 3a визнaченllям свiтoвих aвтopитетiв, ,'дepeв'янi

цePкви e opигiнaльним BюIaдoм щpaiнськoi нaцii y свiтoвy
apхiтекг1py''.

ПoстiЙнo oб>rсавaючи lшиpoкi пPoстoPи свoеi землi, не
зaзiхaючи нa впaснiсть х(oднoгo lraPo,цy' нaIшi пpедки зaвoйo-
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в.увaЛи свiт свoiм iнтeпектoм i кpaсoю спiвy Й тaнкy. I{е ж нa
нa нaцIи.к мaЙдaнaх дoнинi збеpегпися дивнi apxiтект1pнi

фopми тисячoпiтньoi дaвнoстi, якi й дoсi зaтyпoв1'loть зip
vyлсrнцiв. Haшa к}r,IьтyPa тaк пo,Ioнилa нiмця Iннoкeнтiя Гi.
зeпя' щo вiн пpийняв щpшнське пPirвoслirв'я й ппiднo poз-
виrтyв тpaлиuii нarпoi гyrиaнiстиvнoi лiтepaтypи.

Biдвiдaвrпи нaцry зeм,IIo в сepeдинi ХЛI стoпiття' диякotl
Пaвлo AлeпськиЙ 3 щиPим пoдивoм 6ц93irrlaв тoдi цiлoмy
свiтoвi: ''o, який цe 6лaгoслoвенний нapoл! I якa цe бпaгoслo-
вeIIнa кpaiнa!Якa peвнiстЬ' B,Iaстивa святiЙ дylцi i нистiй вipi,
вoiстинy пPaBoс,IaBнiЙ! Блaxeннi oчi нalдi 3a те' щo 6aчullu,
6лaх<еннi g)Dm цаrтri зa тe' щo Boни чyли' 6локеннi сеpця натlli
зa пеPФкитy нaшy paлiсть i зaхoппeння''.

A xi6a нe нarцi пPeдки пеPIIIимI{ iз слoв'янсьlс:r нapoдЬ
BитBoPили писaнe пPaBo ''Pyськa rтpaвдa'', a влaсIтy гiднiсть _

6oдaй i в тяжкy гoдиtтy_ пiдняпи безсмepтним ''Cпoвoм пpo
Iгopiв пoхiд''.

Ми i зaxипlaли €вpoтгy гPyдЬми вiд кoчoвoi oPди' i 6уп
дoPaдIIикaI\,rи в кopoпiв i пpeзидeнтiв. Але тих' xтo з нarrroгo
ппеменi пPинoсив пioнеpськi нoвaцii зaPaхoByBilли дo деP-
жaвниx нapoдiв, кoтpi мaли впaДУ IIа нaцI}trк зeм,Iяx. oсь нoмy
мaЙх<e всi нaIпi спaвнi щpaiнцi, 3a BиI{яткoм Гpигopiя Cкo-
BoPoди i Apтeмiя Beдепя, зr"rpшенi 6улtlпiтl,l'нa cтrу>к6у пaнЬ-
нiЙ нaцii, вiдтaк фiгpyloть в iстopii як вeпикi poсiйськi lсщь-
тypнi дiянi, хoч свoei нaцioнaльнoстi не зpiкaлися нiкoпи i не
пePестaв:rли пlo6нти свiЙ кpaЙ.

Tox i нa мoгильнй ппитi слaветнoгo piзьбяpa Мю<айлa Кoз-
,IoвсЬкoгo t|aIIуIqIIу!' щo ''тrг спoчивae сyпePник Фiдiя, Poсiй-
cъwrЙ Бyoнapoттi''. A Iвaн Мapтoс, кoтpий ''з,eднaв yсpaiiнськy
мpйливiсть зi срopiстlo тa дoскoнirлiстto кпясичнюк фopм i
ствoPив oсiбний мapтoсЬсьюlй свiт, Iцo вцPЬняe йoгo вiд усix
зaхiднlлс сyчaсникiв'', 61в зapшсosaНI.frlдo Bидaтниx poсiян. Че-
Pез вiдсyгнiсть yкpaiнськoi нaцioнaльнoi oпеpнoi сцени бaгaтo
IIяIIIи]к тaлaнтiв зl'гylленi 6yли пpauювaти нa тyл<or,ry пoпi,
3ilvlaвaти чPlсlнi свoi нaдзвичaйнi мyзичнi тaлaнти.

[I{oпpaвдa, дoпитпиBиЙ свiт iз зaцiкaвпeння iнкoпи згaдy-



вaB пPo Укpaiнy. Haпpиклaд' oднa з фpaнuyзькиx гaзет 1957

Poкy пис.lЛa: ,,Укpaiнa! Boнa тaк, як i нarц Пpoвaнс _ вiдчине.
нe вiкнo нa МoPe' i лloдинa тaм кoJIись, як i y нaс' вдихнyJIa
вiянь цивiлiзaцii, uдo пpийtшпa з Гpeuii. Якrцo Пpoвaнс хвa-
IIуITЬся тим' щo дo нaIшoi epи вiн цивйiзрaв вapвapiв 3ахoдy,
тo Укpaiнa не меtllш гoPдиться тим' IIIo вoнa цивйbyB:UIa BaP-
вapiв Cхoпy, i нaшi кyIIьтyPи - спopiлнeнi.

Укparнa? Це сoнце, KИI7aPИcуI' гolфe не6o; це.i:шй пЬдень -
лызуpнYtЙ 6еpег пля лIoдeЙ з Ленiнгpaлa чи Мoскви. Aлe пpo-
Boдити IIaдтo дirлeкo пopiвняння - 3нaчить Йoгo викpив-
лятуl.Уявiть сoбi B нaс y тиrгy, зaмiсть нaцIих Aльп, бaгary piв-
нинy' тaкy х( зa poзмipaми, як Фpaнцiя, нaзвaнy ,,)китницеIo

€вpoпи''. Пoдyr'laЙте ще пpo знaменитиЙ .(oн6aс, яwtЙ вуl-
po6ляe в дBa Paзи 6йьшe вщiлля, нix yся Фpaнцй...''.

Aле щo lк дшrr свiтoвi щparнцi, яlсос aмepнкaнсьЙl пP€x}идент
Бiлл lftiнтoн н.цtBzlв нaйстapirшoю eвpoпейськoю нaцiеlo? Пpo це
свiт не зaДyl!ryвaBся, 6o Й сaмi ми не цiнрaли eпoхaльнi звеp-
IIIеII}Iя свorx пpeдкЬ. Cвiт знaв пPo ве,Iикиx письменникЬ Ми-
кoлy Гoгoпя i Aнтoнa Чеxoвa, нaйвидaтнirших гIe}Iих Cтепaнa
Tимoцreнкa, Iгopя Ciкopськoгo, Геopгiя КсгякЬськoгo, Cеpгiя
Кopoльoвa, Мrлr.'afuiа Янгепя i Микoлy,(цoвa' aпе нe знilв' щo
вoltи _ yкpaiнцi. Iх yсix 6yлo вiлipвaнo вiд pшнoгo кoPеtIя' a
ми дoвгo пPo це не мoгли скa:}aти' 6o впaснa бездеpх<aвнiсть
вiдмopox1вaлa 6щь-якi пaPoстки нaцioнaльнoгo пpoзpiння.

Hинi пpийшoB чaс' aби вilu{aти дaниIIy пoцIa}Iи нaцIим ola-
BетtIим спiввiтчизникaм' тим пaче' щo 6aгaтo 3 нl,[к' пoпPaцю.
BaBuIи нa чPt(oltfy пoлi, зaвжди вBiDк:lпи свoeю 6aтькiвщинoto
Укpairry. Мусимo згaдaти iх як спpaвх<нiх синiв сBoгo rraPoдy.
3peIптoro, пPи цьoму дaвaЙте пoстaBимo пеPeд сoбoю тe пи-
тaIIня, яке пoстaBиB свoгo чaсy видaтний щpaiнськиЙ скy,Iьп.
тop oлeксaндp Ap:сrпенкo: .'Bи мoгЛи б спитaти мeне: чotv{y я
вигoтoвив пoгPyддя Tapaсa Шевченкa i нoмy ппяIrFo дaти yк-
paiнськiй сyспiльнoстi тa свiтoвi пoгPуддя iнrшиx щpaiнських
генiiв?

I{е тoму, щo я вiplo, щo вiдo6Pах<еI{ня BeпиKих нaцioнaль-
них геpoiв мo)t(е виKIIуIкaTИ iдеi тa пoчyвaння' якi пoмoxсrгь
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з6еpегти нaцioнaльнe сyмпiння. Ми свiдoмi тoгo' I.цo Дyx нa-

Poдy спиPaeться 3aBx(ди нa дBoх стoBп.lх' oдниМ 3 якItк e пo-
пiтикa, a дPyгим _ кyпьTyPa. Boни не мo)rq/ть iснрaти
oкPeмo' i вoни lvfyсять iти i poзвивaTklcя' B пapi, 6o oдин 3 ниx
пilцеp>кye ДPУTуIЙ, i paзoм BotIи стaнoвпять нaцioнaльнy eд-
нiсть. У цiЙ еднoстi кo)ю{y нaцioнaльнy oсo6y Mo)сIa пopiв-
Ilяти 3 кaменем y вeпикй нaцioнaльнiЙ 6yлoвi.

Halшi генii кoнсoлiдрaли нaЦIy нaцioнaльнy $льтypy 3a дo-
пoмoгoю свotх твopiв, якi вiДцaють спPaв)IGiй пщ i дyrшy yкpa-
iнськoгo нaPoдy. Cвoiми TBoPчими yмaми й свoТм тiлoм вoни
yвiкoвivнили Bсe тe' чим e Укparнa i щo кox<ний yкpшнець пo-
Bинeн НoсI1T|4 в свoiЙ дy'пi i в свo.iм сеpui.

Ми знaемo, щo 1лк1raiнськi генii ствoPипи. Aле ми теx( пo-
виннi 6aчuтуt.tхнi lшляхетнi o6личчя, щo вiдзеpкaлюIoть .iкri

твopvi Дylt!ки тa .lхнiй 
дyх. Це зaoхoтить lraс шa}r}'вaти .iх, a

BIЦaIIoByIoчи.ix, ми сaмi вiдкрaтимемo зpiст нaIпoгo нaцio-
нirлЬнoгo сyrипiння тa нarшoi нaцioнaльнoi свiдoмoстi''.

Haм тpе6a }кити' як пеPeкolтyвaв oпексанпp Apюlпенкo, ''в
пpиявнoстi oбpaзiв нarrlи.к 6езсмеpтниx генi.lЪ, бo цe дoпoмo-
)ке... yдеP)rqrBaти нaцI щpaiнськиЙ цух, пiднести нaIшy нaцio-
II.r,Iьнy свiдoмiсть тa нaIшi кщьтypнi iдeали, дoпoмo)ке н:lм
скpiпити фyндaмeнт нarцoi нaцii''.

Baхс<o щoсь дoдaти дo циx слЬ вепикoгo yсpaiнця. Як i дo
зaпoвiry iнrшoгo - Пaтpiаpxa Йoсифa Cпiпoгo, кoтpий зaявив
18 тpaвня 1973 poку.,'Cкiльки paзЬ я вirм y,ке гoBoPиB i ще paз
пoвтoPюю i, здaeться, нe пePeстa}ry пoвтoPюBaти' щo нapiл бeз
Мo3K} 6ез oсвiти, бeз нayrи _ не BдеP)киться!',.

Якrцo )к ми BтPимaIIуIIЯ, тo мaeмo i eпiтy, i oсвiтy, itlaУкy.
Poзпoвiдi пPo чин с,IaветItих щpaiнцiв цe зaсвiдчyloть. Boни
тaкoж гoтyв:rли oсвiдoмпенtlя тих 92 вiдсoткiв щpaiнцiв, кoт-
pi 1 гpyпня l99l poкy пPoгoпoсyвaЛЙ 3a незaлe>кнiсть' вotlи
6упlа луoвним пiдцpyнтям i пoмapaнчeвoi pевoлloцii.



3oJloтo юIIБHoгo IIO,Iя

Бйьшiсть екoнoмiстiв, oцiнroroчи бaгaтствa 6yпь-якoi кpа-
iни, пiдpaхoвyють кйькiсть зaпaсiв вщйпя, нaфти, гaзy, зaлiз-
ниx Pyд. Cпpaвдi - Bсе це неoбхiднi фaктopи д,rя PoзBиткy
мoгrгньoгo пPoмис,IoBoгo пoтeнцiaгy. Aле всe-тaки нaйнeo6-
хiднiцrим епeмeнтoм для iснyвaння лloдини e хлi6. I тyp6oтa
пPo IIIмaтoк хлiбa нaсylцI{oгo _ нaйгoпoвнirцa тyp6oтa пloд-
стBa.

3 нeзaпaм'ятниx чaсiв виPoщyеться нa нaulик земпяx xлi6.
3нaeмo пPo цe з чaсiв тpипiльськoi чrльт1pи, з poзпoвiдеЙ
бaтькa iстopii Геpoдoтa, Мa€мo сиrry свiднень i пiзнilшoгo чaсy'
кoпи Укpaiнa пеPетвoPИтIaсЯ нa eвpoпeйсЬкy )китницю. Cкa-
xiмo, диякoн Пaвпo Aлепський, ямtа cулpoBoДкyBaв у 1654
poui aнтioxйськoгo пaтpiapхa Пaiсiя дo Moскви неpез нarшi
зeмлi, тaк xaPaктеPизyвaв xлi6rry 6aзy Укpaiни:

''Haсaмпepeд пIIIеIIиця' Poстe BoHa тrг дoбpe, BиPoстae дo
с.Dкня. Ciють пiзнlo пIIIеницIo - пiтнiй пoсiв: пPи нaс нaпPI{.
кiнцi пипня вoнa ще нe нaкoпoсуIllacЪ, a 6улa 3еленa' як смa-
paгд, нaспiдкoм BeJIиких дoщiв, щo Hе пePePиBaються нaвiть
пiтoм.
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ДPгe збilIoкя 3Bеться )китo' вoнo пoдiбне дo пшleницi _ y
нaс Boнo вBuDкarться 61p'янoм, i вttяпьнуllol Bикид:uoть йoгo з
пruеницi; це тoнкa пшIениця' хпi6 з нei чopнlаfl, a Poсте Boнa тaк
висoкo' як i пrцениця' IIa сa:кiнь, т.rк щo веPIIIIIик хoBaeться B
нiй. У кoзaцькiй зeмпi сiroть u дrя<e бaгaтo, тirк щo тPaп,Iя,Ioся
гoдини 2-3 .iхaтп пo,Iями )I(итa' дoвгими й rпиpolсlми, як
мope.3epнo цe пPoмeJIIoIoть' 3zlпиB.lloтЬ вoдolo i пoтiм )кelтrгь
гopiлкy, вaPячи P.lзoм з цвiтoм хмeJIIo' щo нaдar гopiлшi
гoстPoти. B зeмпi кoзaцькiЙ Bo}ra дrл(e деIIIeBa' пPoстo як вoдa'
a в мoскaлiв Д}Dкe дoPoгa: l0 oк пPoдaloть зa зoлoтиЙ i дopolкнe.

Tpeтe з6iяoкя - ячмiнь.
Четвepтe _ шyaн (oвес): Йoгo сiloть дytкe 6aгaтo дпя гoдiвпi

)гyдo6и, кoтPoю вoзять; вiн iЙ нe цIкoдить тaк' як ячмiнь, вoнa
вiд ньoгo 6ryвae мiцнa i в тiлi.

П'яте з6iхorся звeтЬся iх мoвoIo мaзapi. Boнo пoдi6не дo гo.
poхy, Йoгo BaPять зaмiсть сoнeвицi; скйьки нaм дoвoдипoсь
Йoгo iсти 6ез oпii, якпiwr нa бoлi в >lсlвoтi.

Шoсте з6Ьor<я _ пPoсo' Йoгo дytкe 6aгaтo, вoнo мae кетяги'
як кFryPyд3a.

Cьoме з6ixoкя - чepBoнa TPaBa' щo мa€ 6aгaтo rшлячoк i
щe 6iльrше квiтoк; Pyськoю мoвolo fi звщь гPeчкa; зеpнo iT
пoдi6не дo пPoсa' aлe (всepединi) бiле й М'якe, вrкивaloть Йoгo
зaмiсть P|4cу,6o Pисy нe пloбпять...''.

Aле щpaiнствo нe тiльки виpoбпялo хtli6 мя се6е, вoнo }.л<е
з чaсiв тpипiльськoi кyпьтypи експoPтyвirпo йoгo _ гpeцький
iстopик Гepoдoт свiдчить, щo B)I(e в 450 poцi дo нaIшoi epи
зoJIoте збЬoкя з лaнiв Укpaiни пoтPaп,Iяr дo Pимськoi деpжa.
ви, a пoтiltl oxoп,Iюe i всю €вpoггy. Укpaiнський хлi6 спpaвдi
зzllloпollloe i тoдi, i пiзнiшe eвpoпeЙський pинoк, Йoгo вивo-
зять нe тiльlol чеPФ чoPнoмopськi й aзoвськi, a Й 6aлтiйськi
пoPти. Hаlrd юцifigpoби тaк 6aгaтo виPoцtyloтЬ пIценицi, щo
3гoдoм пoмiчaeться тeндeнцiя дo iT пepeвиpo6ництвa. Cкa.
>кiмo, |77| poку т1,lкинцi з.rввФкyloтЬ, щo ''нa Пoдiллi тa нa
Boлинi стoятЬ висoкi, мoв бyДинwt, 6уpтvt пpiлoi пrпeницi,
якolo мo)кнa6уo б пpoгoпрaти цirry €вpoгry''.

Пoдiбнa кaPтиIIa спoстepiтaeться i пiзнiцre: l784 poкy oлин



фpaнцyз свiдчить, цIo ''Ha Укpaiнi пlllениця Тaкa дешIeB?, Щo
чим.rлo xлidopoбiв вiдмoвляloться iT BиPoщyвати. oднaне
цьoгo зePнa тrг Рке тaк 6aгaтo' щo вoнo гoдy€ Ire тiльки знaч.
нy чaстинy Typeнvини, a Й нaвiть зa6eзпe.rye експopт дo Iспa-
нii Й Пopтyгaлii, a тaкoх( пo Фpaнцii vepез Мapсе,Iь.'...

Пpиpoднo, щo вжe y тi дaлeкi vaси yкpaiнсьюtЙ сe,Iянин' 3бa-
гaчeний Bеликим Дoсвiдoм пpедкЬ, пpoбyвaв, Мo)Kllивo Й iнтy-
lтивнo, зaЙмaтиcя сeлекцieю сiльськoгoспoдaPськиx poслин, вiд.
биpaloни кPaщi 3Pa3ки нaсiння. I тaкиЙ вiдбip витвopювaв нoвi
сoPти' з:rкпaдaв oснoви мaй6yгньoi сeпекцii. Haпpиклaд, y 1850
poцi нa Bсесвiтнй вистaвцi y Лoндoнi yкpalнськa пшениця Бiлo-
туpкa 6упa вiдзнaненa 3oлoтoю мед:rп,Iю тa диппoмoм. 1862 тaм
х(е lrirгoPoдд(енa диIlпotvtoм i медaллю Кфaнкa.

SвиvaЙнo, Кy6aнкa 6уaвивeдeнa цIJIяxoм пPиPoдtIoгo Blд-
6opy з тoгo нaсiння, ЯKe BиBезJIи з сo6oю з Укpaiни зaпopoзькi
кoзaKl,t, пеPeсeпяючись нaпPикiнцi ХVIII ст. нa Кyбaнь.

.(o pенi, пepedиpaючись нa нoвi зeмпi, oсвoюIoчи tx, нarrri
бaтьки 3aвх(ди 6puшз сoбoю хпi6нi 3пaки д,Iя Poзвeдення iхy
тиx ytvloBirх. Чи цe 6yлa Кaнaдa, vи .(aлекиЙ схlд, кaзaхськиЙ
стeп' чи киpгизькi дoпини. Пpимipoм, пePесепенець 3
Киiвськoi феpнii Caхнo нa пoчaткy ХХ ст. yспiurнo кyль-
тивyвaв в lpкyтськiЙ феpнii чoTиPи сoPти oзимoi пurеницi.

I тaкиx нaPoднIrк сeпекцioнеpiв-сaмopoдкiв 6yпo тисячi Й
тисячi. Bуrявuппся вoни i в Кaнaдi. Cкalкiмo, з щpaiнськoi
пlпеницi г:rлицькoгo пoxoджeння кaHaдсьKий феpмеp Дaвид
Фaйф 1843 poкy вiдi6paв тPи кo,Ioски' зePнo з якиx дirлo пo-
чaтoк нoBoМy сopтoвi тaк звaнoi ''Чepвoнoi пlшеницi'' - ''pgд
Фaйф'', щo зaпaнyвaлa пoтiм нa пPoстo.
paх Кaнaди Й сшA i ',свoiми якoстяМи
дпя хлi6oпекaPськoгo пPoМислy вoнa 3a.
дoвoпьI{иJIa BиI\,toги не тiльки кaнaдськo-
гo спoжиBaча' a щo нaЙвокнiIпe' BoI{a 3a-
дoBoJIЬI{ипa Bимoги пoндoнськoгo pинкy'..

Мaсoве пePeсе,Ieння yкpaiнцiв дo Кa-
нaди нaпPикiнця ХIХ стoпiття д.UIo пo-
lllтoвx i дo пorшиpeння в цiЙ кpaiнi вх<е
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згaдaнoi гaлицькoi пцrеницi, якy пPиBoзl|II|4 B тopбинкaх з
piпнoi земпi. Пpo мaсштaби цiеi aкцii свiдчить вiдoмиЙ кa-

нaдський дiян щpaiнсЬкoгo пoхoд)кeн}rя Пaвпo Юзик: 3a пеP-
lцi сiм десятипiть y Кaнaпi нarшi земпяки oсвoiпи l0 мiльЙoнiв
aкpiв цiлини, y тofi чaс як канaдськi фpaнцyзи 3a тPистa Po-
Kь _ Удвiчi мeнI'IIе' хoч ix y цiЙ кPalнi в десять paзiв 6йьше,
нiх< yкpaiнцiв.

Ta нapoднa сeпекцiя, якy щpaiнui твopипи спoкoнвiкiв, дa-
Baпa мo)Kпивiсть iм вiд6иpaти для кaнaдських пpеpiЙ пpи-

дaтнe зePнo i Дo6ивaтися Bисoких ypoхсaiв. Toмy зaвж'Ци нaшi
3ем,lяки мaли yспiх I{a BсeкaнaдсьKих змaгa}Iняx. Taк, 1930 po-
Ky сеPeд сe,Iицt Кaнaдськoi нaцioнaльнoi зaлiзницi щpaiнськi
пoсe,Ieн}Iя Poс6opн i Етепь6еpг зaltняпlц пеPI'IIе i пpyге мiсця в
Мaнiтoбi i пеpшre i тpeтe _ в Альбеpтi. Haпеpeдoднi Дpyгoi
свiтoвoi вiйни щpaiнськi хлi6opo6и Кaнaди пiдняли пPeстюI(
свoгo фepмеPствa' здodyвaIovи висoкi мiсця нa вистaвкaх свi-
тoвoгo piвня.3oкpeмa, вихiдeць з Укpaiни Baсиль Склaдaну
|939 i I94I Poкirх нa всесвiтнiЙ вистaвцi в Чикaгo здo6yв звaн-
ня ''Чемпioн свiтoвoi lryпьт}pи вЬсa'', a Пaвпo ПавпoвськиЙ _

У |940; Iпькo ЛaстiBкa BиPoстив нaЙкpauдиЙ y свiтi яvмiнь y
|940, a згaдaний вицIe Пaвлo Пaвпoвсьt<uЙl - у |94|.

Як i в Кaнaдi, щpaiнськa пulеltиця 6упa вtlсlянa в пpepiях
CIIIA paнiшre, нiя< тyди пеPесeтп4IIуlcя нarшi земпяки. .[oспiл-
tlикI,I вв.Dкaють' щo iстopиннoto дaтoю нaPoдxeння yспiruнoi
пrшеничнoi пpoпyкuii в CIIIA 6ув 1873 piк, кoпи впePlЦe нa
пoJIяx Кaнзaсy 3,ЯBIДПacя щpaiнськa тBеPдa пlueниця Кpимкa,

дoстaвпенa сIoди пеPесе,Ieнцями меннoнiтaмИ, Щo вивезпи iT
з пiвдня Укpaiни.3гoдoм нa пo,Iяx CШA закoлoсуIII|4cЯ Й iншi
сoPти щpaiнськoi сeпeкцii _ oдeськi, xapкiвськi Й кy6aнськi.
Ha пepurиx пoP:rх Кубaнкa BИяBИIIacя нaЙкpaшдolo сePед к}r,Iь-
тивoвa}Iиx щpaiнськиx сopтiв нa пo,lяx сIIIA. Пoтiм lII,Iяxoм
схPеlцyвaння piзних щpaiнськиx сopтiв вивoдипися нoвi,
пPистoсoBaнi дo мiсцевих пPиPoднo-клiмaтиvних yмoв. Taк,
пoдi6ним lIIJIяхoм з oдeси i Кpимки сTBoPeнo Мiнтypкy i
Мiнxapпi. oстaння Bв.uкaеться нaЙ6iпьIп зимoстiЙкoю в
ПiвнiчнiЙ Aмepицi.
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Cпpaвдi l{ayкoBa сeлeкцiя зпaкiв пoчинarться в Укpaiнi з
пoчaтКy ХХ ст. oдним 3 тих' хтo oчoпиB дoспiдницькy podory
B цЬoмy ппaнi, 6р ypoдхсeнeць BoзнeсeнсЬкa нa Микoлaiв-
щинi aкaдeмiк Aндpiй Caпегiн (ll.l2.l883 - 8.04.1946).

Пiсля зaкiнчeння Oдеськoгo yнiвepситery, дe вiн 3:lлиIlIив-
ся Bикпaдaти, AндpiЙ Caпегiн Boднoчaс зaймaeться opгaнiзa-
цiею сепекцiйнoi стaнцii (тeпep сепeкцiЙнo-гeнeтиlltlиЙ iнс-
титrг) тa oдeськoгo сiльськoгoспoдaPсЬкoгo iнститyтy' B якIlк
пPaцIoв:rв з I9|2 пo 1933 piк. Пoтiм нa l l poкiв AнпpiЙ Caпе-
гiн бyв пеPеBeдeIIиЙ дo PoсiТ, де BикoFryBaв oбoв'я3ки зaстyп-
rrикa диPeктopa Iнститyry гeнeтики AH сPсP i зaвiдyвaв
лadopaтopieю oPгal{oгeнeзy Iнститyгy фiзioлoгii AH сPсP. 3
кiнця 1944 poкy пoBеP}ryBся в Укpaiнy Й дo oстaннiх днiв
свoгo )киття oчoпюBaB Iнститyт бoтaнiки
AH yPсP.

Harц зeмпяк Aнпpiй Caпeгiн poзpo6ив
тeopiю oPгaнoгеIlезy' щo пo,IeгIIIипo пPaцю
дoслiдникiв сiльськoгoспoдapських кyпь-
TyP' зaстoсyвaв метoд вapiaцiйнoi стaтис-
TI1КI1 ДIIя визнaчeння тoчнoстi дoслiдiв. A
здiЙснeнi ним 6aгaтopiннi цитoгeнeтиннi
дoспiдД<eння мixвидoвих гi6pидiв м'якoi пrпeницi 3 тBеPдoю
здo6yли свiтoве визHaHня.

Cвoi видaтнi нaщoвi Pезy,Iьтaти Aндpiй Caпегiн yспirшнo
викoPистaB y сепeкцiйнiй po6oтi. Biн ствopив тaкi вiДoмi нa
тoй чaс сoPти oзимoi пrшeницi, як Кooпepaтopкa,3емкa, Cтeп-
нячкa. Йoгo aвтopствy н:r,Iе}I(aть тaкo)к сoPти яpoi пшeницi
Мiпьтypyt'l-274, Мeлянoлуc-|22, oдeськa-4, ячмeнIo Nq32
тoщo.

Щe в 1929 poцi, дo pe.ri, Aндpiй Caпeгiн oдIIим 3 пePшII{х y
свiтi зaстoсoвyвaв ioнiзyroтy Paдiaцiю д,Iя oдeP>lсaнIIя цIтrI-
нrок мщaцiЙ y зepнoвих кplьт1p 3 мeтolo викoPистaнIIя lх y
сeпeкцii.

3a вивeдeння висoкoпPotyктивIlиx сopтiв пIпeницi 1940
poкy йoмy Пp*IсуДуIIIИ зoпoтy мeдirпь Bсесoroзнoi сiпьськoгoс.
пoдapськoi вистaBки.
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BелиwrЙ Bнесoк y сепeкцilo внiс i ypoддeнець Пeнзeнськoi

феpнii aкaдемiк Baсиль Юp'eв (20.02.187ж.02.1962)' яwtf,t
пoв'я3zlв сBoе життя з Укpaiнoю пoвнicгIo.
Tyг вiн зaкiнчив нинiцrнiЙ ХapкiвськиЙ
сiльськогoспoдapсьtоtЙ iнсгитyг iмeнi B. .[o-
кгIaeвa' пoтi.ь,t стilв пPaцюBaTИ Нa XapкЬ-
ськiй сeлeкцйнiЙ стaнцii. Як oдин 3 oснoBo-
пoпo>кникiв вiтчизнянoi сепекцii Й нaсiн-
I{ицтBa aкaдемiк Baclцль Юp'eв 6paв рaсть в
opгaнiзaцii Укpaiнськoгo rrayкoBo-дoслiднoгo

iнститyry PoсJIинництBa' сe,Iекцii i гeнeтики, Яwlt4 oчoлIoвaв y

|95*1962 Poк€rх' пiдгoтyвaв 3 циx пpo6пeм 6пизькo 100

пPaць' щo BI{хoдили 6aгaтьмa мoвaми.
Кpiм тoгo, aкaдeмiк Baсипь Юp'eв вивiв 6aгaтo сopтiв oзимoi

i яpoi пlпеницi, ячмeню, BiBса, пPoсa Й кyкyPyдзи. Beликyyвaгy
пpидiляв кoпeкцiям вихiдних мaтеpiалiв i дodopoвi 6aть-

кiвськиx фoP' ДIIя схPeщyBaння, oпPaцюBaB мeтoдикy

випpoбрaнrrя пiнiй, гi6pилЬ i сopтЬ нa piзнlлс eтaпaх сeпекцii.

Biн тaкox poзpoбив меToди oцiнки тa дoбoPy зимoстйroоt

фoP' гi6pидiв i сopтiв, 6aгaтo зpoбив y гalryзi ствopeння
iмyнниx тa чaсткoвo стйкиx фoP' пPoти зaPiDкeння пoсiвЬ

т.lкими хвopo6aми, як ipхсa тa гo,IoвIIя' гeссeнськa lvr}rхa.
3a видaтнi дoсягнeIIня в селекцii сiльськoгoспoдaPськиx

PoслиII aкaдемiк Baсипь Юp'eв вiдзнaчений двoмa 3oлoтими
зipкaми Геpoя Coцiaлiстичнoi Пpaцi ( l 954' 1 959)' .(еpжaвнolo
пpемiею сPсP (1947).

Уlке зpiлим yчеtlиМ пеpеixaв в Укpaiнy poсiянин ,['oнaт

.[oпгylшин (29.10.l903{l.02.1995). Aле сaмe тyт, в oдесi, вiн
стaв всeсвiтньoвiдoмим сeпeкцioнepoм. Bи-
ведений IIиМ сoPт яpoi пIшeницi Oдеськa-13
нe МaB y тi нaси сo6i piвниx зa вpoх<aйнiстro.

Bеликi пoсiви _ вц 2 дo 3 мйьйoнiв гeк-
тapiв _ зaЙмыl.а B зePнoвoмy клинi Укpaiни'
Мoлдoви тa Пiвнiчнoгo Кaвкaзy BиBeдeнa

.{'oнaтoм .['oпгytшиним 03имa пIIIeниця
oдeськa-5 l. 3axив спaBy висoкoвpolкaйнoгo
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i нoвиЙ Йoгo сopт Еpитpoспеpt',ту"t-75. Кpiм тoгo, вiн спiв-
aBтoP тaких вiдoмих сopтiв oзимoi пlпeницi, як oдeськa-3 тa
oдеськa - |2.3a yспixи в селeкцiйнiЙ po6oтi 6yв вiдзнavений
.[еpх<aвними пpeмiями сPсP (194l, 1979) тa yPсP (|974).

Пepшим, кгo з щpaiнських селекцioнepiв вивiв i впpoвa-
Ду1B y виpoбництвo нoвиЙ сoPт пшIeницi Укpaiнкa, 6р Iвaн
€pемiсв, кoтpиЙ пPaцIoвaB нa МиpoнiвськiЙ дoспiднiЙ стaнцii
з |9|7 пo |929 piк. Пoнинaloчи з |924, цeЙ сoPт тPиBirлнЙ чac
6р oдним з нaЙпpoдщтивнirпих i пpoтягoм тPиBiUIoгo чaсy
6yв стaндapтoм якoстi зePнa.

.['o тих, хтo пoстaвиB нa [IиPoкy нayкoBy oс}Ioвy BиBедення
i впpoвaдх<eння нoвиx сopтiв нaI'IIoгo нaйdiльlшoгo хлi6нoгo
6aгaтствa - oзимoi пrueницi - нaJтех(ить yPoдженeць Пoл-

т:lвIIЦдrи Baoль Peмеспo ( 10.02. l 907-
4.09. l983). I{еЙ сeлeкцioнеp, пцIeни-
цi якoгo визнaB вeсь свiт, Bивoдив
нoвi сopти в ствoPенoмy ним Ми-
poнiвськoмy iнститдi сeлeкцii тa
нaсiнництвa пшrеницi, я|<!tЙ i oчo-
пIoBaв дo кiнця сBoгo х<иття. .[вivi
Гepoй CoцiaлiстичнoТ Пpaцi (1966'
|977), пayPeaт Ленiнськoi (l963)'

.{еp>кaвнoi пpeмii сPсP (|979) тa
.[еpх<aвнoi пpeмii УPсP (|977) aкaдeмiк Baсиль Pемеспo вивiв
17 сopтiв oзимoi пrшеницi. Cеpед них тaкi вiдoмi, як
Миpoнiвськa-264, Миpoнiвськa-808, Миpoнiвськa ювiлейнa,
Миpoнiвськa-2i тa iншi, щo зaЙмaлуl B oзимoмy клинi 6aгa-
тьoх кpaiн мiпьЙoни гeктapiв. ПIпениця Миpoнiвськa ювi-
леЙнa, нaпPик,Iaд' BPoдипa |97| poку нa Пpxевaльськiй зpo-
шyвaльнiЙ сopтoдiпьницi Киpгизii пo 100,3 центнePa з
гектaPa.

Baсипь Pемеспo aBтoP тaкo)к яpих сopтiв пцrеницi - Ми-
poнiвськa Paння' Миpoнiвськa яPa' Миpoнiвськa-3.

Aкaдeмiк Baсипь Peмеслo пoстiЙнo зaпPoшryвaвся нa мiх<-
нapoднi кoнгPеси з сiльськoгoспoдaPськoгo виpoбництва дo
УгopЩини, Швецii, ФPaнцii, Пoпьщi, Hiмеччини тa iнrrrюt
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кpaiн. Ha oднoмy з мixнapoдни'( aгPaPниx фopyr"riв пPo твoP.
vi здo6щки щpaiнськoгo се,Iекцioнеpa вiдгщнyпися oсь
тaкими с,IoBaми: .'Cвiтoве iнтeнсивне зеPнoBе гoспoдaPствo
ще не з}IaJIo тaких сopтiв, якi зaвдяки свoiм якoстям зa6езпе-
tryвaли в нaйpiзнoмaнiтнirцих ylroBaх Bисoкy стa6iльнiсть
пPoдyктивнoстi, як сoPти миpoнiвськoi сeпeкцii. Baсипь Pe.
мeслo тa Bидaтний сепeкцioнep Пaвпo Лщ'янeнкo здiйснипи,
пo сrгi, ''пuIеHиЧнy pевoлloцilo'' в Paдянськoмy Coюзi. Cтвo-
pенi ними сoPти oзимoi пtшеницi пiдняпи вpo>кai цiei кyль.
TуpИ Нa l0-l5 ц/гa, тaким чинoм дa,Iи дoдaткoвo сoтнi
мiльЙoнiв Toнн Bисoкoякiснoгo зеpнa''.

Кoпи Йдеться пPo сепекцilo пtшeницi, тo,
звиvaйнo, не мoжeмo не дoдaти кiлькa слiв
B)ке пPo згaдaнoгo Bище Bидaтнoгo синa yКPa-
iнськoгo нapoдy Пaвпa Лщ'яненкa (09.06.l90l_
|3.06.1973)' кoтPoгo тaк i нaзивaJти _ пlIIе-
ничI{им 6aтькoм. Пoнaд стo poкiв BеДeться
сепeкцiЙнa po6oтa з п[Ieницelo. I 6aгатo вче-
ниx paхyBаJIo' ЦIo кpaшIoгo п[Ieничнoгo зepнa Blд тепe.
pirшньoгo oДеp)кaти He мo)кHa' тa BиBeсти нoвi сopти, щo
знaчнo пеPeвищyBaлц 6 пo вpoжaйнoстi iснyючi - немolк-
пивo. .(yмaлИ, Щo 3 пlIIеHичнoi poспини Bисмoктaнo B)ке всe
тe' шIo вoнa пo свoiй пpиpoдi мoх<e дaти. Але знaйlппaсь пlo-
динa' син щpaiнськoгo хлi6opo6a Пaнтепeймoнa Лщ'яненкa'
щo Boзвeп}7ЧИIIa спaвy щpaiнськoi сепекцii. Пpaцююни нa
oсBorних 3aпoPoзькими кoзaкaМи кy6aнськиx зeмпях, вiн
стBoPиB lrизкy сopтiв oзимoi пrшeницi, якi дaлeкo випePeдипи
зa вpoх<aЙнiстlo, якiстIo зePнa Й iнrпими вZDKпиBими oзнa-
кaМи тa B,IaстиBoстямн нaЙкpaщi свoi тa зaкopдoннi сopти. I
цi нoвi сoPти зaBoюB.lли всесвiтнс Bизнaння' висiвaroчись нa
мiльЙoнaх гeктapiв в CPCP тa 3a кoPдoнoм - y Пoльщi, Чe-
хoс,IoBaччинi, Бoлгapii, Угopщинi тa 6aгaтьoх iнIшиx кpaiнaх.
Tiпьки в CPCP щopivнa пpи6aвкa зepнa вiд Бeзoстoi-1
стaHoBи,Ia 5 мiпьйoнiB тoнн. Copти Aвpopa тa Кaвкaз l97l

Poкy нa сopтoдiльницях Кy6aнiвидaвaлlа пo 60-70 цeнтнеpiв з
гектaPa' a нa пoливi - 98.
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Aкaдемiкy Пaвrry Лщ'яненкy пPисвoeнo 3BaItЕя двivi Геpoя
Coцiaлiстиннoi Пpaцi (|957, |97|), ПaуPeaTaЛенiнськoi ( l959)
тa .(еpx<aвниx пpемiЙ сPсP (1946, 1979).

Уся нaщoвa дiяпьнiсть всесвiтньoвiдoмoгo сeлeкцioнеpa
Фeдopa Киpиveнкa (02.03. 1904{4.06. l 988), якиЙ нapoдиBся в

сeлi BпaдислaBкa Миpoнiвськoгo paЙoнy
Киiвськoi oбпaстi, тaкo)к пoB'язaнa iз
стBoPенIlям BисoкoпPoдyктивних' мoPo3o-
стiйких i пoсдoстiйких сopтiв oзимoi пrшe-
ницi. Пiд йoгo кepiвництвoм сгвopенi тaкi
сoPTи oзимoi м,якoi пIrrеницi, як Oдеська-3,
Oдeськa-16, oдеськa.26, Cтeпoвa, Пpu6iЙ,
плoщi пoсiвy якш( дoсяг:UIlц 7-4 мiльЙoнiв

гекгapiв i якi ввiйшлI1У 3oIIoTI4й фoнд вiтчизнянoi сeпекцii.
Beликi NIaсvIBvl зaсЬaлися i тaкими сopгirми виведенoi tfuPи-
чeнкoм oзимoi пlшеницi, як Чaйкa, Пpoгpес, Бpигaнтинa тoulo.

Упepure в iстopii свiтoвoгo xлiбopoбствa Фeдopoм IfuPи-
ченкoМ 6уa внвeденa aбсoпloтнo нoBa кy,IьтyPa - oзимa
тBеPдa пlпeниця' пepшi сoPти якoi в пiвтopa-дBa P:rзи пеPе.
BищyBirли зa вpo>кaйнiстlo яpi твepлi пrшеницi. 0сo6пивo дoб.
Pe 3aPекolvrеIrДyвirпи себе тaкi сoPти' як Пapyс тa Кopaл.

Кpiм тoгo, aкaдeмiк Фeлip Киpинeнкo внiс вeпикиЙ вклaду
poзpo6кy теoPeт}rчню( oс}loв сeлeкцii пrпeницi. Hим зaпpoпo.
нoвaнi Iиeтoди i пpинципи пiдбoPy ПaP NIя ствoPе}ItIя мoPo-
зoстйrclx фoP'пureницi з Bисoкoю якiстlo зePнa. Haдзвичaй-
нo цiнним у тeoPeтичнol'лy i пPиюIaднol(y плaнi е poзpoбкa
ним lvreтoдy вiд6opy сйьськoгoспoдaPськ}tх PoсJIин зa пoTr'(-
нiстlo PoзBитKy кopенeвoi систeми' щo знaЙшoв lIIиPoкe
зaстoсyBaнIrя в сeпекцiйниx yстiш{oв.Dс

Федip Киpиненкo yдoстo€Irий звaI{Ilя Геpoя Coцiaлiстиvнoi
Пpaцi (l958)' вiдзнaчeниЙ Лeнiнськoю (l959) тa .{epх<aвнoю
пpемiями сPсP (1949).

Ha тoдi щe щpaiнськiй зeмпi (з 1940 poкy _ Мoпдoвa)
нaPoдився 26 квiтня 1930 poкy вiдoмий щpaiнськиЙ селек-
цioнеp i генетик oлексй Coзiнoв. Pяд Йoгo пPaць вiдкpили
мo)кпиBoстi дпя сепекцioнepiв цiлeспpямoвaнo кoнстPyIoBaти
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геtloтипи iз зaдaними в,IaстиBoстями. Акaдемiк Coзiнoв e й
сaм oдниIvl з aвтopiв сeми сopтiв' зoкPeмa пrценицi oдeськa-
нaпiвкapпикoвa, oдеськa-66.

CпpaыIсriм пIIIeничниIvt [IIедeBPoм бр сopт БiлoцepкЬськa-
l98, paйoнoвaниЙ y всix oблaстях Укparни, Мoirдoвi, PoсiйськiЙ
Федеpauii, Кaзaxстaнi нa плoщi пoнaд чoтI{Pи мiльйoни геIоa-
pЬ, a тaкo>к y 6aгaтьoх кpaiнaх Cxiднoi €вporпr. Aзтopoм цьoгo
сoPтy 6р 1poлxенець МoнaстиPищa' щo нa ЧеpнiгЬщинi,
Aнпpiй Гopлav (30.ll.1898-1976). 3a видaтнi дoсягIIенItя в
сeлекцii oзимoi пцreницi fu{дpй Гopпaн щoстoeнrшi зB.lIIItя,Ia-
yPeaтa,[еpх<aвнoi пpемii сPсP.

.['o визнavниx yкpaiнсьюax сепекцioнеpiв нeo6хiднo вiднeс-
ти Й aкaдемiкa Пpoкoпa Гapкaвoгo (2l.07.1908-1.04.1984)'
який нapoдI4Bся B сeпi Пипяв1, IЦo в КaнЬськor'ry paйoнi нa
Чepкarцинi. Пiспя зaкiнчення у 1928 poцi Мaслiвськoгo iнсти-
т}rry сепeкцii тa нaсiнництвa зaймaвся гo,Ioвним чинoм сe,Ieк-
цiero ячменIo y сепeкцiйнo-гeнeтичIro}fy iнститyгi в oдесi.
oднiero з нaйвоt<ливiцrиx зaс,ryг Пpoкoпa Гapкaвoгo r те' щo
вiн вивiв сoPти oзимoгo ячI\,lеню для пiвдeнних paйoнЬ УIga-
iни тa Мoпдoви. 3a видaтнi дoсягHення y гalrрi селекцii ячмe-
ню Пpoкiп ГapкaвиЙ вiдзнaчениЙ 3oпoтolo 3ipкolo Гepoя Co-
цiaлiстиvнoi Пpaui ( 1 97 1 )' Ленiнськoю ( 1 963) тa,[,еpх<aвними
пpeмiями сPсP (|949, |977).

УPoркенцIo Хаpкoвa aкaлeмф Бopисy C,oкoпoву Q2.09.|897_
1.09.1984) нa,Iе)кить пpiopитет y стBoPенtIi пеplпlок y CPCP

гiбpидiв ЦIкyPyдзи' якi oдеp>кaли Be]Iикe пo-
цIиPeIIня. Biн poзpo6иB метoдикy BикoPис-
тaIIня чoпoвiчoi стеPипьнoстi y сeлeкцii
кFryPyдзи i пеpеведення нaсiнництвa IIa
стеPи,IЬrry oснoBy.

3aкiнчивlцlц |923 poкy ХapкiвськиЙ сiль-
ськoгoспoдapськиЙ iнститrг, Бopис Coкo-
пoB пoчиtlae пPaцIoвaти нa .[нiпpoвськй

(тeпep - CинепьникiвськiЙ) селекцйнo-дoслiднiЙ стaнцii, де
opгaнiзрaв пеPtЦy y кoпиI'Illlьoмy CPCP пadopaтopiю сeлекцii
кFryPyдзи. 3 1930 poкy вiн зaвфс вiry(iлoм сeпeкцii тa нaсiн.

I
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HицтBa кyкyPyдзи Укpaiнськoгo нayкoвo-дoслiднoгo iнсти-
тyTy зePI{oBoгo гoспoдapстBa. Toдi х<, у |932 poцi, ствopив i
впPoBaдиB у виpo6ництBo пеPIIIi вiтчизнянi гi6pиди к1псy-
PУдзи Пеpвeнець тa Успiх. A взaгaлi ГеpoЙ Coцiaлiстиннoi
Пpaцi (|97 2)',IayPеaт Лeнiнськoi ( l 963) тa .(eplкaвнoi пpeмiй
сPсP (l96l) aкaдeмiк Бopис Coкoпoв e aвтoPoМ i спiвaвтopoм
18 гi6pидiв тa 4 сopтiв кylryPyдзи.

Aзтop кiлькoх сopтЬ вiвсa i яpoгo ячменIo' BиBeдeнID( нa
Bеp;сrяцькiй дoслiдHй стaнцii нa нинirцнй Чepкaш.цинi y лo-
вorнний нaс, Iвaн Беспaлoв пiсля пepeiзДy дo сIIIA вивiв нaй.
бiльlц зимoстiйки Й д1lя уlloвпЬнiчнo-сrсiднrоt штaтЬ 6eзoсгий
сoPт o3имoгo ячмeнк), ш.lo вiдзнaчaeться Bисoкoю вpo>кaЙ-
нiстю i стiЙкiстlo пPoти гpи6кoвих хвopo6. I.{eй сopт, дo peнi,
нaзвaниЙ зa iменем сBoгo тBoPця: BеsЬar - ячмiнь Беспaлoвa.

У сeлi Tapaнiвцi нa Xapкiвщинi нapoдився всeсвiтньoвiдo-
миЙ сeлекцioнеp oлiйних к}r,IЬтyp aкaдемiк Baсиль ПyстoвoЙт
( l 4.0 l. l 886- | |.|0. |97 2), двi.ri Гepoй Coцia.
пiстичнoi Пpaцi (|957,1963), IIaУPeaT Лeнiн-
ськoi (1959) тa .(epх<aвнoi пpемiЙ сPсP
(1e46).

3aкiнчивtши |907 poкy ХapкiBсЬкe 3емпe.
po6ське yчи,Iищe, Baсиль ПyстoвoЙт vеpез
piк зaкiннив i пeдaгoгivнi чryси пPи l{ьoмy.
Heвдoвзi вiн пеpе.Dкдx<aе нa пoстiйнy podory
y сеPедoBище кy6aнськиx щpaiнцiв _ нaщaдкiв зaпoPoзьких
кoзaкiв.

Tщ Baсиль ПyсгoвoЙт, щe нe мaloчи вищoi oсвiти, |9|2 poкy
opгaнiзoвye i стaе диPектopoМ дoспiднo.сeпeкцiЙнoгo пoля..Кpщлик'' пpи Кфaнськй сiльськoгoспoдapськiй rrrкoпi. A oдeP-
)кaBIIIи |926 poкy екстePнoм диII,IoМ Кфaнськoгo сiльгoспiнс-
Tvlтyry, пoчинaс зaвiдрaти кaфeпpolo генeтики' сeпeкцii тa
нaсiнництвa цьoгo lt.lвч.r,Iьнoгo зaкпaДy' не 3tl,IиIIIaк)vи нaщoвoi
дiяльнoстi нa дoслiднй сгaнцii ''Кpyгпик,., |932 poкy вoнa 6yla
пePетBoPeнa y Bсeсoюзншl нayкoBo-дooliдний iнсгитrг oлiйнюк
к}rJIьтyP' дe Baсиль ПyстoвoЙт займaвся селeкцiсlo сoHяIIIникa,
гoлoвним чиHoм' дo кiнuя сBoгo )IGт'гя.

l8

CвiЙ пеpIшиЙ сopт сoняIII.
никa Кpщпик A-4l нa[II 3ем-
пяк вивЬ |927 poкy, пiднявIши
йoгo oпйнiсть дo 36 вiдсoткЬ _

нa 3 вище iснyloчих дo цьoгo
сopтЬ.IJ,им самим 6ylo спpoс.
тoBaнo yстaпeнe нa тoЙ чaс
тBеPркeння пPo тe' щo 33 вш-
сoтки oлiйнoстi сoняцIникa -

це нaЙвищa мeжa.
У L927-|930 poкaх Baсиль

ПyсгoвoЙт Bивoдить сoщи Кpyгlпlк-1846 i Кpyгпик-1975 з oлfit-
нiстlo з8-39 вiдсoткiв, чим 3:lявиB пPo пеPспeктиBy y сe,Iек-

цiЙнiй po6oтi з сotIяIIIIIикoм. Пpauюючи нa Кy6aнi' нilIII 3eм-
пяк вивiв 20 сopтiв сoI{яIIIHикa, якi висiвaлуIcЯ Нa ппoщi пo-
нaF,2,5 мiльйoнa гeктapiв. Haй6iльlш вiдoмi йoгo сopти Пepе-

дoBик' 3мiнa, Caлют, BFIиИМк-8883' BHииМк-6540 ДaBuI|4
дo 57 вiдсoткiв вихoдy oпii з нaсiння.

ЦiкaвиЙ i тarсlЙ фar<т: y 1962_1972 Poкilх (пopЬнянo пo 1940)
3a PaхFroк висoкoпPoдyктиBниx сopтiв Baсуlпя Пyстoвoйтa
сPсP y сеPeдньoмy шIopoкy oдеp)q/вaв дoдaткoвo близькo
800 тисяч тoнн oпii. B сPсP rх висiвaли нa ппoщi пoнaд 2'5
мiльЙoнa гeктapiв, a зa py6ех<eм - бпизькo мiльЙoнa гек-
тapiв.

CвoePцrry гoPoxoBy peвoлloцilo спPичинив свoiми нayкo-
вими пolllyкaми yPopкеtlець пoдiпьськoгo Parцкoвa Iвaн
Гpoмик (1900 _ ?). Пpaцюючи нa Упaдiвськo.Люпинецькiй
стaнцii eнтрiaст.селeкцioнep Гpoмик з |927 poкy висiяв 1250
oкPeмиx пiнiй гopoxy Ta зaK,Iaв Be,Iикy кoпекцiro нa пiв-
гектapнiй ппoщi. I вх<е 1930 poкy пеPеtaB дo виpoбництвa
пepшi дBa сoPти впaснoi сепекцii. 3a 50 poкiв нaщoвoi дiяпь-
нoстi Iвaн Гpoмик змo6iлiзyвaв BепичезlIi вихiднi мaтepiaли

для сепекцiйнoi пpaцi: 6iльrш як220o зpaзкiв гoPory' 2400 _

квaсoлi, |69 _ aкiнськoгo 6o6у тa iнrциx кy,IьтyP. Ця кoлекцiя
BкJIIoчaлa мaтеpiaли з yсix кpaiн свiry i 6yлa шкepе,Ioм як д,Iя
пPямoгo дo6opy, тaк i для ствoPeнIIя tloBиx сopтiв чePФ O(Pe-
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щyвaнIrя. I{еЙ вепиveзний гeнoфoнл бр викoPистaниЙ Дпя
IIoвIIк сopтiв Iвaнa Гpoмикa' шIo o6itцняпlц тiльки в CPCP пo.
нaд двa мiльйoни гектapiв.

У poки вiЙни вiн не пPипиняB HayкoBIdк пoшщ<iв, вiднo-
вивIIIи дiяпьнiсгь УпaдЬськo-Лtoпинeцькoi дoслiднoi стaнцii.
Йo*у вдaJIoся ,'BиpBaти'' з тa6opy PaдянськI{х вiЙськoвoпoпo-
tIенI.cк бпизькo пiвсoтнi кoпиrпнiх бiицiв, кoтpi пpaцIoB.lJIи
тPilктoPист:lми' мехaнiкaми тoIIдo.3aвдяки цьoмy в l942 poui
стaнцiя пPoдoв)кипa нoPмiUIЬIrиЙ дoслiдницькиЙ цикл i дo6п-
,Iaся знaчнI,trl( здo6yгкiв, хoч сaМ Тi диpeктop зaaPеI'IIтoвyBirBся
гестzlпo зa 3B'язoк з yкpaiнсьlсlм нaцioнaлiстичним пiдпiллям.

Пepe6рaючи зa oкеaнoм, Iвaн Гpoмик вйьниЙ вiд зapo.
бiткiв чaс пPoдoв)к}rвaв пPисBячyBaти селекцiйним спPaвaм.
3oкpeмa, вiн пoгпи6,Iloвaв свoi нaпpaцIoвaння з тpиквiткo.
вими фopмaми гoPoxy. Кpiм тoгo' нaписaв веJIикy Ir,tolloгPa-
фiю ',3epнoвi бoбoвi ксулЬтуplа 3aхiднoi Укpaiни, Пiвнiчнoi
Бщoвини, Бaсapaбii тa 3aкapпaття'', дoслiдив iстopiю пolIIи-
Pення щpaiнськoi пrшеницi в CШA тa Кaнaдi.

.(oвгиЙ чaс PaдяIIсЬкa пPесa' дoвiдкoвi Bидaння oбxoдили
yвaгolo iм'я oльги Кoпoмieць (l.l0.l89.l_24.04.|976)' якa нa-
Poди,Iaся y сепi Липiвцi нa ltliвщинi. A сaме
вoнa взяJIa чи не нaЙaктивнiцry rlaстЬ y
ствopeннi oдrroPoсткoBиx цyкPoBих 61pякiв,
щo пPинeс,Io спpaвх<нiЙ peвoпюцiйний
пеPеBoPoт y цIo гa,ryзь. Haд зaкpiпленням
oднoPoсткoвoстi цщpoвих 6ypякiв oпьгa
Кoпoмieць пoч.UIa пPaцювaти з |932 poку,
кoпи iЙ вд:rлoся B}|яBуIт|1IIиIIIe oднy Poс,IиЕy
з тaкими впaстивoстями. CxpeщFoчи ii з piзними 6aгaтoнa.
сiнними фopмaми, Peте,IьI{o вiд6иpaюvи мaтеpiaп, вoнa
дoсить lIIвидкo дoсяг,Ia дoбpих peзyльтатiв - дo нaпaдy гiт-
пеpiвцiв нa l{aшy зем,IIo oднoPoсткo вuЙ 6уpяк6р вивeдeний.
Пiд чaс гiтпеpiвськoi oкщaцii oльгa Кoлoмiець пePехoвyB.UIa
Byзпик з нaсiнням пo се,Iaх' 6o гeстaпo мil,Io зaBдaI{ня знatlтll
oднoPoсткoвиЙ 6rypяк i вивезти Йoгo ,цo Hiмеччини. oднaк
t't1гlкнiЙ жiнцi вд:rлoся з6еpeгти нaсiння iT yнiкaльниx гi6pидiв,
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щo вoнa зyr'liлa зiбpати з пiдлoги Bх<e змirlтalloгo з iнrцим
сeпeкцiЙним мaтepiaлoм y тoЙ чaс' кo,Iи вiд6рaлaся безпaднa
eвaкyaцiя БiлoцepкЬськoi дoс.пiднoi стaнцЦ дe вoнa пPiЦIювa,Ia.

Пiсля вiйни iЙ дo-
вeJIoся щe дoвгo вiд.
6пpaтп пoтpi6ниЙ сe-
лекцйний мaтepiaл з
тiei мiшaнннu. 1956
poкy бyto paЙoнoвaнo
сopт Бiлoцеpкiвський
oднoнaсiннrrй' цIo стa-
пo спPaвдi епoxaль-
ним вiдкpиттям у 6у-
pякЬництвi. 3 тoгo vary oпьгa КoпoмierF пo,IeпIIипa щaцю
мiльЙoнiв xiнoк, кoтpi щopi,щкyloть O(oди цiei poспини. Bиве-

дeння нaсiння, якe не зPoстa€ться' дo3Bo,II.{лo у1яTvIcЯ зa
меxaнiзaцiro бyPякiвництBa' знaчнo здeIIIeBиBIIIи Йoгo.

Biдзнaчення 1960 poкy oпьги Кoпoмieць тa u кoпег Пенiнсь-
кoro пpемielo зa Bиведення oднoPoсткoвIл( б1pякiв нe змiнилo,

дo pенi, цiei xiнюr. Boнa пpoдoBхqrвaлa зaЛИLI7aTпся сo6oro, вrкe
не Piж} дo тoгo 3.внaвшIи пiдoзpи з 6oкy BIIaДИ'y зв'язкy 3 Pеп-
peсieю чoпoвiкa B тPидцятиx Poкirх. 3a свiдчeнням письмeн.
ницi Haтaлii Oкoлiтeнкo, ''тo 6упa нaсaмпеPeд Bепикa тPyдiв-
ниця; Д1гл<е скPoМнa' вимoгпивa дo себе, Boнa не пpaгнylra aнi
нayкoвиx зBaнь' aнi пoчестей, a з6еpiгalla яr.ycь фaнaтинrr;r
вiддaнiсть oбpaнiЙ спpaвi. Кoпeги зaпaм'ятa,Iи ii з o6rпrччям,
вiчнo o6пaленим сoнцем нa 61pякoвI{к гotl.lJ(' 3 пoPепaними

Pyкaми се,lяHки' зaвх(ди y ситцевiй 6lлt1l'хуcтuнi нa гoпoвi...,'.
Cepед тI{к кo,Ieг Oльги Кoпoмieць, з яKими вoнa здiйс-

tlloB.lпи pевoпtoцiю в 61pякiвництвi, неo6xiднo lt.ввaти IIa-
сaмпePед }'Popl(eнКy Киeвa Мapiю Бopпoнoс (2.04.1907_

1996), якa тaкoж 6уa уloctoенa Ленiнськoi пpемii зa цей
нayквиЙ пoдBиг.

Кoпи Йдеться пPo yспixи в сeпекцii цyкPoвих бypякiв, тo
сеpед yкparнських нaщoвцiв, якi внесли вelнцмЙ, вкIIaд y цIo
спP:rвy' неo6хiднo нaзвaти i пpoфeсopa B'ячeспaвa Caвицькo-
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гo (1902 - |2.04.|965), кoтpиЙ дo l94l poкy зaвiлрaв геIIe-
TичIloю пadopaтopiею Bсесolo3нoгo гaпyзеBoгo iнститyry.
Пepe.ixaвIпи пiспя .(pщoi свiтoвoi вiйни дo CША, щpaiнсьrotЙ
пpoфeсop сеpeд 300 тисяч нaсiнникiв piзнoвиднoстеЙ цy-
кPoBoгo 6уpякa гi6pипy Мiчiгaн-18 BуIяв;уIв у 1948 poui 5 poс-
пин 3 oднoнaсiннeвими ппoдal\,tи, щo ст:Uro вихiдним мaте-
piaлoм y пoдальlшiй сeпекцiйнй po6oтi B дBox aМePикaнсЬких
цIтaтax - Ютa i Калiфopнtя. Як Pезy,IЬтaт' зaBдяки ти-
тaнiчнiЙ пpaui B'ячеспaвa Caвицькoгo тa йoгo пpyл<ини oпе-
Irи PoзBитoк генeтики, селeкцii тa нaсiнництвa цyкPoBttх6у-
pякiв y CШA вiдбуBaBсЯ сaме щpaiнським rппяxoм. I{я
дiяльнiсть щpaiнцiв зpoбипa спpaвх<нiй пePеBoPoт в aмe-
pикaнськiй цyкpoвiЙ пPoМисJIoBoстi. Haсiння oднoп,Iцних
сopтiв сTul|Д Polс|lтIaTИ eвpoпeйським дoслiдним стaн цiям як
вихiдниЙ мaтepiaл дпя селекцiЙнoi po6oти.

BепlllolЙ вкЛaд y Poзвитoк 6ypякЬництвa в lспaнii зpo6ив ще
oдlн yкparнeцЬ - },Poдд(eI{ець Hoвoзиdкoвa нa Чepнiгiвщинi,
пpoфесop oлексaндp Apxiмoвин (23.04.1892-19.0l.1984)' дo
pe.ri, дoвгoпiтнiЙ Пpeзидeнт УBAH. 1948 poкy вiн бр зaпPo-
цrениЙ iспaнськoro фipмolo ''Пpoдeс'' для poзв'язaння пpoбле-
ми виPoщyвaння нaсiння цyкPoвиx 6ypякiв y зaсyцI,IиBIrх
paйoнax, oскйьки пoпepeднi спpo6и нiмeцьких тa iспaнськиx
спецiaлiстiв 3a3н€lли нeвдaчi, вiдтaк ця кpaiнa пoстaпa пеPед
неo6xiднiстlo щopivнoгo iмпopтрaння Йoгo, щo Bимaгa,Io
вeпикю( витPaт зoлoтoi вilлIoти. Caме зaвдяки Йoгo IIPoпoзи.
цiям Iспaнiя дoсить шIBидкo лoз6упacя пpoблeми нaсiння
цyI(PoвI{х 61pякЬ. Кpiм тoгo, пpoфeсop Apxiмoвин oпPaцюB:rв
uф систеl.,тy спoсo6iв Peг}lIIoBaIIrrя зaпи,Ieння цiеi poспини. B
Iспaнii вiн пpoвiв бioлoгiчнi спoстePе)кeння i зi6paB вепиKy
кoпeкцiro кoмaх' щo oдeP)к:шo визнaH}Iя в yсьor'тy свiтi.

Укpaiнець Apxiмoвиv poзв'язaв дпя Iспaнii щe oдI{y вiDк-
ливy пpo6пемy. Biн зaпPoпotIyвaB метoд пiзньoi пoсaдки
кapтoплi в цiй кpaiнi' цIo тaкo)к д.UIo мoхglивiсть oтpимyвaти
пPoтягoм кiлькox pепpoдщцй здopoвиЙ нaсiннсвиЙ мaтepiaл
кapтoппi.

oднiеIo з нaйяскpaвirших зipoк y ryзip'i щpaiнських сe-
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пекцioнеpiв, 6езyмoвнo' e Лев Cимиpeнкo (l8.02.1865-
6.01.1920)' щo 3:r,IиIIIиB y спaдoк пPoс,IaB,IeниЙ сopт 3имoBoгo
я6луa Pенет Cимиpенкa. Hapoдився вiн y сепi Мпiевi, щo y Гo-
poд'ищeнськoмy paйoнi нa Чеpкaшдинi. 3aкiнчив oдеськиЙ

щЬepситет. 3aapештoвaниЙ i зacпaннil нa 8 poкiв зa rrapoд-
ницькy дiяпьнiсть дo Cи6ipy Лев Cимиpенкo oPгaЕIiзoвyс тaм

бyпiвниuтвo тeп,Iиць' BиPoщye декopaтивнi
Й плoдoвi дePeBa тa BинoгPaд y зaкpитoмy Й
вiдкpитoмy гpyнтi' зaк,Iaдae КpaснoяpсьюrЙ
мiськиЙ пapк. ПoвеPнyBIIIись 1887 poкy пo
Млieвa, Лев Cимиpенкo стBoPиB тrг мaтoч-
ниЙ кoлекцiЙнуtЙ i пoмoлoгiчний poзплiд-
нuк, яltс,tЙ стaв нaйкpaщим y Poсii, i oднieю з
нaйбaгaтrцих y €вpoпi пoмoпoгiчнI{к кo,Ieк-

цiЙ плoдoвих i ягiдниx poс,Iин. Boнa нapaхoByB:rлa 900 сopтiв
я6тrуli,889 - гpylпi, 84 - cлlавlа, 350 _ виlднi i vеperшнi, 15 _

пеPсикa' 56 - aбpикoсa, 165 _ atPуcy,54 - гopiхa тa927 фoP'
i piзнoвидiв' TPoянд i xвoЙних деPеB.

Cвo.iм yнiкальним садoм Лeв Cимиpенкo пPoсл:lвився 3a ме.
xaми Укpaiни ЦIe зa х(иття. 1894 poкy нa Мiхсrapoднй вистaвцi
Йoгo пеplшoгo rleнoгo зi Cхoпy €вpoпи Bизнae 3aхiд' нirгoPo-
диBIIIи спецiaльнolo МедzulЛIo. 1895 poкy Йoгo odиparoть пoчес.
}IиМ ч,IеtIoМ Фpaнцрькoгo нaцioнaлЬнoгo пoмoлoгiчнoгo тo-
BaPиствa. Щe вiдoмilцим стa€ йoгo ir'д'я y 1901 poцi, кorпr вiн
пiдгoтyвaв ''Гeнepaльний кaтaлoг'' сBoгo сaдy' в якoldy ollисilв
пoнaд 1300 сopтiв II,IoдoBI,D(' ягiднlл< Iryпьтyp тa дeкoPaтиBHI,D(
Poс,IиII. A вiнцем йoгo >lсlття сrалa гrPaця ''Пoмoпoгiя" (1919) _

плiл 30.piнних нayкoBlл( пolшy-
кЬ yсадЬництвi.

Але 1920 PoКy IryIIя пiдiспa-
нoгo 6iльцroBицькoгo вбивцi
oбipвaлa х(иття Львa Cими-
peнкa' Йoгo iм'я зa6opoнили
згaдyBaти' a знaмeнитиЙ Pе-
нeт Cимиpенкa ст.l,Iи iменy-
BaTИ...3eпeнкa ByДa.
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I пишe.repез десятки poкЬ iм'я Львa CимиpeIIкa пoBеP}ryлoся
Pцнoмy щpшнськor"ry нapoдoвi, кoтPoМy вiн нe зPaдив' кo,Iи
1916 poкy Йoьтy пpoпolтувulуl oчoJIити кaфепpy плoдiвництвa
в нинitшнiЙ МoскoвськiЙ сiльськoгoспoдapськiЙ aкaДемii.
Тolк i сьoгoднi вiн пo пPaвy з.r,IиIIIaeться бaтькoм yкpaiн-
ськoгo сaдy.

Heodхiднo дoдaти' щo нayкoвi пoцryки бaтькa пPoдoюКy-
вaв Йoгo син BoпoдимI.rP. y I92I_|933 Poк:rх вiн oчoпювaв
Мпiiвськy сaдoBo-гoPoдIrlo ст:rнцiю i l{ентpaльнlцil дePxaB.
ний ппoдoвий poзсaдник УCPP. Boлoдимиp Cимиpенкo
(29.|2.|892_18.09.1938) тaкo)t( opгaнiзрaв y Китaeвi пiд Киe-
вoм Bсeсoюзний плoдoвo-ягiдниЙ iнститд, яким кеP},Baв дo
пePцIoгo aPешIтy. A peпpeсрaли Йoгo 3a кPитикy Bчeння стa-
пiнськoгo yrIoбпeнця МiчyPiнa. 1938 poкy Boлoдимиp Cими-

Pенкo бp poзстpiлянuЙу Кypсьlсy.
IIto сгoсуeться селекцii iнцrи:с PooIин' тo yкparнцi пPoяви,Iи

сe6е y вивeдeннi tloвиx сopтiв piзних Iqr,IьЦР. Cкarrсi.ьlo, кo-
пиrпнiй нaщoвий пpauiвнlл< Heмiшаrвськoi дoслiднoi стaнцii
нa КиЬщинi Poмaн шехaiв y Дoвoeннi poш 6р спiвaвтopoм
пФIIпд( 1псpaiнсьlсок сopтЬ кapтoплi, здйснив Be,п{Iry Po6oт},
стoсoBtlo BиPolltyвaнIrя здoPoвo'o ц6ся п,КoBoгo мaтеpialry цiеi
I$lтьт}Pи в aPгeнтинськй пpoвiнцii Tyкyмillt' щo звiльнилo

'кpлнy 
вiд щopi.lнoгo зirвeзeння нaсiннoгo мaтepialry.

Кoпицrнiй вик'Iaдaч Киiвськoгo yнЬеpситеry Iгop Бoлсy-
IIoв y пoвoeнниЙ чaс oчoЛив AвстpiЙськy нaцioнaльнy тIoтIo-
IIoBy се,Iекцiянy стaнцilо. Пoчинaroчп з |962 Poкy' йoгo сoP-
тaмп 6уo зaсiянo всi ппaнтaцii цiei кy,Iьт}'Pи в Aвстpii.

BепикиЙ внeсoк }лlсParнцi зpo6шu i в opгaнiзaцiю 6opoть6и
з 6цl'янaми. Cepeд т.lкt{к BIlзнaчних вчеtIIdк свiтoвoгo piвня
неo6хiднo нaзвaти Tимoфiя Пaвличeнкa (?- 1958)' кoтpиЙ
daгaтopivними дoспiдaми y CaскaveBalrськoмy щiвepситетi в
IGнaдi дoсяг свiтoвoi с]Iaвirl в eфeктивнoмy пoбoproвaннi
61p'янЬ хiмiчними Iиетoдiшvrи.

Oкpeмoi 3гaдки в цiй нaщoвiй дiлянцi зaс,ryгoвy€ i всe-
свiтньoвiдoмиЙ хir*.riк-ygaiнець Iсидop Глинкa, aвтoP чис-
пеlIник нa}'кoвeцЬ пPaць.
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Poзпoвiдaючи пPo видaтник yкpaiнсьlс.lх сeпeкцioнеpiв, нe
мo)кнa o6iЙти yBaгoю Й тl4х, rстo здiйснroBaB нayкoвi пoшгyки
y гa;ryзi твaPиrrництвa. I тр rvfyсимo згaдaти' в пеPIшy Чepг}l

)rPoдд(eIIця Яптlа МlжaЙлa Iвaнoвa (2,|0.|871.-29.10,|935).
Кoли y 1893 Poцi вx<е пiсля yспiIшнoгo зaкiнчeння Гopeцькoгo
зeмлеpoбськoгo yчI{лищa i,(еpгaнiвськoi двopiннoi 6oнiтep-
ськoi rrrкoли здi6нoгo Ioнaкa вiдмoвилися лpпЙнятн дo Пе-
тpoвськoi сiльськoгoспoдapськoi aкaдeмii y Мoсквi, xoч i мaв

Pекoмендaцiю для нaщoвoi зaкoPдoннoi пoiздки, вiн вст},пae
дo Хapкiвськoгo ветePинaPнoгo iнститyry. 3aкiнчивrпи йoгo
1897 poкy з вiдзнaкoю' зIIoвy oдeP;rrye мoх<ливiсть пo.ilкати в
IrayкoBе вiдpядх<eння 3a кoPдoн' чим скoPист:lBся в 1898-
1900 poках. Taм вiн зaкiнчив сiльськoгoспoдaPсЬкe вi/vdлeння
I{юpixськoгo пoпiтехнiкylt,fy' пoзнaйoмиBся 3 пoстalloвкoк)
нayкoBo.дoспiднoi po6oти Й вивчaв твaPинництвo у
Hiмеччинi, Гoлпaндii, Iтaлii, ФPaнцii, ШвeЙцapii. Пiсля цЬoгo
Михайлo lвaнoв пoвеPтaeтЬся дo Хapкoвa, дe Poзпoчинae
Bик,IaдaцЬкy й нaщoвy дiяльнiсть У Pцнolrдy iнститщi.

3 1906 poкy Миxaйлo Iвaнoв Poзпoчинae бoнiтyвaння
oвець y мa€ткy Beпикoгo землeвпaсникa TaвpiЙськoi фepнii
Фaльц-ФeЙнa.3гoдoм нa бaзi цьoгo гoспoдaPствa вveний op-
гaнiзoвyе зooтехнiчнy пoспiлнy стaнцiro в зaпoвiдникy Aс-
кaнiя-Hoвa. Tyг вiн стBoPиB
нoвi пopoди oвець i свинеЙ,
цiннi племiннi стaдa тBaPиII.
0сo6пивo вiдoмa нoвa пoPoдa
oвeць Aскaнiйсьюd меpинoс i
свинeЙ - Уцpaiнськa стeпoвa
6шa.

Hеo6хiднo пiдкpеспити: тi
yспi:о,t, яких дoсягпи сeпeкцi-
oнеPи Poсii, a пoтiм i CPCP y
виведeннi нoBиx пoPlд сiльськoгoспoдaPських твaPиIl' зIIaч-
нoto мipoю o6yмoвленi фyнлaмeнтa,IЬними пpaцями iз
зooтexrrii, цIo н.l,Iе}кaть yPoркеIrцIo Чepнiгoвa Микoлi
Чиpвинськorсy (10.05.1848-5.0l.L920). Пiспя зaкiнчeння



Caнкт-Пeтеp61pзькoгo зeмлеpodськoгo iнститrгy вiн кiпькa
poкiв знaЙoмився з дiяпьнiстю aгpoнoмivниx стaнцiЙ
Hiмеччини, Бeльгii, Фpaнцii, пoтiм BикJIaдaB y ПетpoвськiЙ
сiпьгoспaкaдемii в Moсквi, пpaцIoвaв в Уveнoмy кoмiтетi
Мiнiстеpствa зeмлepodстBa тa дeP)кaвIroгo мaйнa. 3 l898 poкy
Микoлa ЧиpвинськиЙ oхoче пpиймar пpoпoзицito пpo
пеpеiзд дo Киeвa, ,цe oчo,Iю€ кaфeпpy тBaPинництвa пoпiтex-
нiчнoгo iнститyry Й стaе дeкalroМ opгaнiзoванoгo сiльськo-
гoспoдaPськoгo фaкyльтетy.

I сaмe тyт, y Киевi, пoвнiстlo вiдкpився йoгo тaлaнт як yче-
нoгo й пeдaгoгa. Poзвивaючи свoi iдei, якi вiн винorшрaв rцe
в мoпoдi poки, Микoлa Чиpвинський дoслiдив зaкoнoмip-
нoстi poсry сiпьськoгoспoдaPських тBaPин i вппив зoвнirп-
нЬoгo сePeдoвищa нa фopмoтBoPeнI{я й пpoдщтивнi влaс-
тивoстi rх. 3oкpeмa' Bчeний пеPeкoн,IиBo дoвiв, щo нa це
Bп,IиBaе пеpедyсiм клiмaт, yмoви гoдiвпi в пepioд PoзBиткy тa
BпPaBи opгaнiв.

Taкoж тpе6a вкaзaти' щo нaш зeм,Iяк Микoпa Чиpвинсь-
киЙ 6ryъ пePшIим y Poсii виKпaдaчel\,t l<ypсy ''3aгaльне тBaPин-
ttицтBo'' Й aвтopoм пePuloгo кepiвництвa з цьoгo пPедмeтa'
якe Bитpимaлo 6aгaтo Bидaнь.

Cепeкцiя Poслин i твapин вiдiгpaс пoмiтне мiсцe i в сгlaснiй
Укparнi. Hятrrими Bчeними ствopeнo нoBy гPyгry нaдсипьни)с
сopтiв oзимoi пrшeницi Пaннa, Cепянкa, Пorшaнa, щo мaloть
пoтeнцйнy вpoх<aЙнiсть 9rll5 цeнтнеpЬ зеPнa 3 гекTaPa.
Хapкiвськi сeпекцioнePи зaпPoпolIУBuIИ гi6pидне )I(итo 3

пoтeнцiЙнoю вpoх<aЙнiстю 85
центнеpiв 3 гelffaPa i пepшi вiт-
чизнянi сoPти твеp.Цoi яpoi пшrе.
ницi, iз зеpнa якoi мo)Ifi{a Bигo-
тoBпяти мaкaPol{и i випiкaти
pri6. € дoсяг}Iенrrя i в iнrших гa-
lryзяx сйьськoгoспoдаPськoi нay-
ки' Iцo дae пiдстaви спoдiвaтися
Ira пoBePнeння Укparнi спaви свi-
тoвoi >китницi.

BoI(AJЬ}IA .)китLIиIIя" lBPoIIи

3aгaльнoвизнzlнo' щo з yсix видiв нaPoднoгo мистецтвa пiсня

чи не нaйгпи6ше poзкpивaе 6aгaтсгвo дyrцi нaPo,цy' Йoгo твopнi
сили. Шщaloчи Bитoки Д}rJ(oB-
нoстi нapoДy' з:lB)кди звеPтaс.
Мoся дo пiсеннoi твopvoсгi, бo
сaме ii piвeнь визнaчaе Йoгo
iстopиннe oбпиччя, зPеlIIтoю'
мiсцe y свiтoвiЙ кyльтypi.

Пpo щpaiнськy пiсню нa
3aхoдi дirвнo ltlaЛvl' vупи iT,

вiПvIBaIIИcя llaсичeнoю мeлoдiйнiстю. Ще в дoбi BiдPoдх<ення
вiдoмиЙ чеськиЙ уeниЙ Ян Бпaгoспaв y пpимiтк:rx дo нaIпoi
нapoднoi пiснi '',(yнaю, .[,yнaю...,' нaписaв, зoкPемa: '' € y тiй
мoвi пiсeнь тa вiplшiв a6o pим бaгaтo... Мaють бaгaтo метa-

фop тa iнцrих фi.yp''.
Пoдopolк)лючlц |654 Poкy чеPeз Укpaiнy, Пaвпo AлепськиЙ

зaписaв y сBo€}ry щoдeнниI(y: '.Cпiв кoзaкiв Bесe,Iить дyrшy i
BизBo,Iяr ii вiд клoпoтiв, 6o нaспiв rх пpиeмний, iде вiд сePця
i викoнyeться нaче oдними уcTaМИ. Boни пpистpaснo лю6-
лять нiясний спiв, нiх<нi i сoлoдкi мeлoдii. У мoсквичiв >ке
спiвaroть 6eз yсякoi нaуКИ, як тPaпиться' Boни нa цe не зBa-
жaloть. Haйкpaщим y них ввiuкaeться гo,Ioс rpу6иt,l', TусTИЙ,
6acпcтlаtt, цIo tIе дaе нiякoi втiхи сlryxaчевi. Як вiн y нaс (тo6тo

в apaбiв. _ B, C.) yв:DкaeтЬся Baдolo' тaк y IIиx висoкиЙ гoJIoс
yBiDкaeться непpистoЙним. Boни гIDвyIoть з кoзaкiв зa ix спiв:
к.DI(rгь' IIIo цe спiв фpaнкiв i пяхiв''.

I взaгaлi пiдсвiдoмi нaцioнaльнi пoчyття з6еpiгaлися в
нaцIoмy нapoдi'repeз пiснlo . BнДaтниЙ' нaшI письмeнник Ми.
кoпa Гoгoпь 1833 Poкy y стaттi .'o мaлopoсcуtЙcкl.lх пeснях..,
мiх< iншrим' I{аписaв' щo пiсня дпя Укpaiни - цe ''i пoезiя, i
iстopiя, i 6aтькiвськa мoги,Ia. BмиpaюниЙ кoзaк пе)Iсить сеpeд
незaймaнoi пPиPoди i з6иpae Bci суIIIИ, щo6 нe вмеPти' tIе
пoг,IянyBuIи щe Paз нa свoix тoвapиrпiв:
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To ще do6pе кoзацьKа еoltoва ЗнаJIa'

Щo 6eз вiЙcька KolацbKoеo не вмupалa''.
Caмe неpез нaшy пiснlo.rrд<инцi мoгли вiдpiзнити yкpaiнця

вц ryсiдiв. Haпpиклaд, фpaнцyзькиЙ мapшraл Мapмoн зaкiн.
чyBaB свiй oпис пoдopolкi лo Кepнi l834 pory тaKИNIуI сjloBaМи:
''3o всix пPисмI{oстeЙ, якИм1ll нaс oтo(ryвalI|I, я 6р oсo6ливo
звoPy[IIениЙ кoзацькolo пiснeю, i нaйбiпьrп пpeкpaснi гo,Ioси
спiвали сylинi, мeпaнхoлiйнi пiснi, нaпoвнeнi сoлoДкolo ме.
пoдi€lo''.

Ti сoтнi тисяч пiсeнь, стBoPeниx щpaiнським HaPotoм пPo-
тягolll йoгo свiдoмoi iстopii, зaIIуILЦaIIуIcя в пaм,ятi rraс.rмпеPед
чеPез пoIIIиPення iХ мaндpiвними спiвaкaми' lllo зa свoiм ест-
вoМ тaкo)к IaлIуIIJJL7III1Iя HeпoBтoPним фенoменoм свiтoвoi
цивiлiзaцii, _ кo6зapствoм.

3oкpeмa, Bидaтним пPeдстilвникoм yкpaiнськoгo кo6зapсь-
кoгo мистецтвa 6р yPoдx(eнeць се,Ia Кaлюх<инцi нa Чеpнiгiв-
щинi oстaп BеpeсaЙ (1803-1890). 3вйьнe-
нllЙ з кpiпaцтвa, цеЙ спiпиЙ Мyзикaнт тa-
ЛaнoBитo Bикoнyвaв нapoднi дyt"lи, iстo-
pиннi, пo6рoвi, сaтиpиvнi й гytиopистиvнi
пiснi. 3нaв тaкoж 6aгaтo кoзаltьKих' o6pя-
дoBих' PoдиIlних' гPoмaдських i тaнцю-
BzlпЬних пiсeнь, якi викoнрaв y свotх нис-
пeнних мaндpiвкaх. Чaстo спiвaв i в сaлoнaх
пPиBaтниJ( oсiб, зoкpемa' пePeд цapeм y 3и-
мoBoмy пaлaцi, зa I.цo в пoдaPyнoк oдepжaв
зoпoтy тa6aкepкy.

,(o зoлoтoгo фoндy щpaiнськoi пiсеннoi твopvoстi yвiйrшли
тaкi нapoднi дyми, як ''Пpo 61pю нa Чopнoмy lvtopi'', ''Пpo втe-
чy тPьoх 6paтiв A3oвських.', ''ПPo Хвeдopa Безpiлнoгo'', ''ПPo
вдoвy i тpьoх синiB'', ''Пpo вiтvимa' сестPy i 6paтa 6eздoм-
нoгo'', ''Пpo нeвoпЬtlикa'' тoщo. Ix викoнрали тaкi вiдoмi пo-
спiдoвники oстaпa Bеpесaя, як Apхип Hикoненкo, Aндpiй
Шyг' Iвaн тa МиxaЙпo Кpaвнeнки, Гнaт Гoн.rapенкo, Iвaн
Крepeнкo, Фeдip ХoпoдниЙ.

Tpeбa скaзaти' uдo кoбзapське мистецтBo' якe нaмaг.Ulaся
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знищити бйьцroвицЬкa B,Iaдa' Bи)iКиЛo. Кo6зapi 6yли пpoвiс-
никaми щpaiнськoгo вiдPoдxення нaIIPикiнцi XХ стoпiття.
Сьoгoднi пiд Киевoм нaвiть пPaцЮr rrlкoпa кoбзapськoгo
мистецтBa' де нaвчaloться o6дapoвaнi дiти.

УкpaiнськиЙ спiв спpиЙмaсться в свiтi мa6yгь тoмy, Пto
викoнyeтЬся вiн пPaBдиBo' 6eз нaту,,l. Бo oднoгo )киття
3aмaЛo' щo6 нaвчитися спiвaти щpaiнськy пiсню. IJ,ей тaлaнт
дae IIе тiльки щpaiнськa мaти' a,Iе Й дoвкoлиrшня пpиpoдa й
стPaд}rицькa iстopй нaшIoгo нapoдy. Tих, кoгo пpиpoдa oбдa-

PoByBaпa тaкиМ гoЛoсoм' з щpaiнськoi земпi вийrшлo Дrл<е
6aгaтo. Cка:кiмo, чyДoвим гoлoсoм вoпoдiв TимoфiЙ Бiлo-
гpaдськиЙ (пoч. ХVШ ст.-пiсля |770), кoтpиЙ, здo6рIши
мyзичну oсвiry в Киевo-МoгилянськiЙ aкадемii, вiдзнaчaвся i
пPeкPaснoю гPoIo нa 6aнпypi й пютнi. Гpy нa oстaннiЙ вiн
BдoскoнzlлIoвaв y .{pезденi тa нaBчaBся вoкalry в тaмтешнй
oпepнй вoкaльнiЙ tшкoпi, кoPистyloчись пoPaдaми iтaлiЙсь-
кoi спiвaчки Ф. Хaссе (БoPдoнi) i сoпpaнiстa Aннi6aллi.3 |739
пoвePrryвся дo poсiйськoi стoпицi, дe з}Ioвy 6р пpизнaчений
6aнд1pистoм нa слyя<6у rryуI двopi, oсeливI'llись y 3имoвoмy
палaцi. Гpaв y пoкoяx iмпepaтpиць Aнни Ioaнiвни тa €луl-
зaBети Пeтpiвни' У |74I нa[Ioгo зе}vtлякa laПPocvlI|уlнaспу>к6у
дo гpaфa Г. Бpюпя - npgц'6p-мiнiстpa кoPo,Iя Aвryстa III,
нaЙвiдoмirшoгo тoдi евpoпeЙськoгo мeцeнaтa' кaPтиннa гaJIe-

Pея якoгo 6улaпpиД;6aНa ДIIЯ Еpмiтокa.
Bipryoзнo Bикoнyючи нaЙсклaД,нiu.ti сoльнi пapтii i нaЙвarк-

нi кoнцеpти, щpaiнець TимoфiЙ БiпoгpaдськиЙ вистyпaB з
вeпиче3ниМ yспiхoм i в Poсii, i в 3aхiднiЙ €вpoпi.

3perштolo, сalvtе чистиЙ спiвoчиЙ щpaiнськиЙ гoлoс пoпo-
ниB y тi poки дoчКy poсiЙськoгo цapя Пeтpa I €лизaвеry, кoт-

Pa зaкoх.Ulaся в пPoстoгo кo3aцькoгo синa oлeксiя Poзpla i
Bзялa 3 I{иМ цеPкoвниЙ rцлю6. A сoтнi щpaiнськиx спiвoчих
тaлaнтiв твoPили xopoвi кaпепи в poсiЙськiй стoлицi, сaме
.tхнi гoлoси пPeдстaв,Iя,Iи цIo iмпеpilo пеPед свiтoм.

Якpaз xoPoвa щpaiнськa пiсня свoeю вeпичнiстlo нaЙ6lль-
IIIe вpiDкirлa vytкинцiв. Toмy виiзди щpaiнських кoлективiв зa

PyбЬ( 6упu вeлпwtм пoтpясiнням д,Iя piзних нapoдiв, кoпи
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Boни сJIyх:rпуI НaЙBИЩ|аЙ piвень спiвoчoгo Bикoнa}I}Iя вiд нe-

дeplкaвнoi нaцii. Haпp ИKIIaр\, пoяBa Укpaiнськor Рeспyблiкaн-
ськoi кaпели oпeксaндpa Кoшиця нa тepeн:rх €вpoпи нaвeснi
l919 poкy' B чaс нaдзвичaЙнo тpaгiнниx пoдiй нa щpaiнськiй

3емлi, Bикoнyвa,Ia сaмe PoпЬ нaPoднoгo пo-
сoJIЬствa' a6и звepнyги рary свiтy IIa дeP)кaB-
нe вiдPoдlкеIIня нalпoгo нapoдy. I-[ro мiсilo
д,Iя кaпe,Iи Кourиця Bизнaчaв тoдilшнiЙ пpo-
вiдник нaцioнальнo-визBoпьнoгo Pyкy Cимoн
Петлюpa. I спpaвдi, пpaзькi кoнцePти кaпеJIи
в тpaвнi-нepвнi l9l9 poКy cTaIIиI,3a BиспoBoм
чеськoi пpеси' ''пеpемoгolo, якoi не здo6yвa-

пo B нaс чyя<иrrне мистецтвo з чaсiв гoстини Мoскoвськoгo

ryдo)кнЬoгo TeaTpy - пеPeмoгolo щpaiнськoi мyзики i мис-
тeцьких iT тrгyмaнiв''.

A видaтний iстopик МУзуlKуI i гpoмaдськуtЙ дlяч Чеxoслo-
Baччини 3дeнeк Heедпи тo,цi нaвiть вiдгщнрся пPo Bистyпи

щpaiнськoгo хoPy спецiапьнoю бpoшypolo, в якiЙ зaзнaчив:
''Укpaiнськa Peсгry6пiкaнськa кaпе,Ia - цe пеPIIIopядний хop,
який свoсto мистeцЬкolo вapтiстlo дopiвнюe нaЙспaвнirшим
хoPaм цiлoгo свiry''.

Пpoфeсop Пpaзькoi кoнсepBaтopii Яpoслaв Кp>кivкa пеpе-
дaв свoi пoчyгTя oсЬ Taк: ''Tя)ккo pyцi писaти кpитиКy' кo,Iи
сepце спiвaс xBaJIy... Укpaiнцi пpиЙurпи - i пepeмorпll. Я ду-
мalo' щo Ми м.rлo пPo них зн:uIи i тях<кo rх кpивдипи' кo,Iи
несвiдoмo i 6eз iнфopмaцii з'еднуBaIIуI tх пpoти Iхньoi вoпi в
o,цнe цiпe з нapoдoм мoскoBсЬким''.

A в oднiЙ iз стaтей 6уи flt тaкi спoвa: ''A як yкpaiнськиЙ хop
спiвae! Iхньor'тy yr"liннlo мo)кнa ,Iи[Ie пoKпI:нуITLIсЯ. I{e е пo-
сoJIьсTBo з iнlшoгo свiry, мaйlке невiдoмoгo нaМ дo цЬoгo чaсy''.

Пoдi6нo oцiнювaли Bисoке пiсеннe мистецTBo щpaiнськo-
гo нaPoдy i в 6aгaтьoх iнIпих кpaiнax свiтy. Toмy енryзiaсти
пoпy,IяPизaцii нapoднoi пiснi, кoтpi oпинvl^тШl.cЯ пiд бiльlшo-
вицькolo oЦrпaцiеlo в УCPP, нaМaгaлися сaме чеPез нei пiд-
тPимyвaTи ДyхoBнe вiдpoркeння свoгo }IaPoдy. oдним 3 тaких
вiд.цaних yкpaiнськиx пaтpioтiв 6yв Heстop Гopoдoвeнкo
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(9. l l.l885-2I.08.|964), yPoджeнець сeпa Bенслaви Лoxвиць.
кoгo пoвiтy нa Пoптaвщuнi, якуlЙ з |9|7 Poкy диPигyвaB хo-
poм Киrвськoгo yнiвepсиTery' a пoтiм з l9l9
дo l938 oчoJlювaв стBopеrry кaпelry ''flylv{кa'',
пPoдoB)qrBaв пoпyляpи3oByBaти yкpalнськy
пiсню як в Укpaiнi, тaк i зa pyбe>кeм. Ha-
слiдyrovи виpoбпенi Микoлolo Лисенкoм,
Якoвoм Кaлiшeвським i Oлeксaндpoм
Кoшицeм тpaдицii yкpaiнськoi хopoвol
пiснi, Heстop Гopoпoвeнкo пiдняв piвень
BикoнaBсЬкoi мaйстepнoстi нa свiтoвиЙ piвeнь. oсoбпивo цe
стaЛo зPoзyмiпo пiспя гaстpoпей кaпепи ''Дyмкa'' дo ФPaнцii в
1929 poцi. Toдi тaмтеruня пpесil тaк вiдгyrryв:r,Iaol пPo pЬeнь мис-
тeцтвa цьoгo кo,IeктиB)4 ''Hiдe в свiтi нeмa тeпeP тaких г,Iи-
бинниx i з тaким чyдoвиМ зBr{aнням бaсiв. Boни збepeгпися
тiпьки в спoв'янських нapoдiв i тo пеpевarкнo нa Укpaiнi,'.

.(o pенi, тe' щo yк-
paiнцi пPиBезЛи дo
Фpaнцii нevрaнниЙ
дoсi тyт спiв, тaмтеtш.
нi фaхiвцi зpoзyшriпи
ш{e }Ia пepшiЙ peпe.
тицii: пovрlши пpo6-

не BикoI{aння .'Bесни'' ГaЙднa нeвиспaними i гoпoдними yк-
paiнськими спiвaкaми, кoтPиx пPямo 3 пoтягa пpивeз,Iи нa
сцeнy' oдин 3 них 3:lяBиB:,,Я 6asу пePeд сo6oю хop свiтoвoi
сIIaBИ Й не бoюся 6ез пpo6и диPигyBaти цiпим кoнцеPтoм.
Нaгoдyйтe пroдeй, хaЙ диpигенТи ПPигoтyються дo вистyпy, i
пpивезiть .rх нaЙскoptпe''.

Haвеснi |933, кoли вlке пiквiдoвyвaЛoся всe щpaiнське' кo-
Ли Bже PoзпoчaЛися aPе[Iти' Heстop Гopoдoвенкo пPoдoв)ry-
BaB ПPoпaгуBaTИ нaцioнaльниЙ спiв. oсoбпивo пPoмoBистим
y цьoмy пдaнi с кo}Iцеpт ''ДyМки',, B якoмy Bикoнyвaпися Beс-
нянки B пPисyгнoстi сopaтникa Cтaлiнa Aнaстaсa Мiкoянa.
Haпpикiнцi кoнцepry 3aл ''a)к peвe вiд oппeскiв. Caм Мiкoян
yстaс з мiсця i дeмoнстpaтиBl{o - пoвiпьнo' aлe пiднiмaюни
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Pyки нa piвнi з o6пиччям - пЛeI'IIе' Bимaгаючи пoBтoPення
пiснi. Toдi Hестop Tеoфaнoвич Bихoдить }raпePeд i скyпo, нe
пoвiвцrи Й 6poвolo, кокe: .'.['yдapик''. Hapoднa пiсня з Кфaнi.'.

3aл зaнiмiв: це 6yпa oчeBиднa дeмol{стPaцiя, 6o всi )I( зн.lJIи'
щo щpaiнiзaцiя нa Кфaнi, Cпo6o>кaнщинi, в iнlших щpaiн-
сЬKI,I.к oбпaстях PсФPP кpиBaBo пPипиI{eнa. Устaми сilмoгo
Cтaлiнa o6'явпeнo, щo щpaiнцiв тaм ''нe 6ьIп0, нет и бьIть не
Мo}кeт!''.

Пpo це пoбpе знaв i сaм Мiкoян, oскiльки Йoгo пiдпис як
чiльнoгo дiячa 6iльrпoвицькoi пapтii стoяB нa бaгaтьox з тих
злoвiсних дoкyмeнтiв пpo пPипинeння yкpaiнiзaцii. Oднaк
нaсTyпI{oгo дня Киeвoм ПoI'IIиPи,Iaся вiсткa, [цo нaPкoмy )иP-
voвoi пpoмиспoвoстi сPсP тaк спoдoбaЛ\lcЯ щpaiнськi пiснi,
lцo вiн нaкaзaB BИДaTИ кo)кнoмy хopистoвi пo кiлoгpaмy
llloкoлa,цy.

Heстop Гopo,Цoвенкo не тйьки o6'iздив 3 кaпeJloю BсIo
Уlqarrгy'aлe нeoднopaзoвo ви.Dкфкaв i зa кoPдoн. Ha тoЙ чaс цe
6уa нalrycлilшнiшa хoPoвa кaпeлa B yсьoldy свiтi. Кoли lк вiн
вiдмoвився вкпIoчaти B PeпePтyaP poсiйськi тBoPи' Йoгo в 1938
poцi тимvaсoBo yсyl{rли вiд кеpiвницTBa - аж дo l94l Poкy.*

Кepoвaний Hестopoм Гopoдoвенкoм хoP y знaннiЙ свoiЙ
чaстинi oпиниBся пiспя flpyгoi свiтoвoi вiЙни нa eмiгpaцii.
CтвopeниЙ Bидaтним мaестPo зa}IoBo мистeцькиЙ кo,IектиB y
Кaнaдi пpoдoB)I(yвaв I{ести щpaiнськy пiснlo в свiт, нaгa-
дyючи oстaннЬoМy пpo iснyвaння вепикoi пiдневiльнoi нaцii.
Caмe пiсня' вBa)кaB вiн, дoпoмo>кe зaхiднoмy свiтoвi зpoзyr'li-
ти нeoбхiднiсть пiдтpимки 6opoть6и зa вiдpoд)кення щpaiн-
ськoi дepх<aвнoстi, ЦIo дaстЬ мorкливiсть вимyIшеним емi-
гPa}rтaм пoBеPнrгися нa piлнy зeмJIIo.

* Biдoмий дйн щpаiнськoi емiгpauii Петpo Boлиняк yвФкaв' щo Hесгop
Гopoдoвeнкo ''6р oпнolo з стеблинoк oтoгo rryчкa're6peuю, який сoняrц-
ниМ зaп.rхoм нarцoi святoi землi Й вoскPeсив нaшу нaцiю''.

A сaм Hестop Гopoдoвенкo, пPoпaгyloчи yкPаiъськy пiснlo за кoPдoнoм'
пoстiйнo мpйв пpo тe, aби пoвеpнуtт,lcя Дo pЦнoi зeмлi й нaд ii пpoстopaми
Ц1|1Plr1ту| вйьнo пiснlo. Oднoгo Paзy звePнyвс'I ,Цo Петpa Boлинякa iз запи.
тaн}Iям: ''Як ти дyмaeцI: чи станемo ще хoч paз y хиттi 6oсoю нoгolo на
наtшy землю?''.
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i i Taк, вiн гoтoвий 6уъ упacтvt в кPoпиBy o6пиччям, i 6упa 6
вoнa йoмy нЬ<нitцolo вiд нaЙпaхrtirшoi нpкoi тpaви. Алe
Heстop Гopoденкo зi свoiми xoPистaми мr,rшьo й чеснo нiс
свiЙ xpест нa чrл<инi, Bсе,lяIoчи мoлoД'I'IIиI\,l вiPy y вiдPoдх<eн-
ня Укpaiни неpез пiснlo.
3 цieю iдееlo )ки,Iи сaмoдiяпьнi мистeцькi кoпeктиBи yкPa-
iнцЬ y бaтaтьox кpaiнaх свiтy. A oдним з нaйпpoмo3ц61ц3iтlт1дц
симвoлiв }tезItиulенtloстi щpaiнствa 6р хop ',Ж1paвпi',, який
ствopили вигнaнi пo,Iякaми з бaтькiвських зeме,Iь y Pезyпь-
тaтi злoчиннoi aкцii',Biслa'' oдвiчнi aBтoхтoни 3aкepзoння.

Aлe в пepioд 6eздеpх<aвнoстi нaшIoгo нaPoдy свiт тaкorк нр
пPo xoP iмeнi Гpигopй Bipьoвки, ЯмIl бйьшoвицькa в,Iaдa

змyI'IIенa 6уa ствopиTИ' a6уI пPикPивaти тa-
ким чинoм пoпiтикy Дyхoвнoгo нищеIIIIя

щpaiнствa. Taк, цeЙ копeктив мaB y сBo€мy
pепepryapi JIишIe чaстинy B,Iaснe yкpaiнсь.
киx пiсеI{ь' дoзвo,Iениx це}IзyPoю дo Bикo-
нaння. Пopяд 3 цим УкpatнськиЙ нapoдний
хop змylПeнvrЙ 6ryъ Bикoнyвaти Й poсiйськi
тBopи' 6o iнaкше Bуlстулуtт:,t вiн не мiг не

тiльки зa py6е>кeм, aлe Йу ce6e дoМa.
У тaкиx )I(e yмoв:rх тBopили Й 6aгaтo peгioнaльниx хoPoвих

кoлективiв' сеPeд яких oсo6пивo виpiзнялися ЧepкaськиЙ нa.
poдний iх<итoмиpськиЙ ''Льoнoк'., a тaкoх< ансам6пi Бщoви-
ни, 3aкapпaття, Boпинi Й Пpикapпaття.

ГенiЙ щpaiнстBa пPoявиBся Hе,IиI'IIe y Bикoнaннi нapoднoi
пiснi. Ми мa€мo всi пiдстaви IaяBИT:,I пPo тe' щo нaш нaPoд
BиPoстиB нe oднoгo BидaтIIoгo BикoнaBця KпaсичIloгo спЬy. I
не пPo oдlloгo 3 них y свiтi кaзaли ''щpaiн-
cьlolЙ Шаляпiн''. Cкarкiмo, сJIyхaIoчи нa aме-
pикaнськiЙ oпepнiй сценi Iвaнa Cтetшeнкa,
тaМтeшIня пPeсa пис:ula: '.Кoпи сrгдaerш Cтe-
IIIе}Iкa' тo нaвiшдo нaм Шaляпiн?'' Cy.raсниЙ
дoслiдник Iвaн Лисeнкo BB.Dкal' щo пpинaй-
мнi щpaiнцi мaли l0 спiвaкiв' тaлaнт яких
Мo)I(нa бyлo oцiнити тaким чиtloм.3oкpeмa,
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Гпi6 ШaндpoвськиЙ, кoтpиЙ бyв oкpaсoю хoPy oлeксaндpa
Кorшиця, пePшa сoлiсткa aзepбaйдх<aнськoi oпеPи Taмapa Бo-
гaтькo' дoнькa Bидaтнoгo письменI{икa Oлексaндpa кPoпиB-
Hицькa' якa спiвaлa нa сцен.lx 3нaМенитoгo мйaнськoгo тeaтPy
''Лa Скaла'', ''Гpaнд-oпеpa'' в Пapи;кi, ''Метpoпoлiтен-oпepa'' в
Hью-Йopкy... A ще >к €вгенiя 3aгицькa, Ipинa Мaлaнюк
Миpoслaв Cкaлa-CтapицькllЙ, opeст Pyсняк, Baсипь Teсяк. . .

Пpo тaких вeпeтiв Boкzulьнoгo спiвy, як Енpiкo Кapyзo, Мapio
Лaнзa, Федip Шaляпiн, дaвнo в)кe сTBoPeнo кiнoфiльмIz^,Нaflvl-
сaнo.rхнi 6ioгpaфii, iм пpисвяveнo з6ipки спoгaдiв. A чи вшa-
нoBaнo вiдпoвiднo щpaiнськиx спiвaкiв, ЯКI1N|уI вчoPa зaхoп-
,Iк)BaBся свiт? Кoпи пo-спPaBх(ньoмy Bo3Bе,Iичимo с,Iaветнoгo
спiвaкa i кoмпoзитopa Ceмeнa Гyлaкa-АpтeмoBськoгo, Iвaнa
Aлчeвськoгo...

Taк, сьoгoднi мaпo xтo чyв пpo лipикo-дPaмaTичниЙ тeнop
yPoдженця Хapкoвa Iвaнa Arrчeвськoгo (27 .|2.|87 +l 0.05. l 9 l 7 ).
Йoгo бaтькo oлeксiй Aлчевський пoхoДиB 3 стaPoкoзaцькoгo

Poдy з Poмeн нa Пoптaвщинi, a мaти
Хpистинa гy* (y дiвoцтвi) з'Яв,уlпacЯ нa свiт y
Бopзнi нa ЧepнiгiвшIинi.

Бaгaтo poкiв вистщaloчи нa oпеPних сце-
нax Caнкт-Пeтep61pгa, oдеси, Кaтepинoспa-
вa, Хapкoвa, Бaкy, BeJIиких мiстax 3aхiднoi
eвpoпи Й Aмepики, вiн мaв с,Iaвy oДI{oгo 3
нaЙтaпaнoвитiruих apтистiв свiтoвoi

oпеpнoi сцeни. Йoгo ввarкaли oдним з нaЙкpaщих викoнaвцiв
пapтii Геpмaнa, щo спiвaлacЯ IIуItrl з BеJIиким натхненням й
eкспpeсiсlo.

Пopяд з Bикoнaнням oпеpllих пapтiЙ Iвaн Aлчевський пoс-
тiйнo пpoпaгyBaв щpaiнськy пiсню. Cкa;<iмo, paзoМ з МихaЙ.
пoм .(oнцel\{ вJIaшIтoвyBaв кoнцеpти щpaiнськoi нapoднoi
lvгyзики в Caнкт-Петepdypзi й Moсквi. Caмe вiн 6р opгaнiзaтo-
Poм' зaснoBIIикoМ i пеplшим гoлoBolo щpaiнськoгo лiтepaтypнo.
мистeцЬкoгo тoBaPистBa ''Кo6зap'' y Мoсквi (з l909 дo l9l4).

GP.д видaтI{их oпеP}IIД( викoнaвцiв дPyгoi пo,IoBи}Iи ХIХ ст.,
кoтpi щвеpЮ|суBaJIvI poсiйськy oпePy' 6упo нvrмыlo виxiдцiв з
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Чepнiгiвщини. 3oкpемa, вiдoмa спiвaчкa Мapiя Сioницькa
(3.l l.ls59-25.08.|932), дedютyвaвurи 1883 PoIсy B Caнкт-Пе-
теp6ypзi нa сценi МapiТнськoгo тeaтPy в пapтii Aiди,6yпa тaм
пpoвiднoto сoлiсткoro, пiспя чoгo BикorryB.rлa тaКy х( мiсiro y

Beпикoмyтeaтpi в Мoсквi. Taкi вiдoмi кoмпoзитoPи, як П. Чaй-
кoBський, М. PимськиЙ-Кopсaкoв, C. Paхмaнiнoв, висoкo цi-
Iryючи тaпaнт нaшoi зeм,Iячки' дopгIаЛи iЙ викoнaння пapтiй
y нaЙкpaщих свoix oпepaх.

Cвiтoвy сJIaBy oпеPнoмy Caнкт-Петepбypry пPинес,Ia ЙуPo-

д)кeнкa Чepнiгoвa Лю6oв Aндpсевa-.(eпЬмaс (y дiвoцтвi _

Tиrцинськa) (9.l0.1s84-30.04.1969)' якa, дo pеvi, нa сцeнi
Пiвнiчнoi Пaльмиpи пеPlIIoЮ BикoнaJIa poпь Хiвpi в oпеpi
''Copo.rинськиЙ яpмapoк.' М. МyсoPгсЬкoгo. Cеpеп ii кpauдиx
oпePних пapтiй - Лю6aшa (''I{apeвa нapеченa|' M. Pимськoгo-
Кopсaкoвa), Мapфa (''Хoвaншдинa,' М. Мyсopгськoгo), Кapмeн
(oднoймeннa oпePа Ж. Бiзe), Княгиня (.'Рyсaлкa'' o. .{apгo-
мизькoгo), Oпьгa, Пoлiнa i Гpaфиня, Coпoха ('' €вгенiй Oне-
гiн'',' 'Пiкoвa дalr,la'',' 'Чepeвинки'' П.Чaйкoвськoгo), Гaннa
(',Мaйськa нiч'. М. Pимськoгo-Кopсaкoвa, ХaзяЙкa кoPчми
(''Бopис Гoдyнoв.' М. Мyсopгськoгo), laпiпa (''Caмсoн i ,{aлi.
пa'' К. Cен-Caнсa), Женeв.€вa (''Пeлеaс i Мeпiзaндa'' К..Це6loссi).

Harшa 3емпячкa нa сцeнi спiвaпa PaзoМ з тaKиtvtи видaтItими
спiвaкaми, як П. Aндpеeв, М. Бaттiстiнi, Е. Кapрo, T. Pyффo'
Л. Co6iнoв, Ф. Шaляпiн. Bидaтний poсiйський пoет o. Бпoк
пPисBятиB iй цикл вiprпiв ,'Кapмeн'..

ЧистиЙ i суlпънуlЙ гoпoс пPиrМнoгo тeм6py мaлa iнrпa ви-

дaтнa yкpaiнськa спiвavкa Мapiя Ли'гвинeнкo-
Boпьгeмщ (|3'02.|892-3.03. l966)' якa вo,Io-

дiпa висoкoPoзBи}Iyгolo Boкa,Iьнoto теxнi-
кoю, 6yпa нaдзвичaйнo apтистичнoto i пepe.
кoнпиBolo на сцeнi. Ii сцeнiчнi o6paзи y
твoPirx щpaiнськиx кoмпoзитopiв рiЙIппи
дo зoлoтoi скapбницi нa[Ioгo oпеPнoгo
мистeцтвa.

Haпpикiнцi ХIХ-нa пoчaтКy ХХ стoпiття oкpaсoю 6aгa-
тЬox yспaB,Ieних теaтpiв €вpoпи бр гoпoс нaшIoгo зeМ'lякa
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Oпексaндpa Мишrщи ( l 9.6. 1 85 3-9.03.|922), кoтpиЙ нaPoдиB-
ся в сeлi HoвиЙ Bиткiв Paдехiвськoгo пoвiry в Гaличинi. Beсь
свiт не тiльки спyхaв Йoгo як ''кopoпя лipиvних тeнopiв'. y piз-
ниx K,Iaсичних пapтiях, aЛe Й Boднoчaс чеPе3 ньoгo спpиЙмaв
yкpaiнськy нapoднy пiснro, твoPи щpaiнськиx кoмпoзитopiв,
якi пoпyпяpизyBaB Мишщa свo[м aвтopитетoМ.

BeликиЙ iтaлieць Мaттiя Бaттiстiнi, пеpеЙнявruисЬ чepeз
гoпoс Мицrщи лю6oв'Io дo Укpaiни, пoгoдився вiдкpити
спiльнo 3 }Iим спiвoтy rпкolry-iнтePнaт нa Пoптaвulинi, в якiЙ
нaвчaти oбдapoвaних дiтеЙ. I тiльки пoчaтoк ПepIшoi свiтoвoi
вiйни пePекPеслив цi ппaни.

3 1904 пo l9l0 piк нaш зеM,Iяк Bикoнye зaгпaвнi oпеpнi
пapтii в Cтoкгoпьмськolvty теaтpi в Швeцii, пoтiм l5 poкiв спi-
вa€ в тeaтPax 3aхiднoi €вpoпи - Кепьнi, Фpaнкфypтi, Гaм-
бypзi, Беpлiнi, AмстеpДaмi, Бpюссeпi, Лoндoнi, Пapюкi, Biднi,
в piзних мiстaх lтaлii. Iнкoпи Йoмy вдaвaлoся BиPBaтуIсЯ Дo
Львoвa, i тoдi мiсцeBa oпePa бyлa пеpепoBнеI{a BщePть.

oдним з нaЙ6йьцr вiдoмих щpaiнських oпеpних спiвaкiв
6yв ypoюкенець Пеpемrлrдини Мoдесг Мeнцинсьlошi (29 '04. 1875 -
1l.12.1935). Йoгo нaзив:lли чaстo iтaлiйцeм vи нiмцем. A вiн y
т.lкI.f,к Bипaдкirx вiдпoвiдaв:',Укpaiнeць!''.

Tpебa нaгoJloсити, щo Мoдест Менцин-
ськtцiц зaB)кди нaгoJIoIшyвaB Ha сBoeмy щpaiн-
ськoмy пoхoд)I(eннi. .'3a всe тe' чим Я сTaB, Я
зaBдячylo пеpепусiм piднiЙ землi... Мене
шIaнyють i чrл<инцi, :rпe цe не тa сaмa ЦIaнa...''

Biн бр rдиним нa тoЙ чaс oпeP}Iим спi-
Baкoм' який змiг дoспiвaти дo кiнця пapтilo
Tpiстaнa 3 oпePи Baгнepa ''Tpiстaн й lзoльдa'',

6o iT, як пPaвилo' Bикo}ryB.UIи тpoс apтистiв.
У кo>кнoмy Йoгo вистyпoвi oбoв'язкo Bo BикotryB uIуIcя утФa-

iнськi пiснi. Biн нaвiть дaвaB спецiaльнo кoнцePти щpaiнськoi
пiснi в чr,I<их зeМ,Iяx. Toмy Й, oчeвиднo, пePед смеPтIo пpивiз
дo CтoкгoпЬмa' дe МеlшкaB' гPyдIry piпнoi земпi, зaпoвiвrrrи
пoKIIaсти iТ нa свolo мoги,Iy нa дaлeкiй, хoлoднiй пiвнoчi. A щe
зaспiвaв Boстaннe нa шIBедськoмy paлio ни3Кy щpaiнських
пiсeнь, 3 яких oсo6ливo BPази,Ia ''Менi oднaкoBo...,'.
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3a силolo BикoIIaвськoi мaйстepнoстi oдне з нaйпoчеснi-
Iшиx мiсць y срip'i oпePних спiвaкiв 3llлиlIIиB зa сoбoю Ми-
xaЙлo .['oнeць (l883-l94l). Cин пPoстoгo po6iтникa, oсиPo-
тlлиtl у 9.pivнoмy вiцi, вiн зyмiв дoсягти вePIIIин нa oпepнiЙ
сцeнi зaвдяки спpaвдi нeпePевеPIIIeIIoмy тiulaнтy _ в Йoгo pe-
пepтyapi 6щи пapтii 6iльrш як 3 стa oпeP' пPиtIoму зa деякi, нa-
сaмпеPeд Pимськoгo-Кopсaкoвa, не 6paвся нaвiть Фeдip Шa-
пяпiн.

Алe нaЙ6iльrш генiaльнo Йoгo гo,Ioс зaзBrraв y 30.x Poк:rx
минy,Ioгo стoлiття, кoли вiн BикoнyBaв apii Кapaся (''3aпopo-
)кeць 3a Дyнaсм,,1, Tapaсa (''Tapaс Бyпь6a''), Boзнoгo (,'Haтaлкa
Пoлтaвкa'.). Мa6yгь сaме i B цьoмy пPoяBи,Ioся Йoгo нфPaд.
пивe сrryл<iнItя мисTeцтвy piлнoгo нapoдy. 3pеrштoro, сilме зa
це й зниrципa йoгo 6iльlпoвицькa B,Iaдa' кoпи вiн вiдмoвився
евaкfioврaTИся 3 Укpaiни впiткy l94l.

Уpoдх<eнкa сепa Бiлявiнцi нa нинitшнiй Tеpнoпiльщинi
Coпoмiя Кpylшeпьниuькa (23.09.1873_16.l l.l952) здo6упa

oднe 3 нaйпoчeснirших мiсць в opеoпi стIaв,u
нaйвидaтнirшиx свiтoвих спiвaкiв. 1928 poкy
Coпoмiя Кpylшепьницькa д:rпa сoпьний кoн-

цePт y Чикaгo Й.(iтpoЙтi, дo пPoгPaми якoгo
Bхoди,Iи Бpaмс, Штpayс, Paхмaнiнoв, Мy-
сopгськиЙ, a з щpaiнсЬкиx кoмпoзитopiв
Микoпa Лисенкo, oстaп Hи>кaнкiвський.
Boнa тaк BPalИЛairмеPик.lнськy rфпiкy' шo Й
нepeз 6iльlш як пiвстoпiття, 9 гpyпня 1985

poкy,', H ьlo - Йopк Taй мс' нaгo,IoшtyBaлa:''У цьoldy стoPiччi гo-
лoвнi peпpвентaнти с,Ioв'янськIdк спiвaчoк, якi мaroть зoвсiм
oкPeме мiсце в iстopii NrylИKi'1, в пePшy чePгy в peпepryapi
iтaлiЙськrдк oпep' - цe чеxoспoвaчкa Еммa .Цеgгiн, пеprшa
Мiннi в oпеpi ''.(iвнинa зi зoпoтoгo 3aхoдy'' i нeпepeвеpIшeнa
Aцa ''Метpoпoпiтен Oпеpи'' зa чaсiв IhPy.o yкparнкa Coпoмiя
КpylшельницЬкa' пepЦIa iтaлiЙськa Caльoме i тa, щo BPят}'Birлa
oпePy ''Мaдaм Бaтepфпяй.' в ii дpщiй o6po6цi, a нa пiдстaвi
твePдlкeнь Toскaнiнi - €динa oпePнa спiвaчкa сoпPaнo' Iцo
BсToяJIaся пePед Йoгo залицяннями''.



.(o iстopiт свiтoвoгo пiсеннoгo МисTeцTBa 3oЛoTими лiтеpa-
ми Bписaнo й iм'я ypoркенця селa Bepбiвцiв пoблизy Гopo.
деlIки нa Пpикapпaттi МихaЙлa Гoлинськoгo (2.0l.1895-
|.|2.|973). Кoли вiн Bистyпив нa дeкaдi щpaiнськoгo Мис.
тецтBa y Мoсквi, To Дo Hьoгo пiДiЙшoв пpедстaвник Beликoгo
TeaтPy сPсP i зaпpoпoнyBaв нaшoМy зем,Iякoвi гaстpoльнi
B|4cтYлИ. МихaЙпo ГoпинськиЙ пoдякyвaв i зaпитaв, якolo
мoBolo тpe6a тpe6a 6yДе спiвaти. ''Кaн€ПItlo, пo pyскi''. Haцl
земJIяк тoДi вiдпoвiв, цIo poсiЙськoi не знae' a гoTyBaTисЬ нa
oдиtl BисTyп чy)кoю мoBoю BzDккo. Poзгy6пениЙ пpeдстaвник
теaтPy скaзaB нa це' цlo пoдi6нoгo B ниx ще tIе бyпo. ..Як нe
6упoz. - oдPaзy х< знaйruoвся МихaЙлo ГoлинськиЙ. - A oсь
спiвaе тепеP спiвaчкa з Pиги Бpех.шraн-Шенгепь пo пaтвiЙсь.
кoмy. Boнa пPедсTaBЛяс пiвтopaмiльЙoнoвy нaцiю, a Я TaКИ
вiд 35-мiльйoнoвoi спiвaтимy...' '.

Мoсвичi змylпенi 6yли пoгoдуITvIся' хoч i спpaвдi в iстopii
цьoгo теaтPy нiчoгo пoдi6нoгo не 6yлo. Aле вoднoчaс i тaкoгo
Bисoкoгo piвня викoнaння нe бyпo - МихaЙпo ГoлинськиЙ
пoвнiстto oпaI{yBaB yBaгoю сrгyхaнiв. ЕмoцiЙниЙ пiдЙoм, ви-
paзниЙ i pепьсфниЙ oбpaз, ствopeниЙ tIим' Boк.lпьнi дaнi i
вмiння вoлoдiти свoiм гoпoсoМ' щo чaсoм пoкPиBaB oPкeстP'
зa6езпечипИ aPT'lсту yспiх i B:,I,CутIУIIуI йoгo в пеplшi pяди
кPaщих тoгoчaсниx вoкaпiстiв.

Taкa смiливa пoстaвa МихaЙпa Гoпинськoгo щoдo викo-
нaння Pцнolo МoBolo дoпeтiлa дo,циpeктoPa гPyзинськoi oпе-
pvt, якиЙ зaпPoсиB нarrloгo зeМJIякa BИITWу|т|,I в Tбiпiсi

щpaiнськolo МoBoю в oпeP:D( ''Toскa'' тa .,Кapмeн''.

3a кoнцepти нaпePедoднi вiйни в Topoнтo йoгo меp пoдa-

PyBaв МихaЙлу Гoпинськoму зoпoтvlЙ ключ вiд мiстa зa ry
Be,Iикy чeсть' якy зpo6ив нarrl 3еМ,Iяк дпя мel'цкaнцiв цьoгo
мегaпoпiсa свoiми кoнцepтaМи.

Biдoмим сoпiстoм oпePних теaтpiв y Фiпaдeпьфii, Бoстoнi,
Лyrзiaнi тa Hью-opлеaнi бyв Михaйпo МiнськиЙ (20.08.l9l8-
9.l0.l988). Ha свiт пpиЙшoв вiн тaм, де щpaiнцi poзсeпeнi
}IeBeJIикими oстpiвцями в 3aвoпкi. I xoч мoвa щpaiнських
пePeсеЛeнцiв пoстщoвo тaм зaBмиpzшa' .шe piднa пiсня нiкo-
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JIи нe згaсaJla. Biн ii с,IyхaB' нepез нirкнi aкoPди yяB,lяB кaзкoBo
гapнi й нe,ц,oся>кнi щpaiнськi пPoстoPи: ''Я стoяB i з хвипIo-
вaнняМ чeкaв Ha пepIшi зByки щpaiнськoi пiснi, -згaдyBaв
пiзнilше вiн. - A пoнрrпи _ сеpцe Мoс зaтPeМтiлo, нa oчax
BуIст.yлvtтшr с,Iьoзи Ц{e не пеpeжитoi PaдoсTи... Хoтiлoся гo-
JIoснo кPичaти вiд нaппивy }IoBих пoч)rвaнь: ''CпaBa!''. IJ'e тaк
o6iзвaлoся B Irьoмy щpaiнськe кopiння.

Bчився в Кaзaнськoмy yнiвepситeтi, Дe Йoгo спiв пoнyпи
зa.Dкдlкi з Мoскви пpoфeсopи Й зa6paли Ha }IaBчaння. Пiд час
вiйни oпи}IиBся в нiмeцькoмy кoнцтaбopi. I для бaгaтьoх лlo.
6итeпiв щpaiнськoi пiснi стaв вiдкpиттям Йoгo пpeкpaсH|4Й,
як в apxiстPaTигa Миxaiпa, oксaмиToвиЙ 6apитoн, кoли вiн
BиpBaBся з Укpaiнськolo кaпe,Ieю 6aндypистiв з гiтпepiвськoгo
кoнцтa6opyдo Беpлiнa, який щoдня6oм6vlлtl. Oднa з нiмeць-
ких гa3ет |laПvlcaЛa' пIo ''Михaйпo МiнськиЙ - вpoдx<ениЙ

щpaiнськиЙ тaлaнт. Йoгo гнщкиЙ, знaмeнитий гoпoс IIIиPo-
кoгo дiaпaзoнy мae зa6apвпeннЯ, ЦIo piпкo зyстpiчaсться''. A
пoндoнсЬкa''TaЙмс'' дoдaвirлa:',BeпичaвиЙ гoпoс! ШиpoкиЙ
дiaпaзoн цьoгo oпеPoBoгo спiвaкa сягaе вiд ,IeдBe-чyт}Ioгo
IIIеJIесTy дo гPloкoтy гpoмoвицi...''.

BiдoмиЙ oпеpниЙ спiвaк Пaвлo Плiшкa (28.08.l94l)' нaPo-
д>кeний в poдинi щpaiнськиx емiгpaнтiв y CШA' пoчaB
спiвaти з 1967 poкy. Biн зaспr,киB сBorlo мaЙстepнiсTlo титyл
''спiвaк нaд спiвaкaми''. Cьoгoднi йoгo iм'я зaнесeнo дo 3aлy
Слaвуl BеЛиKих aмеpикaнсЬкиx oпepних митцiв в aкaдемii вo-
к.uIьlIих спiвaкiв y Фiпaпeльфii.

Cпiвaкoм 3 ,Iегенди стaB киянин Пeтpo Toпчiй (|932-
1990)' кoтpий мaючи свiтoвy сПaBу' якy здo6yв нa сцeнi мi-
пaнськoi oпеPи (Йoгo Фiгapo пpи.ilкдх<aлуI с|oДvl сltrхaти Мепo-
Мaни з yсЬoгo свiтy), пoBеPtryBся нa 6aтькiвцIи}ry чePФ кoхaння
дo циPкoBoi apтистки |pини ll{етинiнoi. Tд вiн тe)к МaB
пoпyляpнiсть сePeд пу6пiки, тaкo)к Bе,Iиким щaстяМ ДтIЯ Л|o-
6итепiв спiвy 6yлo ПoTPaПиTи на Йoгo кoнцePти.

Уpoдх<енкa Хapкoвa Pенaтa Бaбaк (4.02.|939), якa 6упa зip-
кoю Bепикoгo TeaTPy в Мoсквi, зaвx(ди Мyя<Irьo odopoняпa

щpaiнськy чeсTь. Taк, кoпи ii в CШA HalBuIуI пPедстaвникoМ
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poсiйськoгo Мистeцтвa' тo BoI{a гoPдo }aяBI4IIai
"Я - yкpaiнкa. I не всi щe пеPетBoPилися B Po-
сйн. II.(e нe всi! Toruтy 6yльтe o6epeхснi!''. .[o pevi,
сrмe чеPф пPинюкeнrrя iT нaцioнaльнoi гiднoсгi з
6oкy мoскoBськI,D( влaсгей вoнa |973 Poкy 3aли-
|]]|АIIaся y вiльнoмy свiтi. I if тaм oцiнипи. 3oкpe-
мa' пpo ii гoпoс :rмеPик.rнськi мриннi кpиTики пиGuIи' I.цo
вiн - ''oдин 3 вeпшIHи;к цяrттgt,цo6и''.

Тaким чинoм виЙшпa нa свiтoвy сцеHy i Iсtiвськa спiвaчкa
Гaннa Кoлeсник, кoтpa зi свo.iм чoпoвiкoм нe пoвеP}гyлaся дo
CPCP iз зapyбiжнюr гaстpoлeй.3aлишивrпись у Кaнaдi, Boнa дo-
сить IlIиPoкo пPoпaгyв:r,Ia щpaiнськy пiснlo. Taк, 1974 poкy Гaн-
нa Кoпeсник здйснилa ве,Iикe кoнцеPтнe TyPнe пo Пiвнiчнй
Амepицi, з:rBePшIивllIи Йoгo тpiplфiальним висгyпoм y Baнкy-
веpi. ''Кoнцepтн6ун не пишIe тpiюмфoм 6aгaтсгва i кpaси yкpa-
iнськoi пiснi, щo дикr тепJIoм i лaскoro, 6удlить i пiднoсить нarr'
Irapiд дo сoHця IIPoтягoм дoBгIo( вiкiв, aлe Й пoкaзoм BэIIуIKуIх
вoк.l,IьнI,D( здi6нoсгеЙ Гaнни Кoпесник, iT тeхнiки вoлoдiння гo-
лoсoм' iнтepпpетaцiсlo твopiв, си,Iьнoю' пеPекoнливoro, гпи6oкo
eмoцiйнoю, пPaBдиBoю. I цe 6р тpiюмф взaсмнoi лю6oви - тa
щe й якoi! - мix oпеPнoю спiвaчкolo i rry6лiкoю, якa нe мoгJIa
нaлюбрaтися vapЬнoю BPoдoIo i гpaцiЙнiстIo aPтистки''. У)ке
пiд чaс пeplrloгo кoнцepтy y Hью-ЙopKу NIя aМеPикaнськoi гф-
лirса сгaлo зpoзyr"riлo, шIo сценa для спЬavки - це ii )ки1Tя.

A ypoдх<eнкa 3апopiлoкя Гaлинa Минaeвa-Aдpеaдiс стaлa
пpoвiднolo oпеPoю спiвaчкolo Apгeнтини. ''Aдpeaдiс - гoлoс'
якиЙ нapoдlкyeться Paз нa стo poкiв'', - тaк ПИсaЛуI пpo нei як
сoпiсткy теaтPy ''Кoпotl'' в Бyенoс-AЙpесi, Biдeнськoi дeP)I(aв-
нoi i нapoднoi oпepи, Бoннськoi деp>кaвнoi oпеPи. А6o: .,IЙ x<е
6o единiЙ нaлеx(ить впaстvrвиЙ vap пoнyгiв - нilкнiсть сеPця'
Paдoщi, сМrгoк i гopе. I це вoнa, нaшa х<iнкa' чеPeз вiки, вивo-
ДtIBlIIll',чaeнятoк пpп 6uтitt дoPo3i,,, пPиBелa нaс здopoвими i
суIIIЬtl,ИNl.уI в ХХ стopiuvя''.

B aвстpiйськol'лy Гpauy свiтoвy ol:rвy пoч.r,Ia здo6рaти ви-
дaтнa наrrla спЬaчкa меццo-сoпPaнo B)кe згaдal{a Ipинa Малa-
нюк. Пoтiм Boнa вистyпaлa в I{юpюсy, зPешIтoю Мюнхeнi, дe
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|957 poку здo6y;ra титyп 6aвapсЬкoгo yPяДy ''Кaммepзiнгеpiн','
I{е вiдкpилo Ipинi Мaлaнюк oпеpнi сцени Bцня, 3aльц61pгa,
БaйpoЙry' Бepлiна, Лoнд,oнa, Пapюкa, Медioпaнy, Бyeнoс-Aй-
Pес:r тoшIo. Ще oднa висoкa вiдзнaкa рlя |Puнu Maлaнюк зa
видaтнi зaсIryг}r нa нивi rvDгзI,{rlнoгo мистeцтBa -ПoнесниЙ хpесг

вiл Уpяпy A'сryii.
Пopяд з щю6пeними oпep}Iиму|PoIIя\IIуI' якi звщaли з ii yст

пo всЬoмy свiтoвi - Бpaнгенa y'.Tpiстaнi Й lзoпьдi'' Baгнеpa,
Aмнepiс в .'Aiдi,. Bepлi - Boнa викoнуBaIIa laпЛaвнi пapтii в
oпеP:D( ''Мaк6eт', i ,'Tpy6aлyp'' Bеp,Цi, ''Кapмeн'' Бiзe, ''oфeй''
Глloкa,''ЮлiЙ I-l'езap', Гeндпя,,'Poзен-кaвaлip,. PiхapДa Штpay-
сa, ,'Bесiппя Фiгapo'' i '.Кoзi фaн тyгге'' Мo-
цapтa. Boднoчaс нa численних кoнцePтirх y
зaхiлнoмy свiтi вoнa пoстiйнo BикorryBirлa

щpaiнськi пiснi. 3 твopiв Микoли Лисeнкa
Ipинa Мaлaнюк нaЙчaстirше викorryвалa',oй,
пloпi, лloлi'', ''Oгнi гopять'', '',{'oщик,', ''A мiй
мtlп*lfl )лvlep'', Якoвa Cтепoвoгo - ''Qд 1pц
tllля)кll lпиpoкii'', Ciчинськoгo - ''.Ц'yма пpo
Heчaя,. i ''Бa6ине пiтo'', Бopисa ЛятoIшинськoгo -.'Oй' вep6o,
Bеp6o,', Бapвiнськo1'6 - |'Qfi, сylинa' сylинa'', ''oЙ пoпя, Bи' пo-
ля'' i .,oЙ хoд'и,Ia дiвчинa беpi:ккoм',.

Ще oдним видaтним щpaiнським спiвaкoм стaв Йoсип Гo-
uryпяк (|922), кoтpиЙ нaPoдився y ПaлaIшiвцi нинirпньoгo
Чopткiвськoгo paЙoнy Tepнoпйьськoi oбпaстi, a пpoслaвив
pцнy 3емлю нa теPенirx Кaнaди. BiдoмиЙ кoмпoзитop-пiaнiст
Haтaн Шyльмaн нaписaв пpo Йoсипa Гoшrщякa тaк: ''... зa сiм-
дeсят п'ять poкiв мoгo >Кl,4TTЯ менi дoвoдуlтIocЯ aкoмпaнyBати
6aгaтьoм вiдoмим спiвaкaм: Ilеoнiдy Co6iнoвy, Ппaтoнy I{eсе-
винy, 6paтaм Пиpoгoвим (Гpигopiю тa oпeксaндpy)' Haдii
o6цoвiЙ, Iвaнy КoзлoBськoмy' Cepгieвi Лемirшeвy, Михaй-
лoвi Гpишrкoвi, Бopисoвi Гмиpi тa 6aгaтьoм iнrшим. Йocvп
Гoшгyляк вoлoдiе кpaсиBим пipиvним i мiцним 6aсoм, яшЙ
ДГл<e дo6pе i piвнo 3вrIить пo всьolvfy дiяпaзoнy. Йoгo вепи-
чeзнa Iиyзикaльнiсть тa нaйвищa викoнaвськa мaнePa _ дae
сIryxaчaм спPaBxсrю нaсo,Ioдy.
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Bсiм нaм, Мyзикaнт.lм, дo6Pе вiдoмo, як в.uKкo 6рae викo-
нaвцевi пеPeкJIIoчитися 3 oднoгo o6paзy нa iнrшиЙ. Aле Йoсип
Гoшгyляк poбить це 3 Beликoю мaйстepнiстю. Менi xoтiлoся 6
скa3aти IIIe пPo oднy B:Dкливy спpaBy B чyдoBoмy викoнaBсь-
кolvry Мистeцтвi Йoсипa Гoшyлякa. ПoPyч 3 т:lкиМи дpaмaтич.
ними тBoPirМи, як Альвiзa 3 oпеPи ''.[дoкoндa'' Пoнкieллi, ни
apiя Мепьникa 3 oпеPи ''PyсaЛкa'' .('apгoмил<ськoгo' де вiдчy-
BarTься спpaвжнiй вoкaльний дPaмaтизМ i eкспpесiя, у Йoсипa
Гoшщякa с i великa Дyllla' i сеpДeннiсть, якa гпи6oкo пPoникa€
B сеPIIя сrryхaviв. Tyг я мalo нa yвaзi пPoдeмol{стpoвaнi твoPи
к:rмеP}roгo poзлф peпеpryapy спiвaкa. Цe Poмa}Iси М. Лисен-
кa ''МинaloтЬ днi'' нa спoBa T. Шевченкa, C. ЛюдкеBичa ''ХтoсЬ
мене щe пaм'ятaс',, A. Кoс-AнaтoлЬськoгo '',['aвHo тe минyлo'' тa
6aгaтo iнIпих. fuiе e y Йoсцпa Гpигopoвиva oднa пiсня нa спoвa
lсl.iвськoгo пoетa oл. Пiдсy:сl, lvfyз. кoмпoзитopa Г. Китaстoгo...
ф пiсня y всix пpисyгнiх в зaлi викJIик.шa спpaвlкнi спьo3и.
Hiхгo нe мiг iT oгщати спoкiйнo' тolvfy щo вoнa тopк:r,Iaсь сaмиx
хBиJIк)loчIл( стPF{ IIюдсЬкoгo сePця. Tyг бyлo всe: i мyзикa, i
чyдoвi с,IoBa. Aле нaЙгoлoвнirпе, це 6yпo Bикoн.lнIIя цiеi пiснi
Йoсипoм Гoшyllякoм... Я дpке lЦacлuвlдЙ, щo мaB мox.тlивiсть
Bистyпaти з ниМ в кoнцePтirх' дe Мaв BэIIиIKY нaсoпoдy'..

Укpaiнськa нaцiя дaлa свiтoвiЙ кyпьтypi чим.lJIo слaBних
iмен iз спiврolo дylпeю Йчuстlам гoJloсoм. Бaгaтo 3 нI{l( пPи-
сBЯTIДIILI себе piлнoмy нapoдoвi, i вiн rх зaв)кди пaм'яTaTиме,
6o вoни не ц}?irлися piлних кopeнiв. Це тaкi пoстaтi сepeд
тих' хтo вiдiЙtшoв, як Iвaн Пaтopx<инськиЙ, Бopис Гмиpя,
I вaн Кoзлo в сьШЙ, oксaнa Петpyсeнкo, Зo я Г aЙДaЙ, €пи зaветa
Чaвдap, Юpй Гyляeв, Кoстянтин oгневиЙ, Бeпa Py,Ц,eнкo,
Aнатoлй Coлoв'яненкo, Микoпa Кoндpaтюк...

Гoпoсoм тa дyI'IIею щpaiнськoi пiснi нaзи-
BaIoть сyчaс}Iики нaPoдrroгo aPТисTa Укpaiни,
IIawеaTa Haцioнaльнoi пpeмii Уl<paiшrи iменi Ta-
paса Шевненкa Haзаpiя Яpeмкpсa (30.1l.l95l_
30.06.1995). B юнaцькoмy гpoнi дo6pе знa-
нoгo скpiзь aнсaмбпю ''Cмepiнкa'' вiн зaспiвав
свoto незa6УтнЮ, невмиPyIцy''Чepвoнy Pyтy''.

A шIе lк y Йoгo pепеpryapi 6уvr Й iншi нyДoвi твopи - '.Qцg-

PeкoBa хaтa'', ''Cтoх(apи'', ',ГeЙ Bи' кoзaчeньки'', ''Гaй, зепениЙ

гaЙ.., ' 'Бaтькo i мaти'', ' 'Чyс[ш мaмo'','.Poдинa.'...
Пpo>кив дo пPиКPoгo м:lпo' :lJIе Bстиг стaти пeгeндoto вiт-

чизнянoi eстPaди. Легендolo, iз якolo нePoзPиBнo пoв'язaнa

щpaiнськa мyзич}Ia спaвa i хiти, щo пеPelкили.ixньoгo тBoPttя.

Усе свoе >К;ITTЯ пPисBятиJIa нapoднiЙ пiснi ГepoЙ Укpaiни,
нaPoднa aPтисткa Укpaiни, ,IayPeaт Haцioнaльнoi пpeмii Ук-
parни Ьrенi Tapaсa Шeвченкa Paiсa Киpинeн-
кo (l4.ll.l943-9'02.2005). Bистyпaлa в yсiх
кpaiнaх €вpoпи, Aл>киpi, Tрiсi, Фiпiппiнaх'
Мoнгoпii, Aвстpaлii, Кaнaдi, a тaкo)к в rштaб-
квapтиpi ooH.

Пoпyпяpнa спiвaчкa BИrrусTИIIa два кoм-
пaкт.диски _ '.,[oпi Мo€i сепo'' тa ''IJ'вiте
чePeмI'IIинa''. TвopниЙ пoпiт тaпaнoвитoi
BикoнaBицi щpaiнських пiсень пеPePBiUIa B.DKкa нe,цyгa' щo

пePeдчaснo виPвaJIa iT з життя.
Cepеп тI,trк' хтo i нинi Bе,Iичae Укpaiнy пiснеlo, - .[митpo

Гнaтюк, Boпoдимиp Гpишкo, AнaтoлiЙ Moкpенкo, Hiнa Мaт-
вi€нкo, oльгa Бaсистloк, Baлeнтинa Cтeпoвa, Coфiя Poтapy,
Baсиль 3iнкeвич, Пaвпo .(вopськиЙ, тpio Мapeниviв, Tapaс
Пeтpиненкo, oксaнa Бiлoзip, Pyспaнa Лия<ичкo, Cвiтлaнa i
Biтaлiй Бйoнoх<ки, Микoлa Гнaтloк, Аллa Кyплaй, oпeксaндp
Пoнoмapьoв, Микoлa МoзгoвиЙ, oпьгa Микитeнкo' гyPти
''Cмеpiнкa'',' 'ЧepBoнa P)ГГ8'',' 'BB,',',oкeaн Ель3и.'...

Boднoчaс Укpaiнa пaм'ятaс Йтl,lх, кoгo Boнa o6пapрaлa тa-
,Iaнтoм' випeстипa' Й вoни пirцли нa стrу>к6у iнrшим нaPoдaМ.
ПiсенниЙ пap щpaiнськoi зeмпi й дoсi )киBитЬ непoBтoPними
тa,Iaнтaми нaпIих сyсiлiв. Aдх<е 6aгaтo 3 тиx викoнaвцiв, якi
стaнoB,Iять гopДiсть poсiЙськoi |СутIЬTуP|4, BиPoспи в Укpaiнi.
3oкpемa, Йдeться пPo Bидaтних eстPaдIIих спiвaкiв oлексaн-

дPa BePTиIrсЬкoгo' Леoнiдa Утьoсoвa, Мapкa Беpнeсa, КлaвдiIo
Шyпьxенкo, ЮPй Бoгaтикoвa, Людмилy Г1pнeнкo, Львa
Лещенкa, Людмvtлу Cеннинy, Йoснпa Кoбзoнa, 6aгaтьox
iнrпих.



"жЕ чPЕ3IIIAБJIIo МAeм пPАBo...'

oсiлуtЙt сТaн нa[Iиx пpедкiв-хлi6opoбiв y дaBнинy Hе спPияB
пoстiЙнiЙ гoтoвнoстi дo з6poЙнoi вiдсiчi тим числеI{ним кo-
чoBим l{apoдaм' кoтpi y пoшгyl(a( пo)киBи пoсгiЙнo Bпaд.UIи B
щpaiнськi стeпoвi пPoстopи. Toж нaщaдки тpипiльцiв зa
тисячy poкiв дo Piздвa Хpистoвoгo не 3мoгли вvинити oпip
пеPIIIoIvry BтoPгнeннк) нa тePeни пpaдaBlrьoi Укpaiни кoчoBих
пJIeмен. oстaннi )к' PoзчиниBIIIись y xлi6opo6ськiй стихii, vе-
Pез тPистa poкЬ pкe нe спPoмoгIIуIсЯBч|It|у|ти нaлe)Iсloгo спPo-
тивy нoвй кoчoвiЙ нaвaлi - скiфiв. Пoдi6нa дoпя спiткaтиМе B
мaй6щньoмy нe тiльки .iх, але i.lхнix пepeмo>кцiв - сapмaтiв.

У тi дaвнi чaси пPиpoднi впaстивoстi yкpaiнськoi тepитopii -
''гi вiдкpитих безпiсoвиx пPoстoPiв пiвДенниx 3 PoдIoчoю
зeмпelo' шIo гoдyвa,Ia oтaPи стeпoвoгo звipa, бyли пPичинoIо'
щo мaндPyюнi наpoди пpoхoди,Iи якPaз пo пiв,цню Укpaiни,
згaняIoчи piдкe тoдi ii нaсeлення в пiвнiчнy vaстиIty''. I пиIпе
пiзнirшe, BB.Dкaв вiдoмий дoспiдник вiЙськoвoгo мистeцтBa
нatuoгo нaPoдy генePa,I Bсeвoлoд Петpiв, кoпи ''BигiднтаЙ нa-
пPяМoк piк Укpaiни пoтягнyв вiддiпи нoPмaнських-вaPях(-
ських lсщцiв-вoякiв rпщaти BoДниx rцпяxiв дo тoдirпнiх кyпь-
тyPнo-тoPгoBeJIЬHих цeнтpiв Biзaнтii тa Bенeцii не б1pхливи-
Ми Boдaми oкеaнy' a piкaми Укpaiни'', тo, ,,щo6и за6eзпечити
сoбi тpивaлiсть цих rппяxiв, цi нopмaнськi гpщи IInPIIятIII
yгвoPeнню мiцних oсepeдкiв нaд [нiпpoМ, Щo зadeзпечyвaлo
Iппяx вiд piзних }Дapiв мaндpiвниx нapoдiв, шto Й дaлi пpo-
6пвaлцся зi схoДy нa зaxiд стeпaми Укpaiни. Taк нa 6уpюlvrвlЙ
течii Й rryпьсaцii нapoдiв зi сxoдy нa зaхiД пoвстaЛa гpе6пя
щpaiнськoi дep>кaвнoстi''.

Цe oдPaзy )I( виKпик:lлo пoдиB у cуIIIЬI|уIхсвiтy тoгo. Haпpи-
клaд, свiдoк oблoги I-[apгopoпa нa[IIиI\,lи пPeдкaми в 865 poцi
пaтpiapх ФoтiЙ писaв: ''Hapiд неспaвниЙ, наpi.Ц якoгo й не pa-
кув,uI|4' нaPЦ' щo ст.lBипи йoгo нapiвнi з paбaми, невiдoмий, -
тa здo6р iМ'я, не3нaчцyf1 - тa сTaB сПaьниЙ, зневarкeний i
6iднun- тa дiйшroB Bисoкoгo сTaнoвиtцa Й нeзличeннoгo 6o-
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гaцтBa' нaPц' ulo )киB дeсь Д:rЛекo Biд нaс, BaPвapсьKий, кo-
нoвниvий, щo пи[IaBся 3бpoсю, нeспoдiвaннЙ, нe спoстеPе-
x<eниЙ, бeз вiЙськoвoi tштyки тaк сиJlЬtto i нaгпo PинyB нa нaЦI
кpай... Кoпи пеpeпяк i тeмpявa oпaнyвirли Poзyм' i вщo пpи-
сIlухaЛocЯ тiльки дo oднoТ вiсти: вapвapи пеpeпiзли сгiнy, i вo-

Poги oпarryвали мiстo! _ Мiстo oздo6пeнe здo6иччIo з 6aгa-
тьox нaPoдiз, яl<lдЙ жe нaPlд xovе зpобити те6е свorlo здoбич-
чю! Tи, щo здo6рaв 6aгaтo тpoфeiв нaД' вoPoгaми €вpoпи,
Aзii i Лiвii, як пiддядa нaд тoбoю тепep спис BaPBapсЬкa пpoс-
тa Pyкa' шIo6 нaд тo6oю пoсTaBити тpoфеЙ!''.

Taк, сaме тyT' нa.(нiпpi, 3 чaсy yгBеPPкення Киiвськoi Pyсi,
Bизнaнoi 860 poкy Biзaнтiеlo нeзaлex(Holo деP)кaвolo' i змiц-
нIoeться o6opoнниЙ вал €вpoпи пePeд нaтискoм кoчoвикiв зi
схoдy. Caме з чaсiв Киiвськoi Pyсi звиTягa нaшIих пpeдкiв нa-
6yпa тaкoгo Poзмaxy' U{o пoпкoBoдцi rxнi пePед нoBими пoхo-
дaми 3a3Bиvaй гoвopипи ''|ду нa Bи'', a Чopне мoPе' з oгJIядy
нa пaнiвне стaнoBиlIIе нa ньolvry pyсинiв, НaIуIBaIIуI нe iнaкlце,
як Pyським. Toдi x киiвський князь Cвятoслaв зaк,Iaдe oснo-
ви вiЙськoвoi дoктpиHИ' ЯKa свoiми мoPaJIьtIими зaсaдalvrи
ЗaIIИIJf|4TьcЯ зaпoвiтoм для всiх нarцaдкiв: '.Пoля}кемo' a нe
oсopoмимo зeмпi pyськoi,6o мepтвi нe мaють сopoмy''.

Кoпи >к мo}lгoJIo-TaTaPськa oPдa зPyЙHy-
вaлa .[нiпpoBсьКy oбopoннy пiнito €вpoпи,

щpaiнui зyr*lйи вiднoвити ii зaхiднirше' BтPи-
lvfylочи B,Iaснy дep>кaвнiсгь y Ме)к.rх Гaлицькo-
Boлинськoгo князiвствa. BeликllЙ opгaнiзa-
цйниЙ т.rлaнт пPoяBиB кня3ь Poмaн, кoтpий
мечем o6'eднaв щpaiнськi зeмлi в кopoткиЙ
чaс сBoгo Bo,IoдaploBaHня

( l l99-l205). Йoгo син ,{'aнипo (1205-|264)
зyмiв ствopити тaке вiйськo, 3a дoпoмoгolo
якoгo пoчaB вiд6иpaти вiд вopoгiв мiстo зa
мiстoм, дoки не o6'сДнaв щpaiнськi землi пiд
сBoсIo B,IaдoIo' якy визH:l,Ia €вpoпa, кoPoнy-
BaBI'IIи Йoгo .'кopoлeм Pyсi.'. Biн тaкoх< фopти-
фiкyвaв кoPдoни сBoгo кHязiвствa, зaBдяки
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чoмy yкPaiнськi мiстa сTa.,III B тoй чaс Мoгyгнiми твePди}IяlvIи.
Кoпи lк Гaлицькo-Boпинськa дeP)кaвa впaлa' тo нaшI нaPoд'

пepedрaюvи в склaдi Beпикoгo князiвствa Литoвськoгo' знoвy
oпal{oByс пiнiю ,{нiпpa. I в тoй vaс, кoпи 3a спинolo Укpaiни
Ilapoди €вpoпи вiльнo Poзвивa,Iи сBoIo К}пIЬтyPy, нarui пPeд-
ки Be,Iи дoBгoтPивarry бopoть6y зa Bo,Iю' якa мo)кпив;a ДIIЯ
кo>кнoi нaцii тiпьки 3a ylr,loви впaснoi деPжaвнoстi, Й вoднoнaс
вiддaвaпи свiЙ вiЙськoвиЙ тaлaнт д,Iя зzlхисry ryсiдiв. 3гaдaй-
мo, скa:кiмo, xoчa 6 .{митpa Бoбpoк-Boпинськoгo' кoтpий
вiдiгpaв чи нe нaйвиpiIшальнilшy Poпь y битвi нa Кщикoвoмy
пoпi 1380 poкy, пеpе6yBaючи нa сл}aк6i B мoскoвсЬкoгo князя
.[митpй .(oнськoгo.

oдним з нaйвидaтнirпиx щpaiнських пoлкoвoдцiв бр i
кня3ь Кoстянтин Oстpoзький (1460_1533), кoтpиЙ у 37 poкiв

стae BeпикиI\,l гетьмaнoм - нa тoй чaс дPyгa
oсoбa в дepх<aвнiЙ iepapxii Beпикoгo князiв-
ствa Литoвськoгo. I xoч йoгo пеPIIIa битвa як
BoeнaчaлЬI{икaв |497 poцi 6yпa нeщaспивoю'
oскiпьки к}Iя3Ь Кoстянтин y неpiвнoмy 6oro
пoтPaпив дo Мoскoвськoгo пoлolly' oднaк
пiспя втечi 3 ньoгo в |507 вiн poзпovинae свiй
пеPемoжHиЙ paщrнoк бoйoвиx oпepaцiй.

Ужe в х<oвтнi тoгo Poкy питoвськe вiйськo пiд кoмaндoIo
кHя3я Кoстянтинa цiпкoм poз6ивae МoскoвсЬке пiд oPшеIo.
Bисoкo oцiнloIoни oco6иcту lacтryry кHя3я Oстpoзькoгo в цiй
6итвi' пoпьський iстopик oскap ГaлецькиЙ BкaзyBaB' шIo тoй
'' 6ув нaЙьидaтн ilпим пPедстaBHикoм i piвнoчaснo нaйдiяпьнi-
шим odopoнцeМ Pyськoгo lraPoДy нa Питвi''.

BiЙськoвиЙ yспiх сщpoвoдД(ye кня3я Кoстянтинa i дaлi:
1508 poкy вiн poз6ивaс тaтaP пiд Лyцькoм, 1512 _ пiд Bиrп-
нiвцем, a |5I4 - знoBy мoсквинiв.

3гiднo з хpoнiкolo пoпякa Мaцeя CтpийкoвсЬкoгo, oчo,Iю-
Baнe кЕя3ем Iвaнoм Чепядiним мoскoвське вiЙськo нaPirxo-
Byвilлo дo 80 тисяч вoякiв, якi бyпь.шo нaмaг:rлися oтoчити

щpaiнськo-JlитoBськe. A6и дoсягти цьoгo' Челядiн двivi ки-
дaв у 6iЙ свolo кiннory. oднaк yсi спpo6и МoскoBськoгo Boe-
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нaчaльникa BИяBуIтIуI9я невдir,IиI\,tи, i Йoгo apмiя 6yпa poзбитa,
BTpaтивI'IIи s6t1тv1мvl Й пopaнeними мaйжe пo,IoBинy сBoгo
склaдy. Caм Чепядiн i 6aгaтo виз}Iaчних мoскoвськI,f,к вo€Boд
i 6oяp пoтPaпипи дo пo,Ioнy' rx князь Кoстянтин вiдiспaв y
пoдaPyнoк пoпьськoмy кopoпевi.

У вже згaдaнiй xpoнiцi Cтpийкoвськoгo 3 нaгoди цiei пеpe-
мoги 6yлo вмiщeнo oДy }Ia с,Iaвy кня3я oстpoзькoгo' кoтPoМy
пoпьський кoPoЛь влaцIтyвaв тpiyr'lфaльнi в'iзди дo Biльнo i
Кpaкoвa:

1еаdаЙme вoiнiв вidваэrнuх i 6oi tсpuвавi,
Poзкаэкimь, яK Kнятb Кocmянmuн,
IIlo mo pid свiй cmapodaвнiЙ,
Bid pуськuх велuKuх I||oнаpхiв вuвodumь,
Лumвy у вiЙну npoваduв...

У пoстiЙних 6итвах пPoти зoвнilпнiх вopoгiв князь Кoс-
тяIlтин oстpoзькиЙ тoдi пo пPaвy зaBoIoBaB спaвy нaЙвизнaн-
нilшoгo пo,IкoBoДця Cxiднoi €вpoпи. ПoльськиЙ кopoль Cи-
гiзмyнд tI.t:lиBaB йoгo ''Pyсьrмм ципioнoм'', a пeгaт Pимськoгo
пaпи, вiдзнaчaloчи Bидaтнi зaслyги yкparнськoгo пoJlкoвoдця -
''Чeсний, як Hyмa, a хopo6pиЙ, як PoМy, IЦo 6р пePeмo)I(цем y
33 6итвaх'', Bиспoв,IIoвaB )кzulь' щo кItя3ь Кoстянтин oстpoзь-
rtl4Й - схи3мaтик' тoбтo пpaвoспaвниЙ.

Taк, щpaiнцi пoкaзрaли свiй вiЙськoвиЙ тaлaнт нa сл}окбi
ч}oкинцiв, aлe iнтeлeкт нaшIих тoдilшнiх пoпкoBoдцiв yл<e
нaгPoМaд'(yвaB кPитичI{У Мacy для вiдтвopeння Bлaснoi тaк-
тuшЙ стpaтeгii, щo BиPoст:r,Ia нa тPaдицiях князiвськoi дo6и.
''Бopoть6a 3a пеPсoнiUIьнy гiднiсть, - пiдкpеспюBaв Юpiй
Литвинeнкo' - 3a пPaBo гoBoPити нa свoiЙ мoвi, x<ити пo
зBич.tяx свorх дiдiв - з oднoгo 6oкy, i пPaBo кoPистaти 3 плo-
дiв свoсi пpaui - з дPyгoгo' це r тi двa Мoменти' щo кеP}'в:lли
i пpoдoвlкlпoть кepyBaти дiями кo)кlloгo нaPoДy. У oдних, тaм,
де кopoпi Bс.TуIIIIуI випoBнити сBoIo Poпю i ствopити мiцЩ
дeP)кaBy' сoцiaпьнa 6opoть6a пPoвoдиться зaB)I(ди в внyгpi-
дeP)IGBIIих, нaцioнaльних Paмкax. У дPyгих, нapoдiв пoIIеBo-
JIeних' якi вх<е зary6плll BJIaснe o6пиччя i poзпяпись y ч)DI(oмy
iм нaцioнaльIroмy мopi, сoцiaльнa стopoнa питaння чaстo
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бepe вepх нaд нaцioнaлЬнolo. B щpaiнськиx ylroB.rx цi двa пи-
тaння пepeплe,Iися oстiльки, цдo 6ез poзв'язaння oднoгo Poз-
piIпити дPyгe сТiUIo цiлкoм нeмoжЛиBo''.

I тoмy цiпкoм зaкoнoмipнo, Ц{o, BTpaTиBIIIи BJIaснy ДeP}€-
вy в тoЙ чaс' кoли B цIиpoкиx Мaсaх I.Iдe Hе BитBopи,Iaся свiдo-
мiсть неpoздiльнoстi мaтepiaльнoгo добpo6щy з нaцioнaль-
нolo свo6oдolo' нaшI нaPoд пPoтягoм пеB}toгo нary не мiг
знaЙти спiльнoгo дпя всiх стaнiв гPУнTУ, нa oснoвi якoгo вiн
o6'сднaвся б i стaв спpaв>кнiм гoспoдaPeМ нa aвтoxтoннiЙ
земпi, oстaтoчнo з6yпyвaвrши сBoIo дePх€Bу.

Aле .'пoнеBoлeнvrЙ, зведениЙ дo стaнy pa6iв нapiл' пo3-
6aвпeниЙ свoеi oсвiчeнoi i opгaнiзaцiЙнo.здidнoi вишдoi вep-
стBи' якa мoг,Ia 6 cпу>китуr йoмy пpoвoдиPем y BизBo,Iьних
зМaгaннях; бeзпpaвнa, мaЙ>кe зaгнaнa в пiдпiлля, пPaBoсJIaBнa
цеPквa; 6е3пин, нa всiх кoPдoн.rx' )кoPстoкиx вopoгiв, чeкaю-
vих пepшoi мo)KпиBoсти пPoгнaти oкyпaнтa' rцoб самor"ry сiсти
нa йoгo мiсцe - Bсe цe не зir,IиlII.UIo >кaднoТ нaдii щpaiнськo-
мy нapoдoBi нa лiпrшi чaси''.

I зa циx бoпiснo.тpaгiчниx yt'loв тaкиЙ вeлиlolЙ нapoд' як

щpaiнський, кoтpиЙ yл<e не Paз дoвoдиB сBoIo невмиpyrцiсть,
знaЙшoв нaЙпoтaeмнiuri внyгpiIпнi peсypси, uдoб витвopити
B,Iaснy з6poЙнy сИтry, яKa в)кe 3 IIеPlшиx кpoкiв iснрaння пo-
Дивyс свiт нe пиI'IIе eнеPгiЙнiстlo i xивy.riстlo, aпe Й зaяBитЬ }Ia
Bесь гo,Ioс пpo свoi вепикi деPжaBницькi здi6нoстi vepeз твo-

Pення в,Iaснoгo вiЙськa.
Taк, виникaloчи спoчaткy нiби й стиxiЙнo' зaпoPoзьке кo-

зaцтвo стae згoдoм нe тiльки гpiзнoIo вiйськoвolo сипotо, a Й
нoсiем нaцioнaльнo-д,еP)teвнoi iдеi. I пеPI'IIим' хтo зpoзyмiв

всeщpaiнське знaчeння днiпpoвськoi вoпь-

ницi як влaснoi нaцioнaльнoi з6poЙнo\ сvlлvl,

бyв пpoслaвпeнuЙ князь .[митpo Bиrшнe-
вецькиЙ. Biн не лиtllе 3opгaнiзрзв кoзaцтBo

за днiпpoвськими пoPoгzlми' зaклaв[Iи yкPiП-

пeннЙ 3aМoк нa Хopтицi як пpиTягEl,Iьне ядPo

дпя всiх, гoтoвиx сTaTI,lIНa зaxист piднoi 3емлi,
пaтpioтiв, a й нaцioнaльнo oсвiд'olvrив витBo-

PeHy нapoДoм з6poЙну Фtтry, виpo6ив д'ля нei пoлiтичниЙ
свiтoгляд, кiнечнolo Мeтoю якoгo бyлo визвoлення Укpaiни з-
пiд iнoземнoгo пoнеBoJIeHня Bлaсними сИIIaI'l^уI' спиPaIoчись
нa вiЙськoвиЙ сoюз 3 oдним iз сyсiдiв. Йoгo х< гepoivнa смePть
в iм'я вiдPoдlкення Укpaiни стiula сBo€Piдним зaпoвiтoм для
тиx' xтo мaв пPoдoв)к}rBaти poзвiй вiЙськoвoгo мистeцтвa: всi
BеPстBи сyспiльствa пoвиннi зpoзylvtiти, щo тiльrс.l кPoвIro
пoв'язaне з нaPoдoм кoзaцтBo Мo)I(e oчoпити йoгo бopoть6y.

У напriй iстopii цеЙ чaс rraстaв чePФ стo poкЬ пiспя виIIик.
неtlня 3aпopoзькoi Ciчi нa Хopтицi, кo,Iи BесЬ Irapoд пiднявся
пPoТи iнoземнoгo пoHеBo,Iення. Aле цi стo poкiв бyли вели-
кoю цIкoлoro фopмyвaння з6poЙн}1х gnПщpaiнськoгo нaPoдy'
rшпiфyвaнням тzlктиKи i стpaтегii пiхoти, кiннoти, вiЙськoвo-
МoPських cuл, яlo знoвy oпalryBilли' як i в чaси Киiвськoi Pyсi,
Чopне мopе. У цьoмy пеpioдi пPoяBився гeнiЙ тaких HalIIих
пo,IкoBoдцiв, як Iвaн CвиpvеBськиЙ, Caмiйпo Кцlкa, Петpo
Cагaйдaчний, Миxaйпo .(opotшенкo, Tapaс Tpясипo. Toдi lк
кoзaки КpиIштoфa Кoсинськoгo, Cевеpинa HaливaЙкa тa
Мapкa ЖмaЙлa пiДняпуl зa сoбoю нa бopoть6y шиpoкi сеJIяll-
ськi мaси, кoзaцькi чaйки не пиlIIе ПoЯB|4I||4ся' пiд Кaфoю, Cи.
нoпoм' Tpaпeзyнлoм тa Bapнolo, aЛe Й зaсвiтили вoгнi в пaлa.
цi тypецькoгo сyJITaHa в l-[apгopoпi, a зaпoporкцiв 1"л<e aктиBIIo
BикoPистoByвaлa eвpoпa y свorx з6poЙних мЬкyсoбицяx.

3гaдaти хoчa 6 yчaсть нaпII{к кoзaкiв нa чoпi з Tapaсoм
Tpясипoм нa 6oцi Aзстpii пpoTи Фpaнцii в |634 poцi, a пoтiм
83яття .{loнкеpкa дпя oстaнньoi в 1646.

Aлe зoпoтolo дoбoю дпя щpaiнця, Йoгo iстopii,3a висЛoBoм
зapу6i:кнoгo вченoгo Гloнтеpa Штекля, стaлa Х.рrепьниччинa.
''IМ,я Хмeпьницькoгo' _ писaв Biн, - o3нaчa,Io для щpaiнuя
''МaЙ)ке зaBеPlПeнy пo6yпoвy oкpeмiIпньoi деplкaвнoстi, вик.
,Iючнa нaлe>кнiсть якoi щpaiнсЬкoмy нaPoДy не мoглa виKпи.
кaти зaпePeчення''.

Cпpaвдi, цe 6yB тoЙ вепичний щpaiнськиЙ здвиг, кo,tи' як
свiдчив нalu сJIaBeTниЙ пiтoписець Caмoвидець' ''yсe, щo )I(иBе'
пiдняпoся в кoзaцтвo''. ',Taкoi дo6poi нaгoди' щo6 нaш нaPoд
з цiei невoпi мiг видеpтL7cЯ' IЦe нiкoли нe 6yпo, _ писaв Бoг-
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дaн xмeпьницькиЙ y 6еpезнi 1652 poкy. - He пиlлыlи мlа i
гiptпих l{aгoд' a тeпep i пoгoтiв нaЙкpaщoi II|4:сJaTИ нe пичитЬ'

6o пяхи сaмi не знaloть' щo po6лять, з 6eзмip-
нoгo зyхвa,Iьствa сaмi сeбе хoнщь лory6ити,a
нaм )киття дaPyBaти. Toмy зaкликaю, шдo6 не
тiльки кoх<ний кoзaк 6yв гoтoвиЙ Дo вiйни, a
й кoх<ниЙ пpoстиЙ чoлoвiк...''.

X.т'rельниччинa Й спpaвдi BитBopипaся зaB-
дяки МaксимaпьнiЙ мodiпiзaцii сyспiпьнoi
eнepгii. Tвopviсть нaPoдних мaс пPoяви,Iaся

в нe6aчeних дo тoгo вiЙськoвиx yспiхaх, в eкoнoмiчнoмy пiд-
нeсеннi, Iцo дaBaлo мoх<ливiсть Beсти дoвгoТPИBaтry вiЙнy з
тaкиМ мoгднiм пpoTиBникotvt' як фeoдaльнa Piч Пoспoпитa.
Cипa кoзaцькoi apмii Bизнaчaлaся чiткolo opгaнiзaцieю ii кoм-
плекTyвaння' скJIaдoм кoмaндItих кaдpiв, oзбpoeнням, мaтepi-
.lпьним зaбeзпечeнням' мoP.rльн a cуIIIa -дyхoм' BиxoBaнIIяМ
IIaPoдy нa кPaщих тpaдицiяx пpeдкiв.

Якзнaниtц вiЙськoвий спецiaлiст генеP.rп Bсeвoпoд Пeтpiв y
свoiЙ пpaцi''Cтpaтeгivнi oпepaцii БoгДанa Хмепьницькoгo'
|648_|649 pp.'' висoкo oцiнloе poзBитoк вiЙськoвoгo мис-
тeцтBa yкpaiнських з6poЙниx сип пepioдy кoзaцтBa. Biн зaфiк-
сyвaB в:DкJIивi нoвaцii y Йoгo PoзBиткy' шIo нapo.цитII4cЯУ сepе-
дoвищi щpaiнськoгo кoзaцтBa зaдoBгo дo тoгo' як .rх пoчaпи
BикoPистoвув,aтИ Oпексaндp Cрopoв, Haпoпеoн, ФPiдPиx Be-
пуIКИЙ...

Haпpиклaд' y,кe в l648 poцi пiд чaс 6oйoвих oпеpaцiЙ пpo-
ти пoльськoi шrляхти Бoгдaн Хмeльницький зaстoсoBye uIи-
Poкe м.rнеBPyвaння Ita Beликol'dy фpoнтi, якe нaбиpaе 1649 poкy
веJIикoгo Poзмary. У eвpoпейськolДy вiйськoвoмy мисгeцтвi
с,Iaвeтнa п'ятипepexoдoвa системa з u cгaпaмvl Ta PэГутIяpIн|4NILI
пoпoBttloBzlll t|яIv1|4 з, яBIIяеться,IиIIIе y Фpiлpю<a Beпикoгo l 76 l
PoКy' a y Бoгдaнa Хl"reпьницькoгo iдеi eтaпЬ зaсгoсoвaнi в>ке
нaпpикiнцi 1648 poкy. 3perштolo, вх<e y 1648-1649 poкaх yкpa-
fнцi 6opoпися apмiями всeнaPoднoгo тигry' дo яких €вpoпa
дiйrплa ,IиIIIе B |793, a Poсй лиrпе в |875 (peфopми Мiлютинa).

Хoчa кoх<нa нaцiя o6oв'язкoвo Bнoсить впaснi спeцифiннi
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пPикмeти в бyпoвy свoеi збpoйнoi сипи, щpaiнськi тPaдицii,
на дyмкy Bсевoпoдa ПетPiвa, ''6щи мiцнiЙtllllми пiд згпядoм
нацioнальнoi o6opoни' якPaз тi, якi мaли пiдвалинoю гPoмa-

дянськi пpaBa''. Як пpиклaд _ дiяпьнiсть Бoгдaнa Хме,Iьниць-
кoгo' кoтPиЙ'.твopить в 1648_1649 poкaх вoпlo i свoк)' i мaс'

дaе висoкi 3pa3ки пеPeМoг зi спa6o BпoPя,цкoвaними' aлe вipя-
чими i в сe6е, i в ньoгo apмiями-мйiцiями, пiд Жoвтими Bo-

дaМи' Пилявolo, Кopсрем i 36opoвим; тoй жe BeликиЙ Геть-
мaн' сTBoPиBI'IIи впoPядкoBaнe, .uIе iнaкtше, нiяс мaси, yспo-
сo6лeнe вiЙськo, мae Бepестeцькy неBдaчy, Бiлoпepкiвськy не-
виpaзнiсть тa ПеpеяспaвсЬкy yгoдy.'.

3вцси i виснoвoк, щo ''нaдiЙнe для o6opoни нaцii вiйськo
мo>кe бщи yгBoPeнo пиrпe тoдi, кoли yстpiЙ тa пoпiтикa Йoгo
6yte спiвзвщнi з yстpeмлiнняМ тa 6aхсaнням якнaЙшиprших
пoлiтичнo-aктиBнIdк мaс нaцii, кoпи сyспiльнi aнтaгoнiзми в
ньoмy бyдрЬ пoгoд)I(eнi... Алe, paзoм 3 тим' yстpiЙ вiЙськa 6y-

де тим мiцнiйIшим, чим 6iльIпе вiн вiдпoвiдae нaцioнaльнiЙ
тpaдицii щoдo спoсo6iв тBoPeнI{я з6poЙнoi с|4пу|''.

Чимaлo нoвaцiЙ д,Iя Bсьoгo свiry Дaв щpaiнський дoсвiд з
чaсiв Пiвнiчнoi вiЙни, зoкPeмa |708-17|l poкiв:

''l. Haцioнaльнe BизBo,Ieння з6poеIo нe € мolкливим без
безпoсepeдньoi aктивнoi yraсти зopгaнiзoвaниx B з6poЙнy
си,ry нaPoдtlиx мaс.

2. Ця yчaсть зa6eзпeтyeться вipними тa вiдпoвiдaючими
нaстPoям мaс сoцiaльниI\,tи гaс,Iaми бopoть6и тa пorry,IяPHи-
ми демoкPaTИЧt|уIN|kl пpoвiдникaми Гi, якиx Bчинки вiдпoвi-
дaloть гaспaм.

3. Пpи yмoвi вiдпoвiдних сoцiaльних гaсел мaси легкo йдyгь
нa нaцioнaльниЙ фpoнт.

4. .{o кoх<нoi зoвнirшньoi дoпoмoгoвoi сипи, нaвiть пoв'язa-
нoi yмoвaми, нeo6xiдне дy,кe o6epe>кне стaB,IеlIIlя' щo6и не
спPoBol(yвaти визBo,Iьнoi 6opoтьби.

5. Hеo6xrднo д6aти пPo як Мo)IGIa скoPшe ствopeння свoеi
з6poйнoi cу!тIуI, ЯКa oднa зa6езпeчye дoдeP)кaн}Iя Bсяких yмoв.

6. 3 тiei х< вiЙни ми 6aчимo, щo нaвiть B yМoвiD( нaдтo tIе.
спPияючиx Bу|яBуIBсЯ yкpaiнський вiЙськoвиЙ генiй в чин.lx
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).кPaiнськoi нapoднoi с|4II|Д - 3aпopoхor<я пiд opyпolo кoцIo-
вoгo oTaмaнa Кoстя Гopпieнкa. oзнaки цiсi щpaiнськoi вiйсь-
кoвoi тpaДицii i lпт}.ки мyсимo ми tllyкaти в цiлiЙ нaцriй iстo.
pii тa нa iT пiдвaлинaх бyпрaти з6poЙнy силy нaцii дпя нaцii,
нapoднi тpyлoвi мaси пiд цим с,IoBoм poзyмiюни.

7. 3 пopiвнянIrя 3 сгIaснiстlo ми бaчимo, шo злo6yгтя щpa-
ilrськoi сaмoстiйнoсти нeвпиllнo йде Bпepед' гiiдсилIоIoчись
нaвiть пPoгPaнoю вiЙнolo''.

Taк, y ХИII стoпiттi вiйнa з МoсквoIo щpaiнцями 6yпa
пPoгPaнa' 3 тoгo чaсy вoни стaloтЬ ,IицIe гaP-
п{aтним м'ясoм дпя Poсiйськor iмпеpit в po-
зlпиpеннi iТ кopлoнiв. Oдним з нaЙвидaтнi-
IIIих пPедстaвникiв щpaiнськoi кoзaцькoi
стaPuIиtIи' кoтPa Дo6ипacя Bизнaння iT висo-
кoгo piвня вiЙськoвoгo мистецтBa, 6р пеp-
шиЙ 6oЙoвий гeнepaл-фeльдмapшaл poсiй-
ськoi apмii Iвaн ГyДoвич (l74l-l820).

Умiлим з.Dоtсникoм Hoвopoсiйськa i Кеpнi пiд чaс Кpимсь-
кoi вiйни 1853_1856 poкiв пpoявив сeбе генеpaл-лейтeнaнт
Пaвпo Бaбич ( 1806_1883).

Бoйoвий мopський oфiцеp кaпiтaн-кoмallдoP Ппaтoн Гa-
ммlя (|76*1817) - стaB видaтним мoPським y.rеним, дiй-
сtIим ч,IеIIoм lмпepaтopськoi aкaдeмii нaщ. Biн не oчoлюBaв
вeликI.trк вiйськoвиx з,e,цнaнь, aлe вiн зpoбив нe мeнlпе, нiя<
видaтнi флoтoвoдцi, oскiпьки 6aгaтo з них Bиxoврaлися пiд
Йoгo кepiвництвoм i нa йoгo пPaцях. Taк, тйьки зa 1800-
1806 poки Плaтoн Гaмалiя пiдгoтyвaв i видaв .'BьIlшнlolo теo-

Pию мoPскoгo исскyстBa.,i ''TeopиIo и пPaктикy кopa6лестpo-
eния.', якi зa сBoeю пoBнoтolo i систeмaтичнiстlo зaЛуItIIuIуI
пoзaдy все' щo 6уo в цiй гalryзi як у Poсiйськiй iмпеpii, тaк i
3a кoPдoнoм.

Уpoдх<eнець се,Ia ПpoхopiвIor нa нинilшнiй ЧepкaIцинi aд.
мipал Baсuль 3aвoЙкo (27,7.|8|Al898)' пoчaвIllи сlг1"л<6y нa
Чopнor'ry мopi, пpoявlцв ce6e як уlltлнЙ фпoтoвoдець нa Tи-
хo}fy oкеaнi. Caме вiн y 1846 poцi нaпoпiг нa спopyдх<еннi
Аянськoгo пoPтy' шдo вiдкpивaлo нoвi пePспeктиBи д,Iя yтвеP-
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д)кeння Poсii в дaнoмy Peгioнi. I в цьoldy плaнi Baсипь 3aвoЙкo
Дyл<е 6aгaтo зpo6ив як КaмчaтськиЙ генеpaл-фepнaтoP' 3<l-
кPемa' з.Dс{щaючи ПетpoпaвпoвсЬк в l854 poцi
пеPeд пePеBiDкaюЧи.NIуI cIДтIaми a}IгJIo-фP""-
цyзЬкoi eскaдPи. Haвiть фpaнцрький aдмiPaл
змyшeниЙ 6yв визнaти: ''Генеpал 3aвoйкo зa:с,l-
щaBся xopoбpo i зi знaнням спPaви. Я x<aлiю,
щo нe мiг пoтиснуu Йoму pукy. Я tIе чекaB 3y-
сгpiти тaкoгo сипь}roгo спPoтиBy в тirкoмy нiкнемнoьry мiс-
тeчкy''.

Мoх<нa дoдaти' ш{o пiспя yспiшrнoi дiяпьнoстi нa Кaмvaтцi
сaме Baсиль 3aвoЙкo opгaнiзoврaв сгIoPyркенrrя o6opoннrок
yкpiплeнь в гиpпi Aм1py, тo6тo мo)кемo гoвoPити пPo тe' щo
саме 3aвдяIи Йoмy Poсiя змiцнипa свoi пoзицii нa Tюкoмy
oкеaнi в сepeдинi ХIХ ст.

.['o yспaвлeних yкpaiнцiв.вiЙськoвикiв тoгo нaс5l нeodxhнo
вiДнести i гeнepaп-фeльдмaPцIirлa Йocилa Г1pкa-Poмeйкa
(l828-l90l), кoтpиЙ пoxoдиB 3 Poдy кoзaкiв Г1pкiв з Бopзни

Hiясlнськoгo пoлкy нa ЧеpнiгЬщиIli. Ha вiд-
мiнy вiд iнlших вйськoвlдс чинЬ, якi нaмaгa-
пися6удь-щo Дo6нтucя Pфy,Iьтaтy' нe PaхFo-
чись з жePтвzlми' II.llII зeмJIяк вЬ сe6е зirв)кди

гiднo. Cкaxiмo, пiд чaс сeJIяtIсЬкиx вистyпiв y
CaмapськiЙ, B'ятськiЙ i Кaлрькiй гyбepнiях
вiн, викorryючи слrrк6oвi o6oв'язки, зa BI1-
с,IoBпIoвaнI{ям oлексaндpa Гepueнa в ''Кoпo-

кoле'', пPoяBиB сe6е як лIoдинa ''3 дo6пестlo i честIo''.
УдoстoениЙ 6aгaтьoх н:rгoPoд зa 6oйoвi laсIг/туt yкpaiнець

Йoclал Гypкo-PoмеЙкo спpaвдi ''сoвiсть lvtaв
пPямy' сoпдaтськy''.

BiдoмиЙ y вiйськoвиx кoп:lх yPoд)I(еrreць
Кoнoтoпutини генеpaл-aд'Ioтaнт Михaйпo
.(paгoмиpoв (8. l  l . l830-l5.10. l905) тaкoх(
нe кoмaндyвaB Bе,Iикими apмiями, aле Йoгo
теopeтиннi пpaцi МaIШl в,эIIуIмЙ вплuв нa

Poзвитoк вйськoвoгo мистeцтBa poсiЙськoi
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aPмii' щo бyлo пPoдeМoнстPoBaнo ним як кoмaндиPoм дивiзii
в 70-х Poк.rx ХIХ ст., a пoтiм нa пoсaдi нaчaлЬ}Iикa вiЙськoвoi
ЧacTуIt|v| Ген epaльнoгo Штaбy.

Мaсмo згaдaти Цде oднoгo щpaiнця нa слyx6i PoсiЙськoi
iмпеpii, кoтPoгo пopiвнlовали 3 пPoспaB,Iеним фпoтoвoдцeм
Пaвлoм Haхiмoвим, яlrо1Й тaкoх( нe цyPaвся свoгo пoхoджeн-

ня з нarшoi зeмлi. Це - нaчaJIЬtIик сyхorгрнoi
o6opoни Пopт-Apтypa в пepioд poсiЙськo-
япoнськoi вiЙни гeнеP:rл Poмaн Кoндpaтeнкo
(30.04.l857-2.|2.1904). Пiсля йoгo смepтi нa
бoЙoвoмy пoсry фopтeця Пopт-Apтyp кaпiтy-
люB.rЛa. Poмaн Кoндpaтeнкo бyB тимчaсoBo

пoxoвaниЙ y Пopт-Apтypi, пoтiм йoгo пеpeвeз,Iи дo Caнrст-
Петеp6ypгa' дe пoхoBzlли як IIaPoдtIoгo гePoя в AлексaндPoBo-
Heвськiй лaвpi.

,[o pеvi, тpe6a дoдaти: вiдзнaчaючи пoдBиг Poмaнa Кoндpa-
тeнкa' фpaнцрькlаtlуpяд пPиспaв нa йoгo мoги,ry мемopiаль-
нy дoIIIКy' нa якiЙ 6yпo зo6pал<еtlo пеPе,Ioмпенy шa6пю, щo
мilЛo o3IIaчaTи пеPедчaснy смеPть.

3 двopян Пoптaвськoi ry6еpнii пoхoдив вi-
дoмиЙ вйськoвo-мopсьюlй дiяч Poсйськoi iм-
пеpii Iвaн Гpигopoвин (7,02.|85+ 3.03.1930)'
кoтpиЙ oчoлIoBaB мoPське вiдoмствo нa пo-
чaткy ХХ стoлiття. Йoгo lacтIуrl,I пePeД Poсiсlo

рivненi Й тим, цro 2005 Poкy пPax Гpигo.
PoBичa пеPeпoxoBaниЙ у Caнкт-Петep6ypзi.

Пpucпу>wrлися Poсii тaкoх( yPoДкеIIeць Хapкiвщиllи генe-
paл Петpo КoтляpeвсьruЙ (|2.06.|7 82_2I.|0.l 85 l )' генеP.rл-

фепьдмapшaл Iвaн Пaскeвич...
Aле, пpимнo)q/Ioчи слaвy ''pyсскoгo oPrЯия'', 6aгaтo синiв

нaцIoгo нaPoдy tIе викиHy,Iи з свoei кoзaцькoi дyrui нaвiть че-
peз кiлькa пoкoпiнь eствo щpaiнстBa. I як тiльки пiднятий
сo,Iдaтaми Boлинськoгo пoпKy в ,Itoтoмy I9|7 poку сиtlьo-
>кoвтий пPaпoP poзiтнyв пoх}{yPe не6o в Петpoгpадi, a вiдтaк
пoчaпa BaлI4тllcя PoсiЙськa iмпеpiя, iлея вiлpoшкенrrя влaснoi
деP}I(aBнoстi oдpaзy )I( пo,Ioнить нaЙшиplшi мaси щpaiнствa.
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Шляx дo цьoгo - ствoPeння' нaсaмпеPед' сBoгo вiЙськa, кoт-
Pe мoгЛo 6 yгвеpлити пPaBo щpaiнцiв 6уи нa piлнiЙ землi
гoспoдapeм. Taкoгo вiЙськa нaвеснi 1917 poкy Укpaiнa нe
мaЛa, йoгo ще нilле)к:rлo стBoPити. Ha зaклик кPaЦIиx пaтpio-
тiв дo Киeвa з'.lхaлoся щpaiнськe Boяцтвo з yсiх фpoнтiв i
флoтiв - вiд Pядoвoгo дo генep:Ula. Toдi, в тpaвнi |9I7, в
зoJloтoвеPхoмy Киeвi, де з нaЙдaвнitших чaсiв нaшri пPeдки
oсBячyBirли свoю збpoю' BиPyшIaючи пpoти вopoгiв, oднoгo-
,Ioснo бщo щваленo 3a BсяКy цirry вiдстoloBaти пPaBo yкparн-
ськoгo нapoдy нa вiльнe життя' a вeJIикy честь oхoPollяти це
пPaвo збpoЙнoю силolo 6yлo пoклaдeнo нa yкpaiнське BoяцтBo.

Гaзетa ''Кieвскaя мьIспЬ'' тoдi з пoдиBoм oписyвir,Ia пPисяry
щpaiнствa нa Coфiйськoмy мaЙдaнi в Киевi: .'Уся плoщa, якa
B}ке пoтoпaпa в сrгiнкaх BечoPa' пPeдстaB,rяJIa нe3вичниЙвur-
ляд. .(eсяткll TvIcЯЧ нaPoдy зaпoBни,Iи iT... Бiля сaмoгo пaм'ят-
никa Х.рrельницЬкoгo вiдсlryл<енo мoлe6eн. Укpaiнський пoпк
гетьмaнa Бoгдaнa, як oдHa ЛIoдинa' BпaB нa кoлiнa. Cтaв нa
кoлiнa i нaтoвп. У сщiнкaх 6пlаЩula щeтинa ст.lлеBиx 6aгнeтiв
нaД гoпoBaми вoякiв, кoтpi стoяпи нaвкoлirцки... Пpистpaснi
пPoМoви... Бpaти-yкparнцi! Пpисягнемo )l(... - Пpисягaeмo! -
ггrнo пiдвeлися нa нoги... Кoмaндa, ггIнo пoчa,Io пеpеxoдити
вoяцтBo... Пoпипaсь пiсня: ''I дoкa}<ем, щo ми' 6paття, кoзaць-
кoгo po,Цy!.'.

Ha темнiм нe6i зaсвiтиIIуIсь BeIIИKi яснi зopi. Bиpaзнo вц6и-
вaBся темlloю бpoнзoвolo скепelo Бoгдaн нa кoнi з пiднесенolo
бyпaвoю... I здaвaлoся, щo тисячoпiтнi киiвськi вyлицi смyгнo
згaд,aють яшЙсь дaвнiЙ-дaвнiЙ сoн...''.

Укpaiнський генepaлiтeт тoдi фopмрaвся' як пPaBи,Io' 3
числa тих' хтo бр y сoпдaтсьKих i oфiцеPськиx tllинeЛяx' xтo
пiд пpoстoto гiмнaстеpкolo вiдкyв гapяче yкPalнське сеPце.
Caме на гeнеP.UIЬський piвень тpe6a пoстaвити opгaнiзaтop-
ськиЙ генiЙ пpaпoPll{икa Bacипя Пaдaлки, кoтpиЙ 25 неpвня
l9l7 poкy' кoли TимчacoвиЙ ypяд вiдмoвт|Яв,cЯ Bизнaти пPaBo
нaшIoгo нaPoдy нa aBтotloМilo, пpивiв дo 3имoвoгo п:rлaцy B
Пегpoгpaлi десятки тисяч щparнських вoякiв 3 нaйсц)аlllнilшolo
дпя BeликoдеP)t(ilвнoгo poсiйськoгo lшoвiнiзмy з6poeю - сиItьo-
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)кoвтими пPaпoPaми. I цeй симBoл щpafнськoi незaлeх<нoстi
нaстйьки нilпякaB TимчaсoвиЙУPяД, щo тoгo )I( дня тpи Йoгo
мiнiсгpи - КеpeнськиЙ, I{epетелi Й Tepeщенкo - виrxaли дo
Киeвa на пеPeгoBopи з l{eнтpaльнoК) Paдoю.

A хiбa нe генеPaльсЬкoгo piвня с зaс,Iyги y фopмрaннi
yкpaiнськoгo вiЙськa пoPr{никa Mикoли Мiхнoвськoгo, iнi-
цiaтopa нaцioнaльнoгo вiйськoвoгo Pyry Й oснoвoпoпoжникa
вiдpoдх<eння 3 пoчaTкy ХХ стoпiття сaмoстiйнoстi Укpaiни?

A пepшиЙ гoЛoBa Укpaiнськoгo BiЙськoвoгo Генepaльнoгo
кoмiтeтy _ не вiЙськoвик зa фaхoм - Cимoн Пeтлюpa! Хi6a
не Йoгo здiбнogгi в,ъ7TBoPИтI|13 ньoгo тiшaнoвитoгo Гoлoвнoгo
oтaмaнa? Хiбa нe тaкi пoстaтi, як МiхнoвськиЙ i Пeтпюpа
пPиBеPIтpти нa бiк yкpaiнськoгo нaцioнaльнoгo pyry 6aгaтьox
вiдoмиx y poсiЙськiЙ apмii гeнepaлiв, кoтpi пеpeЙul,Iи 3гoдoм
отгРKI1TI| нaPoДy Укpaiн и ?

Soкpемa, oсo6ливим т.иal{тoМ виpiзнявся oпександp Гpе.
кoв (3.l2.l875_2.|2.|958), ypoпlкенець Coпичiв нинirшньoi
Cyr"lськoi oбпaстi. I{e вiн спPияB щpaiнiзauii
6.гo apмiйськoгo кoPгryсy' 6р oдним з кepiв-
никiв o6opoни Киeвa вiд вiЙськ МypaвЙoвa,
стaB зaсTyпникoм вiйськoвoгo мiнiстpa УHP.
3a чaсiв flиpeкгopii- вiЙськoвий мiнiстp, нa-
кaзний oтaмaн - кoмaндyloниЙ apмiсю УHP
(дo 6ePезня 1919). У нepвнi l9l9 пpизнaчeниЙ
кoмal{дyючим Укpaiнськoю Гaлицькoю Apмi-
€ю' якa PoзгPoмиJIa пoпьськi вiйськa в Чopткiвськiй oфензивr
(vеpвень l9l9). (y 1948 викpaдениЙ oPгaнaми HкBс в Aвст-
pii, пеpeбрав y diльIшoBицькoмy кoнцтa6opi Дo l956 Poкy).

Cеpед тих' хтo кoмaндyBaB щpaiнськими apмiями,6упи нe
пиtuе щpaiнцi. .Цo пaв збpoЙнvlх су|I| нaшIoгo нaPoдy BcTуПaЛуI
й poсiяни, нi.ьlцi, пPeдстaвники кaBкaзькI[к нapoдiв... A yPo-
д)кeнeцЬ Киeвa Bсевoлoд Пeтpiв (14.0l.1883-10.07.1948)'

щpaiнiзyвaвrши III CибipськиЙ кoPrryс нa 3axiднoмy фpoнтi,
6р o6pаниЙ кoмaндиpoм пo,Iкy iменi кotпoBoгo oтaмaнa Кoс-
тя ГopДieнкa, ЯKI4Й вiн пpивiв дo Кисвa y кpитиннi дJIя tlЬoгo
днi нaпpикiнцi сiння l9l8 poкy, пoxoДиB зi шrведськoгo PoДy.
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Пepeхlл в yкpшнствo Bсeвoпoд Псгpiв yвitх€B 3a сBo€ спP:lвж-
н€ нaPoдxення. 3 тoгo чaсy вiн в ;rкpaiнськoмy вiйськy _ нa

voпi пoпкy гopлieнкiвuiв xoдив дo Кpимy, Де
всe зpo6ив, a6vl вpя.ryвaTИ ДIIя УHP Чopнo-
мopський фпoт, нaпaгoдиB спiвпpaцю з
кPимськимуI TaTaPaМИ.

Biн зaлишaвся Й нaдaлi вipним зaкoннoмy
ypядoвi щpaiнськoi землi, тoмy Й oпиllився B
oднoмy стPoю з Гoлoвним oтaмaнoм Cимo-
нoм ПетлIopolo пiспя пoBеPнeнI{я тoгo дo Ки-

€Ba B гPyднi 1918. I вrке зaлиrшaBся з }lим дo кiнця в нaЙвa:к-
чих ситyaцйх - i в тpикyгникy смеpтi Boсeни L9I9 як вiйсь.
кoвий мiнiстp, i як нaчaльник генеP:UIьнoгo Штa6y apмii УHP
в емiгpaцii.

Biн зaвжди 6р гoтoвиf,t cтгу>lotтlа Укpaiнi. Tor"ry й пoдaвся
дo Кapпaтськoi Укpaiни B ,Iloтoмy |939' з6vrpaвся 3 чeськoгo
Бpнo виlxaти дo Львoвa, де пiсля Aктa 30 чеPвня l94l poкy йo-
гo пPизнaчили вiЙськoвим мiнiстpoм вiдpoдx<енoi Укpaiнсь-
кot дepхсaви. A кoпи гeстaпo нe дoзBo,IиЛo виiЗ,Цy, зaявив: ''Як i
paнiЙtпе, зzвначalo' щo 3 a в )к д и г o т o в д o P е a п ь н o i i
к o н к P е т H o i пpацi нa кoPистЬ Укpaiни''.

Tor"тy й вiдмoвився вiд пpoпoзицiй гiтпеpЬськoгo кoм.lн-
ДyBaIIня o6iЙнятlц пoст зaстyпникa кoМ:шIДyючoгo влaсoвськoк)
apмiero, BмoBиBIIIи знaйoмoгo чeськoгo лiкapя в;vIДaTИ дoвlдкy
пpo нiбитo 6лнзькy смepть чеPф нeви,Iiкoвне 3:rхвoPIoBaння.
Бo ввaxaв, IIIo 3 l9l7 Poкy - вiн син yкpaiнськoгo нapoдy i
мo)I(е с,r}Dкити тiльки Йoму.

Taким - gi/ulaним yкpaiнськiй спpaвi - гeнеPirл Bсeвoпoд
Петpiв зulvпluaBcя дo кiнця свoгo х(иття, яке odipвaлoся l0
ЛvIпlt|Я 1948 poкy в тa6opi пepeмiшдeниx oсiб Coммeкaсеpнo
нeпoдaлiк 6aвapськoгo мiстa Aвгсб1pг. Taм i навiчнo спoчиB
вiн y vyя<iй зeмпi, нe пoвеP}IyBrшись нaвiть тпiнними oстaн-
кaми дo Pцнoi Укpaiни, .rле пPисBятиBIIIи iЙ всю сBoIo тBoP-
чiсть, щo тeпеP стula нaД6aнням нaстyпниx пoкoпiнь 6opuiв
зa нaцioнaльнo-деP)€Bнe визBoJIeння нa Бaтькiвщинi.

Apмiя Укpaiнськoi Hapoднoi Peсrфлiки' нaгo,Ioцryвaв вi-
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Дot'/11.1Й yкpaiнсЬкиЙ .циплoмaT гPaф МиxaЙлo TишкeBиЧ, ''тo
Haщaдки Bе,Iикиx i славних нa цiлиЙ свiт кoзакiв, спaДкoсмцiв
Tих' lпo дo6ryъaли Мoсквy Й 6opoнипи Xoтин з Caгaй.цaчним,
PяTуBaПИ Укpaiнy, Пoльщy Й цiлиЙ хPистияHський свiт вiд
вapвapiв, яким i пaпa, i цiсapi Й кopoлi фpaнцyзькi тa IIIBед-
ськi вiД.цавa IIИ ЦJaНу',,

I-[е yкpaiнське вiЙськo, ПуIсaB 3гoдoМ Cимoн Петлюpa, .'мa-

лo бaгaтo paдiсних i сyrиних днiв, пеpeмoг i нeвдaн... Aлe свя-
тиЙ вoгoнь великoi лIoбoвi ,цo Бaтькiвщиtlи' зaпaлeниЙ в
сеPцях щpaiнськoгo BoяцTBa нa Пepшoмy щpaiнськoмy вiЙ-
ськoвoмy з'iздi, i дoсi гopить y гPyдях кo)кIloгo щpаiнськoгo
Boякa' бyль тo PядoBик' a чи ПpoспaвдeниЙ y пePемo)кних6ит-
в:rх гeнеP:rЛ - кo)кен з члeнiв щpaiнськoi вiЙськoвoi сiм'i,
якolo с нarпе вiЙськo' незB:DкaIoчи нa всякi тPyДнoщi' нeвДaчi Й
зли,цнi бiжгroгo Дня' тBepдo i з гли6oкoto вipolo викoнye oбo-
в'я3oк, пoк.пaдениЙ щpaiнським нaPoдoм Ha сBo€ вiЙськo''.

Пpo цe мo>ке зaсвi.цчити' зoкPемa, 6eзпpиклaДнуlЙ в iстopii
вiйськoвoгo МисTeцTBa мaЙх<e пiвpivниЙ Пеpший 3имoвиЙ
пoxiд щpаi}Iськoi аpмiи Пo TиЛzlх пPoTиBникa, яKиЙ oчo,IIoBaB
генePaJI МихaЙлo oмелянoвич-Пaвпенкo ( 8. l 2' l 878-29.5.|952),

Укpaiнське вiЙськo вipнo слy,.килo не тiльки piпнoмy нaPo-
Дoвi, aле Й чeснo BикoнyBirлo свoi oбoв'я3ки пepед сoloзни-
кaми. Cкaжiмo, влiткy l920 poкy, кoпи 6iльlшoBицькa apмiя
B)ке стoяЛa пi,ц стiнaми Bapшraви, ПoгPoхqпочи нести Й дaпi в
€вpoпy pевoлroцilо нa [Iтик:lх, ситyaцiю BPяTyBaлa не тaк
Пo,Iьськa збpoЙнa сИIIa' ЯK щpaiнськa, зaтPимaBц]и apмiю Бy-
Дьoннoгo нa !нiстpi, a пoтiм пiд 3aмoстям. BiдoмиЙ знaBeць
вiЙськoвoi стpaтегii, фpaнцyзький генеpал IIюдoвик Фopi y
свoiЙ пpaцi пpo Пеpшy свiтoвy вiЙнy нaгoлo-
шIyBaB, щo пoЛЬськa apмiя пPoгнa,Ia 6iльrшo-
викiв вiд Bapшaви ,IиlUe зaBдяки тoмy, шI'o ii
пiдтpимaлa щpaiнськa apмiя' Кoпи, мoвляB'
6iдьuroвики дoхoдипи дo Cтpия i Глинян пiд
Львoвoм, .rхню нaвaлy нaд.(нiстPoМ спини,Io

щpaiнське вoяцтBo пiд пpoвoдoм генеPaлa
МихaЙлa oмелянoвичa-Пaвпенкa й не пyсти-
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пo дaлi нa зaхiд. Caме щpaiнцi не ДoПУc"ГИЛИ бiдьшroвикiв дo
Львoвa, Пq|4KPLIтIуI вiдстyп пoльськoi apмii, чим пoлегlIIиЛи
ПеPемoгy oстaнньoi нaД МoскoBськиМи чaсTинaми. Bнaслiдoк
зHaмeниToi пoдвiЙнoi пepeпPaви неpез .[нiстeP, де oсoбливo
BсIIaBуIIIу|ся вoяки тoдi щe пoIlкoBникa Мapкa Безpyvкa,

щpaiнськa apмiя poз6илa сToTисячнy бiльlшoвицьI(y' в3яBllIи
B пo'Iott пoнaд 20 тиcяч сoлдaтiв, 20 гapмaт, 300 кyлеметiв i
бпизькo 3 тисячi вoзiв piзнoгo вiйськoвoгo мaЙнa i пpипaсiв.

A 6eзпpиклaднo мytкня o6opoнa 3aмoстя 6-ю стpiлецькoIo
дивiзieю Мapкa Безpркa ще Й як пoспPияЛa
змiнi зaгадьнoi стpaтегiчнoi ситyaцii нa кo-
pистЬ пoлЬськoi apмii. Bнaспiдoк цьoгo вoнa
oтPимaлa мoжливiсть уДaPИTу| пo тих 6iпь-
ItIoBицькиx чaстин.lх' якi нaсрaлися вlкe пi.ц
Baprшaвy з 6oкy Гaличинуl Й Boпинi. B знaме-
нитoмy дивi нaД' Biслolo, нaгo,Io[IyBaB гeне-
paл Фopi, виpiшaпьними 6ули бoi не нa сaмiЙ
Biспi, a в Гaличинi й нa Boпинi, де пoльськi й щpaiнськi вiЙсь-
кa вдaPили y флaнг 6iльlшoвикaм. Haстyп пoЛьськoi apмii з-

пiд 3opoveвa 6р знavнoю
мipolo виpirпaльним дJIя
всiei вiЙни 1920 poкy' aле
хopo6piсть щpaiнськoi ap-
мii пiд пPoвoдoм генеpaJla
М. oмeлянoвичa-Пaвлен-
кa вiдiгpaла в нiй вa:кливi-
tIIy Poпь' нiж битвa нa,ц'
Biслolо пiд Bapшaвoю.

Кoли знeкpoвпeнa Й o6-
сTyп,IеHa з yсix бoкiв вo-

PoгaМи apмiя УHP, нe Дiс-
тaBцIи нaвiть дoпoмoги лi-
кaми вiд деМoкpaTичHoгo
свiry, змytпeнa 6улa зыlи-
rшити piлнy 3еМпIo' з6poЙ-
ниЙ спpoтив пеpеЙшroв дo
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чеPlriгiвських i пoлтaвських лiсiв, стeпoвиx 6aйpaкiв. Пoв.
стaнськi зaгoни пPoти бiльlшoвицькoi влaди Дiяпи aэкДo 30-x
poкiв ХХ стoлiття. oкpемi 3 тих' xтo пoтPaппяB дo pщ нeкiс-
тiв, винotпуBaЛИ п,Iaни з6poЙнoi 6opoтьби i в кoмyнiстиrlних
кa3eМaтaх.

Ti х<, xтo oпиниBся нa чyrкинi, вB.Dкaли сe6e у тимчaсoвiй
вцгryстцi Й Чeкaли, 3a спoBaluи пoпкoвникa ПopoxiвсЬкoгo'
,'кo,Iи УPяд У.H.P. пoKпичe нaс пiд lкoвтo-бпакитнi пpaпopи,
шIoби пPoдoB)к).Baти 6opoть6y зa дep>кaвI{y BoлIo Укpaiни''.

Taк, зaлиulaючись нa vplс,tнi, дe згиIтyв вiд вopoя<oi pyсa
тBoPецЬ apмii УHP Cимoн Петпюpa, щpaiнське вoяцтBo' зa
слoB.llt{и AI{дPiя Лiвицькoгo,',нe смiпo пaдaти дyхoм, He мoгJIo
6езсилo orryскaти Pyк''. Бo нe дпя тoгo безтaлaннa Укpaiнa
пoспa,Ia lх нa дoвгe Bигнaння' a6и вoни Taм дoхoди,Iи дo зне-
вip'я - Maти-Укpaiнa ''чекaлa свotх пицapiв-синiв, цIo6 вoни
BкIBoIIуIJII4 iT з-пiд tryЯ<инeцькoi нeвoпi''.

Гoтyloчись дo цьoгo' щpaТнськe вoяцтBo зyси,IJIями B)I(е
згaдal{oгo генеPIUIа Bсевoпoдa Петpiвa виpo6пяe гoпoвнi зaсa-
ДIt^ ДIIя yгBoPення сoцiальнo дoцйьнoi з6poйнor сипи нa Plд-
нiй зeмпi. 3 неi виxoдиJlo' щo ''нaцig1цg для oбopoни нaцii вй-
сЬкo мo)кe 6щи рвopeнo,IицIe тoдi, кoли устpiЙ тa пoпiтикa
йoгo 6yДe спiвзврнi з yстpeмпiнням тa бaх<aнням якнaй-
I'IIиPIIIиx пoпiтичнo aктивI{их мaс нaцii, кoли сyспiльнi aнтa-
гoнiзми B ньoмy 6yпyгь пoгoдxенi, як тo 3a3нaченo нa цiй
сxемi. Aлe, paзoм 3 тиМ, yстpiй вiйськa 6yпe тим мiцнiйrшим,
чим 6йьIпe вiн вiдпoвi.цаe нaцioнaльнй тpaдицii щoдo спo-
сoбiв твopeння збpoЙнoi сипи,..

КoнкpeтизyIovи цi вимoги стoсoBнo щpaiнськoгo нaPo,цy'
Bсевoлoд Петpiв нaгo,IoцIyBaB' щo ''пepЦIим питaI{I{яI\{ e пи-
тaнIIя нaбпия<eння кepyloнoi стaPшинськoi вepстви дo мaс'
питaння yсyспйьненIlя сTaPцIинуl,6eз шIкoди для iT тeхнiннoi
пiдгoтoвки''. A щoдo впoPядЦ/Baння з6poйнoТ сlалu, тo неoб-
хiднo 6yлo, нaскiльrоr це мo)кIIиBo, ,'3менuIити yгBoPеI{ня 3
apмii вiдpфнoгo вiд цiлoгo сyспiльствa тйa, тoмy нeoбхiднo
скoPoтити чaс нa вiйськoве виBчeI{I{я гPolvraдянинa в apмii,
aле 6eз шкoди дпя o6opoни нaцii i ... пoчaти BLIKIIaДaTI/I неo6-
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хiднi дисциплiни цеi пoвarкнoi чaстини 3нaнь зaгaлЬнoJlюд.
ських B зaгaпьнoпloдських oсвiтнix yстaнoB:rx' тoбтo yсyспiль-
нити вiЙськoBi 3нaння,'.

Heo6хiднiсть стBopeння впaснoi з6poйнoi сили yсвiдoмлю-
вaли тoдi I{aсампеPeд тi, rгo B3яB нa сe6e oбoв'язoк вiдpoдxсy-
вaти yкpaiнськy деP)I(aвнiсть.

Toмy щвopetla в |929 poцi нa сBo€мy Пеprшoмy Кoнгpесi
Opгaнiзaцiя Укpaiнськиx Haцioналiстiв свoiм гo,IoBним 3:lв-
дaнItям пPoгo,Ioси,Ia нaЙсвятirше д,Iя кo)кнoгo спPaыкньoгo

щpaiнця: здo6yдeш Укpaiнськy.(ep>кaвy a6o зaгинerп зa неi в
бoro! У звepненнi Пpезидii Пеpшoгo Кoнгpесy Укparнськиx
Haцioнaлiстiв тoдi нaгoпol'IlyB.lлoся) щo, ''мaloЧи 3a свoю мeтy
вiднoвпення' впoPядЦrBaння, o6oporЦ/ тa пoIIIиPeнIIя IIeзa-
пеx<нoi сodopнoi Укpaiнськoi Haцioнaльнoi .(еpх<aви, yкpa.iн -
ськi нaцioнaлicтуl змaгaтимyть дo зiбpaнIrя твoPчI{к c|,LIIУ у
ндpi нaцii тa дo змiцнення ii вiдпopнoспa нaзoвнi.

Tiпьки пoвнe yсy}tе}Iня всiх oЦrпaнтiв з щpaiнськI{к зeме,Iь
вiдкpиe мoхспивoстi для urиpoкoгo poзBиткy Укpaiнськoi Ha-
цii в мeх<ax впaснoi деP)кaBи.

BiдкиДaючи opiентaцii нa iстopинних вopoгiв Укpaiнськoi
Haцii, aлe 6удуи в сotoзi 3 нapoдaми, якi вopoх<е вiднoсяться
дo oкyпaнтiв Укpaiни, Haцioнaльнa .{'иктaтypa' ЦIo витBo-

Pиться в 6iry Haцioнaльнoi Pевoлloцii, зa6eзпечуIтЬ,у тях<киЙ
vaс 6opoтьб уI' cI4I|у Укpaiнськoi,('epх<aви,'.

Bиpaзнo yсвiдoмпloloчи' lДo вiдpoдхсeння Укpaiнськoi Ca-
мoстiйнoi Coбоpнoi .(еpхсaви }Ieмo)кпиBе 6eз влaснoi з6poЙнoi
сипи, ПеpIший Кoнгpес Укparнськrлк Haцioналiстiв тoдi зzrписzrв
y сBo€Iidy Усгpoi oco6пнвнЙ poзлiл пpo вiйськoвy пoпiтикy:

''l. opгaнiзaцiя щpaiнськoi вйськoвoi сипи 6yпе пpoстщнo

PoзBиBaтися, a iТ фopмa мiнятися вiдпoвiднo дo тPьox етaпiв
пoпiтичнoгo стaнy Укpaiни: вopoх<oi зaЙмaнщини, нaцio-
нaльнoi peвoпloцii, деP)кaBI{oгo зaкpiппення.

2. B o6стaвин:lх BoPo)ких зaЙмaнщин пiдгoтoвк1, щpaiн.
ськи:l( нaPoдниx мaс дo з6poйнoi 6opoть6и, a зoкPeмa пiдгo-
тoвкy opгaнiзaтopiв тa виrпкoJIеlIиx пpoвiдникiв, пepe6epе
oкpемиЙ вiЙськoвиЙ oсеpедoк.
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3. Лиrшe вiЙськoвa сипa' ЦIo спиPaтимeться нa oз6poeний
нapiд, гoтoвиЙ yпеPтo тa зaBзятo 6opoтися за свoi пPaBa' зМo-
х<e звiльнити Укpaiнy вiд зaймaнцiв тa вмolклуIBу1TЬ yпoPяд.
кyBанl{я Укpaiнськoi [еpх<aви.

4. odopoнy впoPяДкoвaнoi дepх<aви пepе6epe rдинa' Pеry-
пЯPнa' I{aдкJIясoBa, нaцioнaльнa apмiя i фпьoтa, щo вPaз 3
тepитopiялЬt||4N1|4 кoзaчиМи чaстинaми 6уДуъ з6yДoвaнi нa
пiдстaвi зaгaльнoi вiйськoвoi пoвиннoстi.

Цi цei oвoпoдiвaли нaсaМпePeд мoпoддlo. Bистyпaючи нa
2-Й кpaЙoвiй сryлeнтськiй кoнфеpeнцii y Львoвi в 6epeзнi
1931 poкy МихaЙпo КoпoдзiнськиЙ нaгoлo[ryBaв:''...Tpе6a

згaдaTи пPo вiйськoвиЙ сaмoвиrцкiл.
HaйменIший пoлiтик мЬк щpaiнцями lt{o)ке
3дaти спPaвy' щo чекaе вiйнy, i вiйнa 6yпе
пPoBaдхеI{a Нa Halш7уlx зeМJIях. Укpaiнськa
нaцiя 6yпe бopoтись пo всix apмiяx. Ми
мyсимo тy спPaвy тoчtlo пPeдстaBити i пo-
стaвити тaк, щo6и щpaiнськi стyдeнти 3y-
мiпи пoстaвити apмilo, якa б мoгпa пPoти-
стaBитись кoнцeпцiям пoпiтичним' якi ви-

xoдять нa ЦIкoдy yкpaiнськiЙ нaцii.
Мoх<е дпя дeкoгo дивнe' шIo я гoBoPIo пPo вiЙськoвий сa-

мoвиIпкiл. Ми e пoнeвoпeнi, i щpaiнськoi дepжaви не мa€мo
(гoлoс:6yде!).

... Я aпeпювaв дo Baс, щo6и всi щpaiнськi сryДент|4 BзiяIIуI
спPaBy вiйськa 6йьrш пiд poзвary, щo6и як з6epeмoся нa III
з'iздi, щo6и спpaвi вiЙськoвiй МoгЛи нaдaти пoвнy фopмy i
мoгпи 83яти пoвний систelvt' яшЙ 6lа бр зaпoнaткoвyючиМ
х(ивчикoм щpaiнськoi apмii (oппесKи)''.

Biдтaк сePeд гoлoBl{иx зaвдaнь PевoпloцiЙнoгo Пpoвoпy
oУH нaпepедoднi гiтлepiвськoгo нaпa,цy нa CPCP yBaгa 3веP-
TaЛacя сaме lla вiйськoвy спPaвy. ''BiЙськoвa пiдгoтoвкa OУH
пoзa 6oпьrшеBицькolo oкyпaцieю, - зaзнaчaв Cтепaн Бaн-
,ЦePa, - зoсеPедилaсЬ нa зaхiдних oкpaiнних земпях i в
Пoльщi (в Кpaкoвi)' тaк сaмo' як i iнlшi дйянки пpaцi. Пеp-
lIIиМ oPгaнiзaтopoм вiЙськoвoi пpaui 6р вiЙськoвий Peфe-
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Peнт B КpaйoвiЙ Екзекrгивi oУH нa 3У3 КpeмiнськтцЙ, якиЙ
пiд чaс нiмецькo.пoпьськoi вiйни opгaнiзрaв пapтизaнськi
вiддiли нa CтpиЙuдинi.

Дyшeю i гoпoвним opгaнiзaтo-
poм вiЙськoвoгo oсepeдкy, Йoгo
rптadoвo-ппarryвaльнoi, кaдPoвo-
opгaнiзaцiйнoi i вишrкiпьнoi po-
6oти, нa дyмкy C. Бaндеpи, бyв
Poмaн Шцевин. У цiЙ спpaвi вiн
',пpoявиB cвiЙ нea6иякиЙ тaлант
i нaйкpaшi пPикмeти вйськoвoгo
opгaнiзaтopa-кoмallдиPa: те' щo
пiд кepрaнням Шщeвичa пPo-
po6пенo y вiйськoвoмy oсePедкy
oУH в Кpaкoвi, нa стaPIIIинсЬ-
ких, пiдстaPIIIиIlсЬкI{х виrrrкiль-
них к)Рс.lx тa тaбopaх, як y Кpaкoвi, тaк i нa всiх зaхiднiх oк-
paiнних землях' ДaBaIШ, нaЙкpaщi yспi:оl, якt{x нe мolкнa 6yпo
й спoдiвaтись, poзцiнloloчи yмoви i зaсo6и po6oти...

Пpoвeдeнo o6пiк i opгaнiзaцiЙнo oxoп,Ieнo всiх вiйськoвиx
мiж чпeнствoм i пpихипЬникaМи. Poзппянoвaнo пPaцIo з гo-
тoвими вх<e фaхoвиMуl cИIIat'ЛvI' як тeх( вiйськoвo-виtпкiпьrry
podory з кaдPaми' якi нe м.rли )кoднoгo вiйськoвoгo зIlulнllя.
Усiм вiйськoвикaм визнaчello.rхнi фyнкцii i зaвдaння' як теж
нaмiченo .lхнi мodiлiзaцiЙнi пPизнaчeння. opгaнiзoвaнo вищi
вiЙськoвi к}'Pси' кyPси стaPIIIиII i спeцiяпiстiв... Poзппянoвaнo
ПI|Я|||4 й метoдикy opгaнiзaцii дii pевoпloцiЙних вiйськoвих

фopмaцiЙ, пaPтизalrськoгo Й пoвстaнськoгo PyJсy... 3aпoчaт-
кoBaнo oпPaцьoByBати вiЙськoвi пiдpрники... 3opгaнiзoвaнo
кiлькa кoмaнд iнстpщтopiв-виrшкiпьникiв... 3 pялiв тoгoчaс-
ниx кyPсaнтiв виЙшлo чимaпo здiбниx стaP[IIиtI yПA...

Пoсипенa вiЙськoвa пPaця сepeд зaгa,ry чпeнiв м:rЛa дr,I(е пo-
зитvlвниil Bп,Iи в' стBoPIotoчи стaн мoP.rльнo-opгaнiзaцiйнoi
мiлiтapiзaцii i мo6iлiзaцii.'.

У нaпpямних iнстpщцiях, якi пiдгoтрaлa PевoпloцiЙнa
OУH пеpeп пoчaткoм нiмецькo-paдянськoi вiйни, oco6лпвa
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yвaгa звePтaЛaся caмIe Ha збPoЙнy oпipнiсть щpaiнцiв. У вiЙ-
ськoвих пoстalloв:lx' 3oкpeмa' нaгo,IoшIyBirлoся:

'1. .цля здiЙснення свolх цiпей OУH opгaнiзyе Й BишIкoJIюе
B,IaсЕy вiЙськoвy сиlry.

2. 3aвдaнням вiЙськoвoi cllпll oУH e:
a) зopгaнiзyвaти й пеpевeсти з6poЙнy бopoть6y oУH зa пе-

Peмory Укpaiнськoi Haцioнальнoi Pевoпtoцii й зпoбyгтя Укpa-
iнськoi [ep>кaви;

6) 6уrн пpodoeвoю сипolo Й oпopolo oУH yцйй u бopoтьбi;
в) бщи ядPoм Укpaiнськoi Apмii в УкpaiнськiЙ .(epх<aвi.
3. B чaсi пoпiтичнoгo пoнeBoJIення OУH opгaнiзye пPи дo-

пoмoзi вiЙськoвoгo rштa6y oУH нa всiх yкpaiнських зeмпях i
з:rкoPдoнoм вiйськoвi oсеPедки' BиxoBy€ Й rпкoлить вiйськo-
вих пpoвiдникiв.opгaнiзaтopiв тa вiЙськoвиx фaхiвцiв' oPгa-
нiзye Й шIкo,Iить вiйськoвi KaДPу|, кеPмуe Й кoopДинye цйiстю
вiйськoвoi po6oти тa oпPaцЬoвyе вoeннi T|IIяHуI, yзгляднIoloчи
кo)кнoчaсне пoлiтичнe пo,Io)'кeння.

Пpи дoпoмoзi тих )кe oсеPeдкiв i кaпpiв BппиBae нa пPи-
лloднy щpaiнсьКy oпiнilo, пPoпaryr сеpед неi вiЙськoвy Дyt"lкy,
opгaнiзyс сaмoнaвч:lльнi вiйськoвi к1,pси i т. п.

4. 3aвдaнням Biйськoвoгo Штaбy Й вiЙськoвих oсеpедкЬ
oУH в vaсi зpивy e зopгaнiзyвaти збpoйну суIIry Peвoпloцii тa
кePyBaти вiйськoвими aкцйми IIa земJIях.

5. У з6poйнoмy зpивi oУH opгaнiзуe Й Bедe дo 6opoть6и
всix yкpaiнцiв 6ез oглядy нa ix пoпiтичнi пеPекoнaння.

6. Укparнськa Apмiя змaгaтиме дo BI{xoBaн}rя вoякa-гPoмa-
дянинa. ПpищiппroBaтиМе Йoмy зa чaс цiлoi вйськoвoi cтгРк6уl
Й пoзaвйськoвoгo BI{кoB.lIIllя пoчyтгя сo6opнoсги, вепикoгo
пPиз}Iaчeнrrя, вiдпoвiдaлЬнoсти' геpoiзмy й пoсвяти в пapi з
зaлЬнoю дисциппiнoю Й тBеPдим Boяцьким виluкoJloм _

з,ryчитЬ щpaiнцiв yсiх земепь B oд.иtl нaцioнaльниЙ мoнoпiт.
7. Укpaiнськa вorннa дoктPиI{a' oпиPaloчись нa анaлiзi дy.

xoBих пPикмeт щpaiнця, iстopиннiй тpa,ЦиЦii, геoпoпiтичних
yмoBин:D( Укpaiни тa yзг,IяднIoIoчи Bo€ннi мoдеpнi зaсo6и,
мae дaти Укpaiнськiй Apмii свoepiлнy стpaтегilo й opгaнiзa-
цiю, i Ц{o, B сBoIo чеpгy' дaДyTь змoгJ. якнaйкpaшде Й нaйдo-

м

цiльнitше викoPистaTи Bсlo сипoBy пoTyгy Укpaiнськoi Haцii.
8. Beсь пopив BеJIики]к iлeЙ yкpaiнськoгo нaцioнaлiзмy тa

Bся сИIIa динaмiки Укpaiнськoi Pевoлloцii знaЙдe свoс втi-
,Iе}Iня в щpaiнськiй peвoлloцiЙнiЙ apмii, якa дaсть flloму olry
й пеpeмory тa пoнесe iдеi УкpaiнськoТ Pевoлloцii _ свo6oди
нaPoдaм, - пoзa мoкi Piднoi 3eмпi''.

Пpиpoднo, тi пiдгoтoвчi aкцii, якi здiЙснипa pевoпIoцiйнa
oУH нaпePедoднi гiтлеpiвськoгo нaпa,цy нa CPCP, дaBirпи
мolкливiсть щpaiнським нaцioнaлiстaм з пеPIIIих днiв вiйни
пepe6иpaти BIIaДУ в свoi pщи. Ha чePBeнь l94l poкy opгaнiзa-
цiйнi oсepeдки oУH, скaл<iмo, в Гaличинi тa нa Boлинi 6упи
вжe нaстiльки пoт}Dкними' щo пiспя втечi 6iльrшoвикiв вoни
ст:rли пPaктич}lo пoBними гoспoдaPями м:lпo не всiх нaсeле-
них пyнктiв цьoгo кPaю.

Гeнiaльним BитBoPoм щpaiнськoгo Bи3BoпьIloгo pyхy тPе-
бa нaзвaти ствoPeння пoхiдниx гpyп oУH' кoтpi вспiд зa гiт-
пepiвськoto apмiеlo, Bсyпepeч вoпi нoвих oчrпaнтiв, вiДнoв-
лIoB.lли Укpaiнськy деp)I(aBy' пPoгoлoцIeнy y Львoвi 30 неpвня
l94l poкy.

Стaнoм нa 22 луlпня l 94 l poкy щpaiнськy деpх<aвнiсть 6yпo
стBoPенo нa всiх yкpaiнських 3ем,Iях' звiпьнениx вiд
diльrшoвицькoi oцrпaцii, в тoмy числi в ЖитoмиpськiЙ Й у
чaстинi Киiвськoi oблaстeй. A кoпи >к гiтлepiвцi зaapeштрaли
пpoвiдникiв oУH зa вiдмoвy 3Pектися Aктa 30 чePBня i cтaлн
x(oPстoкo пepeспiлрaти щpaiнськиx пaтpioтiв, oyнiвцi пеpe-
Йlllпu в пiдпiлля Й poзпoнaли з6poЙнy 6opoть6y пPoти tIoBId'(
нaiзникiв.

Cтвopенa ними Укpaiнськa Пoвстaнськa Apмй Bзя,Ia нa сe-
бе oбoв'язoк o6opoняти МиP}Iе IIaсe,Ieння пеPед poзбoсм yсix
тих' xтo хoтiв пaнрaTуI Нa щpaiнськiй земпi. I{я збpoйнa силa
стaлa спPаBдi всeнаpoднolo' a вiдтaк Boнa мaлa н.rпe)кнy мo-

PaпЬнy i мaтepiaльнy пiптpимКy Blд мiсцeвoгo IIaсе,IeIIня.
Iнaкшe 6 вoнa нe Bистoя,Ia пPoти гiтпеpiвцiв, Paдянських пaP-
тизaнiв тa пo,Iьськoгo 6йьIшoвицькoгo i нaцioнaлiстичнoгo
пiдпiлпя в пеpioд нiмeцькoi зaймaнщини.

Taкa всенaPoднa apмiя зaвoювirлa aBтoPитет сеPед вiйсь-

5 - &293



кoвикiB деPжaBHиx нaPoдiв. Cкax<iмo, пPезиДeI{т Фpaнцii гe-
неPaл дe Гoлпь Iaяв,тIЯt* пepeд yсiм свiтoм:',Як6и y мeне 6yпa
тaкa apмiя, як УПA, нiмeцький чo6iт нiкoпи б не тoптaв
фP""цyзo*y 3еМ,IIo... .

Haй6iльшa laстГутa в ствopеннi тaкoi з6poй-
нol сили щpaiнськoгo нaPoДy н.UIe)китЬ Poмa-
нy Шцевинy (30.06.l907-5.03.l950), кoтpий
зaлиIIIaBся нa пoстy Гoлoвнoгo кoмaндиpa
УПA дo oстaннiх миттrвoстеЙ свoгo )киT"Tя.
Biн спpaвдi нaлокaв дo кoгoPти тиx щpaiн-
сЬких pевoлloцioнеpiв, для якиx здo6щтя
нез.Ule)кнoстi нaпroгo нapoдy 6yпo пoнaд yсe.

У тoй чaс' кo,Iи тисячi щpаiнцiв дo6poвiльнo 6paли з6poю
для 6opoть6и зa визвoлeння Piднoi зeмпi Й вiднoвпeння ДeP.

!o!.y}y'цЕвy

жaBнoстl в,Iaснoгo нapo,цy' Мr,Iь-
Йoни щpaiнцiв 6yли пpизвaнi
дo ]IaB Чepвoнoi apмii, 3 якolo
пpoЙrпли дo Бepпiнa i зaкiнчи-
пи ДPУrУ свiтoвy вiйнy нa .(aпе-
кoмy Cхoдi. Taм щpaiнець Tи-
мoфiи .(,еpев,янкo вiд iмeнi
сPсP пiдписaв aкт кaпiryляцii
Япoнii, щo yвivнювaлo спpaBх-
нiй вiЙськoвиЙ чlцн i 6aгaтьox
пPедстaBникiв нarпoгo нaPoдy'
щo вi.цзнaч|4II|4ся нa фpoнтaх.

Бyли сеpед Hих кoмaндyючi

фpoнтaми Ceмен Tимorпeнкo,
A"дPi,i epеменкo, Iвaн Чеpня-
хoBсЬкиЙ, Poдioн Мaлинoвсь-
lolil, a 6упи i pядoвi великoТ пe-
pемoги - Iвaн Кoжeдyб, oпeк.
ciЙ Бepест, eвгeн Бepезняк,
oлeксaндp Мapинeскo, Baсипь
Пopик, Микoпa Жy.'кoмa...

Пoчинaючи з |944 poКy' кo-

пrnt!!'ш olrсш ruвcP.'oD r сDзlэpor
нацl0вЦшoo"r ooфo

?!oвr0l вoяпа.

пPilт0:Iш{Е: ?9 
.t ' o"o*,.

0пl00E

lQpDlo! r ф;ErDш
фo otlrit!пml t

!  6щr r0
0всR0f r

i3itЁ'i&'*ffil;

ли зa З6pр пoBepнy,Iaся 6iльrшoвицЬкa в,Iaдa' пPoти вiддiлiв
УПA бyлo кинyгo кoпиtпнi 6iльrпoвицькi пapтизaнськi зaгo-
ни' пepeкинyгi з Кaвкaзy дивiзii HкBс, спецiaльнo ствopенi
пiд виглядoм пoBстaнцiв дпя пiдстrпнoi пPoBoкaтиBнoi BiЙни
шке-6oiвки кaPiulьllиx opгaнiв.

3дaвaлoся, 3a тaких oбстaвин щpaiнськиЙ нaцioнaльнo.
визвoльниЙ PyJ( Рке в нaЙ6лих<чий чaс 6yв пpиpенeниЙ нa
гIopaзкy. oднaк PoзтePзa}Ia Й сплloндpoвaнa Укpaiнa 3 цим нe
пoгoди,Iaся. B зaпiллi PaДянсЬкo-нiмeцькoгo фPo""y Poмaн
Шщeвиv, a пoтiм Baсиль Кщ твopипи нoBy тaктикy бopoть-
6и, якa пepeдбaнaлa poзyкPyпнeння Bепиких з6poйних фop-
мyвaнь' пеpeхiд дo aктивниx дiЙ нeвеликиx мo6iлЬних гPyп.
Пpo мaсoвiстЬ цьoгo сПpoтивy свiдчaть тi х<epтви, якi пoклa-

дeнi пpoтяг oм |944-|955 poкiв щpaiнськими пoвстaнцяIvrи:
l50 тисяч у6итих, l03 тисячi зaaPeцIToBaниx... Cеpeд них i цiлi
сiмeйнi пiдpoздiпи - бiльlпoвицькa BJIaдa' IlaМaгaючисЬ ви-
pу6aти з кopiнням Тxнi poди, вiдпpaвипa iз зaxiдних o6пaстей
yPсP пo Cи6ipy у вкaзaннЙ пepioд 203 тисячi нaЙ6лих<чих
poдинiв щpaiнських пoвсTaнцiв - бaтькiв i мaтepiв' мoпoд-
rшиx 6paтiв i сeстep.

Ta oпipнiсть oкщaцiЙнoмy pех<иМy tIе B|tTpaBI4тIacя з сeP.

ДецЬ спPaвх<нiх щpaiнцiв, y тoмy чlаспi Й тих' хтo oдягaв вiй-
ськoвi lшинeпi. 3 чrlкими нaцioнaльнoмy сстBy вiдзнaкaми
Boни зztхoBaли в свo.rх гpyдях не JIишIe лIoбoв дo свoеi спPaвx(-
ньoi БaтькiBщини' a Й генeтичне пpaгI{ення дo зilхисTy спpaв-

дi piднoгo нapoДy. I-{е вoни ule дo PoзBaпy Paд.янськoгo Coюзy

Pa3olvr з pщiвцями Poзпoчaли пPaцIoBaти IIaД пPoектoм
36poйних Сип мaЙ6уньoi вiльнoi Укpaiни. Caмe зa гIaсTIo
oфiцepiв-пaтpioтiв y JIIoтoмy l99l poкy 6yпo пpoведeнo спе-

цiaпьнy нayкoвo-пPaктичнy кoнфеpeнuilo, пpисвяненy poзбy-

дoвi мaй6рньoi щpaiнськoi apмii. Caме зa вiдвaги oсь тaкиx

щpaiнцiв-вiЙськoвикiв нaпеPeдoднi зпoчиннoгo зaкoлoтy
зdaнкpрiлoi кoмрiстичнol нoменКЛaTуP|ав Moсквi y Ifuевi
вiдбрся Пeprший Bсещpaiнський з'iзД oфiцеPiв. A пiсля пpo-
гoJIo[Ieння нeзaJlе)кнoстi Укpaiни сaмe тaкi Ti синут пePIIIими
пPисягнyпи нa вipнiсть.

шсolo 0Ц! -lrilrefl.r" воцrPвв Дцl'il leomшrп .' г!lDд.стP.кopЕ!'c' z

ro*вoгo Ciша "!Eп гtРryтA il*""0!РEfi1i$":.

B ф€чcol!овsol !06'0
!l кoloff.lloа дtвtlll.
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Укpaiнцi с}.rилiннo сIry>KI4II|4 не тiльки в apмiяx зaвoйoвни-
кiв.rхньoi зeмлi. Boни чеснo викoнyвaли свiЙ
o6oв'я3oк i в apмiях 3aхoдy. Taк, пpиятeпем
aмеPикaнськoгo пPезидентa Лiнкoльнa 6yв
ypoдкeнець Cпo6oжaнщиtlи гe}rеPir,I Iвaн Typ-
чин (24.12.1822-18.06.190l)' якoгo в CШA
нaзиB.rли кoзaкoМ' a6o щpаrнцeм.

y хx стoпiттi чи не нaйбiльrшoгo кap'сp-
IIoгo Poстy в aмepикaнськй

apмii дoсягнyв .roтиpизipкoвий гe}IеPaп
CaмiЙлo Яскiлкa (I7.07.I9|9). .['o pеvi, кoли
пoпьськi Bетepaни apмii CШA, якi знaли йoгo
як дo6poгo стaP[IIинy ш{e з чaсiв .(pyгoi
свiтoвoi вiЙни, нaМaгaлися пpиписaти Йoмy
пo,Iьськe пoxoд)кeння, вiн пpилIoднo зaяBиB
сe6e щpaiнцeм' нaгaдaвшIи с,Ioвa свосi пo-
кiЙнoi мaтеpi, якa зaвx(ди гoBoPилa Йoмy: |ifц - щpaiнeць''.

Пiд чaс Дpгoi свiтoвoi вйни Caмiйпo Яскiлкa сIry)киB нa
кopa6пi ,'Пpiнстoн'' i 6paв гIaсть y 6aгaтьoх вiйськoвих oпePa.

цiяx нa Tихoмy oкеaнi. Пiсля вiЙни пpoЙrпoв yсi шдaбпинки
вйськoвoi кaP'ePи' Дoс,r}DкиBIIIись дo кoм:rн,цyючoгo вйськoвo-
tvtoPськиМ фпoтoм.

A гeнepал Микoпa Кpaвцiв 6р единим щpaiнцем сepeд67
пPeдстaвIrикiв piзниx нaцiЙ, кoтPих мep HьIo-Йopкa вiдзнa-
чиB мeдaJIею Cвo6oди в 1986 poцi нa vесть l00-piччя iT зaснy-
Baння.

3нaчниЙ BкЛaд в змiцнення o6opoни Кaнaд,и внiс генepaл-
пейтeнaнт lдвapД Бa6ин (I|.|2.|92I), яI<иIt| y 1968-1978 po-
кax 6р генеPirпьним диPектoPoм oбopoнниx дoспiдл<ень y
Baлкapтiс й Oттaвi, oчo,Iюючи Boднoчaс з |974 poкy нaщoвi
пoцryки в rштa6i дeplкaвнoi oбopoни.

.(иpeктop депaPтal{eнтy пPoмислoвoi opгaнiзaцii тa пюд-
ськиx pезеpвiв пpи Гeнеpaльнoмy Штa6i.[epжaвнoi o6opoни
Кaнaди гeнеPir,I Йoс;,п Poмaнiв 5 пистoпaдa |975 Poкy стaв
тpетiм в iстopii цiеi кparни вiЙськoвикoм, кoтpиЙ oДeP)I(aB
нaЙвulltиЙ стyпiнь opпeнy BiЙськoвoi 3acтгуrуr.

68

A зopя щpaiнця Ipeнeя Фендя lacЯЯпa пiспя Пepшoi свi-
тoвoi вiЙни нaд Beпикoю Китaйськolo стiнolo. Бiльшa чaстинa
Йoгo х<иття пpoйrппa y Китai, нaPoДиBся вiн y 60-х poкaх КХ
стoпiття в Бичкoвi нa 3aкapпaттi. Oскiльки Poдинa 6iдyвaлa,
тo зaмo,Ioдy пoдаBся lllyкaти зapodiткiв y дaпекi свiти.
oпинився .Dк нa Aлясцi. Пoтiм сIrr,IgB в alvrеPикaнськoмy

фпoтi' нa якoмy з 1900 B)кe стaB кoнтp-aлмiPir,Ioм. Пiзнilше
пеperхaв дo Китaro, де oдPrкився i пpийняв пPoпoзицilo пpo
вiйськoвy ury>к6у. Blдтaк lpeнeй Фендь (aмepикaнсьIсй кoнтp-
aдмipaл y вiдстaвцi .(х<epемi Фeн) y l9l3 poui стaв IIеPцIим
китaЙським генеP:lЛolvt Фен Юсянoм.

Haпpикiнцi l920-x poкiв тoдilпнiЙ пpeзидент Китaro Чан
КaЙIпi IIaдaB Фeн Юсяrry чин IиaPцI:DIa. leяwlЙ.raс yкpaiнець
Ipeней Фeндь нaвiть 6р мiнiстpoм o6opoни цiei кpaiни. Йoгo
пiдпис стoiть пiд тeкстaми yгoд мiж Китaем i сPсP' щo тoдi
бyв пpедстaвпeниЙ B. Бпюхepoм..[o pevi, B спoгaдФ( PaдяIIсь-
кoгo }raPшIaлa Фен IOсян дoсить Bисoкo oцiнeниЙ як вiЙсь-
кoвиЙ фaхiвeць.

.['o пoсaди зaсTyпникa кoмaндyючoгo сyxoггrгними вiйсь-
кaми Apгeнтини дoс,Ir)киBся щpaiнeць Oвсiи Юpниtшин
( l935), кoтpиЙ, пaм'ятatoчи свoе 6aтькiвське кopiння, пpи.rxaв
2001 poкy дo сeлa Pvlдoду6lа, шIo в нинitшIrьoмy Чopткiвськo-
r"ry paЙoнi нa Tеpнoпiльщинi.

B yr"loвaх тoтaлiтapнoгo кoмрiстичIloгo Pе)<имy, шIo змi-
нив iмпepiю PoмaнoвуIх, уce спPaB)кнс нaцioнaльне, щpaiн-
ськe' зaзнaв:rлo пеPeслiДyвaнь i yгискiв. Oсo6пивi гoнiння
вiуIInuIуI нa щpaiнськe вoiнствo. oсь .roмy сьoгoднi сKIIaЛaся
тaкa ситyaцiя, Щo нaPoд Укpaiни не знae свotx вiкoвих тPa-

дицiЙ, цiнних нaд6aнь y PoзBиткy вiЙськoвoгo мистецтвa, якi
po6лять чeстЬ BсесвiтнiЙ вiйськoвiй iстopii. Aле в нaс Bистa.
читЬ Bнyгpitшньoгo спpoтивy i з6poЙнoi oпipнoстi, щo6
oдвiчниЙ кЛич''C,IaBа Укpaiнi!'' стaB зaгaпьнoнaцioнaльнoto
пePeсToPoгolo всiм, хтo пoсягнe нa yкpaiнствo.
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BI'щPиBAIo(Iи HoBI IIPoстoPи

3 yсвiдoмпення себe oкpемiruньoю нaцiсю нaшi пpедки
пoстiйнo пPaгнy,Iи Д,o пiзнaння нaвкo,IиlllHьoгo свiтy, a6ипo-
piвняти свoi дoсягнeння' ПеPe,цaти .цoсвi,ц сyсiдaм, нaвчитись
чoгoсь tloвoгo в ч}оr<инцiв. Toж TrУcКaЛИсЯ в дaлекi мaндPи'
aби вiдкpитll дпяуpaiнствa iнrшиЙ свiт. Cкал<iмo, iгyмен Пe-
чеpськoгo мoнaстиpя в Киeвi Bapлaaм - пеptшиЙ вiдoмиЙ
нaм мaндpiвник, якиЙ uIе в ХI стoпiттi вiдвiдaв €pусaлнм.

Oдним 3 пеPI'IIих щpaiнських мaндpiвникiв, кoтpi з.IJIиI'IIи-
пп HaМ спoгaди пPo сBoс пepe6рaння B чrЯffix зеМ,Iяx 6у" iry-
мен.[aнипo' aBтoP книги Bp:Dкeнь ',ПалoМник'' дo Пaлестиtlи.
У нiй вiн нaвiв вaх<ливi дaнi пpo цeЙ кpaй, дaв свoe 6aчeння
дoпi yкpaiнсЬких зeМeпь. 3aкiннyloни свoю Poзпoвiдь пpo Bе.
,Iиl(день у €pуcaлимi _пoдi6нoi тoдi нe мaв х<oдний нaPoд
€вpoпи, _ iгyrиен .(aнипo 3zlяB,Iя€: ,'Бoг 

цьoмy свiдoк, i свя-
тиЙ гpi6 ГoспoднiЙ, щo я в yсiх святих мiсцяx не зa6yвaв iмен
князiв i княгинь, i дiтeЙ 

.lх, спискoпiв, iгytиен i 6oяp, i дiтей
мotx дщoвниx, i всix хPистиян нiкoпи не зa6р я. Haсaмпepeд
пoKпa}IяBся я зa князiв i зa всiх, a пoтiм зa свoi гpiхи мoлився.
l в цьoмy пoхв:lпto дo6poгo Бoгa, щo спoдo6ив смиPнoгo меrrе
вписaти в пaвpi св. Caви iмeнa щparнсЬкиx князiв. I сьoгoднi
спoМинaються iменa rх в сктенii з >кiнкaми тa дiтьми tх. oтх<е,
iменa lх: МиxaЙлo Cвятoпoпк, Baсиль Boлoдимиp,.(aвид Cвя-
тoс,Iaвич' Михaйлo Oпег, ПaнкpaтiЙ Cвятoс,Iaвич' Глi6 Мiн-
cьшЙ. Cтйьки rх iмeн зaTяМиB' тa Й циx вписaB, oкpiм цЬoгo'
зa всix князiв yкpafнськиx i 6oяp мoJIиBся я 6lля Гoспoдньoгo
гpoбy Й yсiх сBятиx мiсць. I вiдспiвaв я СrrРк6 Бoх<их зa князiв
yкpaiнських i зa всiх хpуIс.tуIяH 50, a зa пoмеPrrlих a0 Стry>к6
Бoх(их''.

Haшi земпяш 6ули сеPeд тих' хтo вiдкpивaв дaлекoсхiднi
пPoстopи. e дoкyrиенT:lJlьнe свiдчeння, щo 23 бepeзня 1650

Poкy дo Aнaдиpa BИqуLIIИIIa eкспедицiя' oчoЛIoвaнa Ceменoм
Мoтopoм, якa чepФ мiсяць з'rднaлaся з зaгoнoм Cемeнa.{'e>к-
н €Ba.
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3гiднo 3 твеpФI(eнням aмеPикaнськoгo iстopикa Гy6epтa
Бенкpaфтa, пеplIIим' хтo пPиплив дo Aлeщських oстpoвiв,
6р щpaiнський кoзaк Лщa Мopoзкo' якoгo сloди 1669 poкy
''зaгнaли вiтpи,.. ДPyгим yкpaiнцем, кoтpиЙ зaвiтaв нa цi oст-
poви, 6р Михaйпo Гвoздев (Гвoздь). Йoму нaЛe)I(ить пepшa
кapтa apхiпeIIary' сKпaдeнa l730 poкy

Poзпoвiдaючи пPo щpaiнськиx мaндpiвникiв, звичaЙнo, aх<
нiяк не мo)I(eмo o6минщи пoстaтi Bacппя Гpигopoвиva-Бap-
ськoгo (l70l-7.l0.I747)' кoтpиЙ нapoдиBся B
Киевi. Пiспя зaкiнчeння Киевo-Мoгипянськoi
aкaдемii вiн пilшки вiдвiдaв пPoтягoМ 24 poкiв
Cпoвaччинy, УгopшIинy, Aвстpilo, Iтaлiю, [.pе-
цiю, Pyмyнiю, Пaлестинy, Лiвaн, Cиpiю, Apa-
вiю, €гипeт, T1pеннинy. ПoвеpнyBIIIись дo
Кисвa, пеPед сМеPтю спoвiдaвся пePeд свoiм
бpaтoм Iвaнoм, BидaтниIЧ apxiтектopoм:
.'Cтapi 

дiди нa схипi свorx лiт сaдять.Цy6и, кoпaють кpиницi,
щo6 пюди.iх пaм'ятaли i згaДyвaпи дo6pим с,IoBoМ. Я xoтiв
сiяти зеpнa oсвiти сеPeд }raшoгo нapoДy' 6o де вчeння, тaм i
пpoсвiтa Poзytvty' тaм i пiзнaння iсгини. Мpйв пPo те' щo мolo
пPaцю дпя Biтvизни згaДaють дo6pим сJIoBoм. A де ж тoЙ ху6,
IIIo я пoсaдиB' де тa кPиниця, Ц{o Я викoпaв? Щo я зaлишy вiд
сe6е свoемy нapoдoвi? Мiшoк зaписoк? Aле >к я .ix нe пpизвiв
дo пoPядкy. Tи, Iвaне, дiйrшoв свoгo i ДyмaeшI пPo кPaсy
нallloгo Киевa. !е пoбpe. Алe д6aЙ i пpo всlo нalшy вiтvизнy,
шдo6 кpaсa тa 6упa скpiзь, a не лиIIIe B oднoмy Киrвi...''.

.(opoх<нi нoтaTки Bacуrля Гpигopoвиva-Бapськoгo' дo яких
дoдaнo BикoI{aних ним oсo6истo l50 мaлюнкiв, poзпoвiдaють
пpo iстopiю, звичai нaсe,Ieння' тopгiвпю кpaiн, де вiн пoбyвaв.

Haстiльки цi вpa:кeнн я Baсиля Гpигopoвиva-Бapськoгo пPo
х(иття iнrшиx нapoдiв з:lхoпили Йoгo сyraсникiв в Укpaiнi Й
Poсii, rцo poзпoвiдь oдPaзy >к нeгaЙнo пoчaлa пoI'lIиPюBirлaся
B Pyкoпис}rиx списк:lx. oкpемим Bидaнням Boнa BпePIlIе
виЙrшпa,IишIе чePез сoPoк poкiв пiсля смеpтi aвтoPa.

Щe oднe iм'я, яким Укpaiнa Мae гoPдитися пo пPaBy -
ЮpiЙ ЛисянськиЙ (|3.04.1773--4.03.l837)' якиЙ нapoдиBся в
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Hiхинi на Чepнiгiвшдинi в poдинi сBящeникa. Як oдин з кPa-
щих oфiцеpiв poсiЙськoгo флoтy |793 polч нaпpавпений нa
стDКyBaння дo Beпикoi Бpитaнii. Чepез дBa poки пiд чaс свoеi
вiдпyстки вiдвiДaв сшA, 6р пpeдстaвлeниЙ
пpeзиденry цiсi кpaiни .{,ж. BaшrингToнy.

1797 poкy Юpiй ЛисянськиЙ пoBePтa€ться
дo Poсii Й oдеP>lryr пPизI{aчeнIrя кoМaнДyвaти

фpeгатoм ''Aвpoип''. Hadуиfil дoсвiд нa цiЙ
пoсaдi, a тaкo)к дo6pi знaння мopськoi спPaBи
(1803 poкy' дo pеvi, нarrl зeмляк пеPeк,IaB пPa-
цю Клepкa пPo Pyх фпoтiв i тaктикy oпepaцiЙ
нa мopi) ПпсIIу>Kи,IIIуI пiдстaвoю ,ц,Iя пPизнaченtIя йoгo ке.
piвникoм пepшoi нaвкoпoсвiтньoi нaщoвoi експeДицii, кoтpa,
кpiм спoстePe)I(е}Iь' мaлa 3aвдal{ням opгaнbyBaти тopгiвлlo з
Япoнiсю i Китaeм.

Пеpе6рaючи B кoмпJleкснoмy l{ayкoBoМy ппaвaннi нa кo-
pa6лi ''Heвa.,, IOpiй ЛисянcькuЙ iз свoiм tIIтyPмaнoМ BипPaB-
пяв кpaшдi iнoземнi кaPти' сKпaдaB нoвi, здiЙсHIoBaB нaвiть
aстpoнoмivнi спoстеpокенtlя.

Щoдo yгoчнeнЬ aнгпiЙських кapт' тo |ОpiЙ ЛvlcянськиЙ,
скalкiмo, тaк нoTyвaB пPи нa6лих<еннi дo oстpoвa Tенеpiф
(КaнapськиЙ apxiпелaг):''06oв'язкoм сo6i пoстaвпIo зaзнa-
чити' щo в oстiндiйськoмy Й AнглiЙськoмy aт,Iaсirx Bиг,Iяд
oстPoBa Teнepiф з пiвнiчнoi стoPoни нaдTo нe схorкиЙ нa
кapтi земнoi к}.лi',.

Biд Гaвaйських oстPoBi3 11атrr зеМJIяк пoп,Iив зi свoiми сo-
PaтHик:lми дo 6еpeгiв Аllясru, де 3,Iистoпaдa 1804 Poкy зyгIи-
нився нa зимЬпю нa oсгpoвi Кoдьяк. He мapнyloчи чaсy' r{aс-
ники експeдицii взялися oПИЧвlaTн Йoгo. Caм х<е Iopй Ли-
сsнсьшЙ пеPrrIим дoспiдив oснoвнi oстPoBи PoзтaшIoBal{oгo
пo6лизу Ciтxинськoгo apхiпепaг}l CKП:IB кaPтy i дaв нaзви
бiльlшим oстPoвaм (Бapaнoвa, Чинaлoвa). Пo дopoзi дo ки-
тaю ЮpiЙ ЛуlсянcъкуlЙ вiдкpив кopaлoвий oстpiв, якlдЙ зa
пPoхa}Iням кolvtaнди нaзвaниЙ йoгo iмeнeм, а сyсiднiЙ Pиф -
Кpyзeнштepнa.

3 oстaннiм, дo peчi, експедицiя Юplя Лисяtlськoгo зyстpi-
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пaся тiпьки в гpyпнi l805 poкy 6iля 6epeгiв Китaю, звiдки вoни
o6иДвa свoiми сyдIIaМи пoпPяМyвaIIуI Нa бaтькiвщинy. ЮpiЙ
Лlасянськlдil пpи6ув Дo Кpoнlптaдтa 5 сePпня 1806 poкy, Iвaн
КpреншrтePн - чepeз чoтиPи днi.

Pезyпьтaтoм нaвкo,Ioземнoi пoдopo>кi Юpiя Лисянськoгo
6уaтry6пiкaцiя Йoгo книги B дBoх тoмaх' Iцo вийrшлa l8l2 po-
кy в Caнкт-Пeтep6ypзi. Ii пoтiм пePек,Iirли нa 6aгaтo iнoзeм.
Hиx МoB. A зi6paнy I{им кoлекцiю з l70 пpедметiв oдяry' 3нa-
pяДДя, чеPепaIIIoк Юpiи Лисянський пepeДaB дo Pyм'янцев-
ськoгo мy3ею в Мoсквi.

Iм'я Юpiя Лисянськoгo yвivнeнo в 6aгaтьoх геoгpaфivниx
o6'rкгaх, якi вiн вiдкpивaв, a тaкo)к B}4IицIo в Hiхсlнi. B Caнкг-
Пeтep6ypзi нa бyпiвлi Мopськoгo кoPrry,сy нa Йoгo чeсть
встaнoвлeнo мемopiaльнy дolпкy.

.(o нaйвидaтнirших rleниx- Ivtaнпpiвникiв yкpaiн ськoгo пo -
xoджeння нaпe)I(ить i €гop КoвaлевськнЙ (I8.02.l8ll_
2.10.1868)' кoтpий HaPoдиBся i пpoвiв свoi дитячi poки в сeлi
Яporшiвцi 6йя Хapкoвa.

Пiсля зaкiнчeння фiпoсoфськoгo фaкyпь-
тетy Хapкiвськoгo yнiвepситеry КoвaлeвськиЙ
ПPaцюс в Cи6ipy i нa Алтai, де займaеться гip-
ничolo спPaBoIo. Кoли нaвеснi |837 poкy вiн
,цoпPoвaдив дo poсiЙськoi стoпицi кapaвaн iз
3oпoтoм' тo в}I(е як квaлiфiкoваниЙ спецiaлiст
oдеP)кye yPядoBе вiдpядх<ення в Чopнoгopilo
дпя opгaнiзaцii пorшyкy PoдoBиIII цьoгo бпaгopoднoгo мeтaлу.
Taм щpaiнeць Кoвaлевський нe тiпьки пPaцIoвaв киPкoю':lJIе
Й зрrylшениЙ 6ув 6paтися зa з6poю' кoпи Poзпoч.r,Iися 6oЙoвi
дii з 6oкy aвстpiЙськoi apмii. Йoгo м).lкнiсть y вiдстoювaннi
незaJlе)кнoстi цьoгo неBe,Iикoгo 6aлкaнськoгo нaPoдy стiUIa
вiдoма тoдi не тiпьки в Чopнoгopii, a Й у всьoмy свiтi.

Пiспя пoвepнeння дoдoмy КoвaлeвськиЙ нaпиcaв кIIиry
''Чoтьrpe месяцьI в Чepнoгopии'', щo пPивePнyJIa дo сeбe рary
пPeдстaвникiв нaщoвих кiп тoгo vaсy. У PoзBитoк цiеi пpaui
€гop КoвaлевськиЙ 1843 poкy видae пеPlПy чaстиIIy нoвoi
кlIиги ''CтpaнствoвaTe,IЬ пo сyIше и мopям'', у якifll пiлсyrиoвyс
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сBoi BPiDкеrrня BiД' Пoдopo)кей }ra AлтaЙ' Уpaл, Бaлкaни, Каp-
пaти, Iтaлiю i CеpeднIо Aзiю. .(o pеvi, y пеpедмoвi дo пеPtIIoгo
Bидaння eгop КoвaлевськиЙ 3a3нaчиB: ''oписylo тiльки тe' щo
бaчив сaм aбо vр вiд oневидцiв''.

У зв'язкy 3 тим' щo ця пPaця BиTpимaЛa бaгaтo видaнь,
€гop КoвaлевськиЙ стaе вi,цтoдi вiДoмим ПисЬмеllникoм-
мaндpiвникoм i знoвy BиPyшae в дopoгy. y 1847_1848 poкax
нaш зeМ,Iяк дoспiдх<yе кpaiни Cxiднoi Aфpики, в pезyльтaтi
чoгo з,являсTЬся щe oднa Йoгo цiннa пPaця' a в 1849-1850

Poкaх вiн yxе дiстaвся Китaю.
3a х<иття нащoвi PезyJIьтaти мaндpiвoк €гopa Кoвaлев-

ськoгo o,цeP)к:rпи Bисoкy oцiнкy с1,.laсникiв. 3oкpeмa, вiн з
1857 poкy 6ув o6paний пoчесним чЛенoМ Пeтep6ypзькoi Aкa-
пемii Haщ.

Ще oдним видaтним мaндpiвникoм щpaiнськoгo пoхoд-
)кеI{ня' яKИ\^ |\tI|4 тaкoж пo пPaвy пицIaсмoся, бyв Микoлa Ми-
клщo-Мaкл aЙ (29.07 .|846-26.04.|888 ). Пiспя Bикпючeння 3
Caнкт-Петepб1pзькoгo щiвepситeтy 3a rIaсTь y сTyдeнтських
мaнiфeстaцiях пpoдoвlкиB нaBчaння в Hiмeччинi, де дo свoгo

PoдoBoгo пpiзвиu.цa Миклцo дoдaB ''МaклaЙ'' (пepвiснo _
''МaxлaЙ'' _ пpизвiськo' яке мaв Йoгo пpaдiл Cтепaн, хoPyн-
xtиЙ кoзaцькoгo пoлкy).

У>ке пiд чaс }Iaвчaння в Hiмeччинi Микoлa
Миклрo-МaKЛaЙ здiйснив пеprшi нayкoвi
експeдицii нa Кaнapськi oстpoвa, в Мapoккo,
BдoB)к yзdepeхoкя Чepвoнoгo мoPя. Йoгo дo.
пoвiдь l869 poкy в PoсiЙськoмy гeoгpaфivнo-
мy тoвapиствi пPo цi дoслiд>кення 6упa
crlpuЙнят a я к Bи3нaч не н ayкo Bе дoсл iд,lкен ня.
Чepeз piк пiсля цЬoгo вiн нa кopветi ''Bитязь''
вiдпpaвився y сBoIo пеPцIy нaвкoпoсвiтtllo пoдoPo>к. Aлe нaЙ-
6iльlше пpиспy)киBся нayЦi Микoлa Миклцo-МaклaЙ свoiми
експедицiями д'o Hoвoi Гвiнei (I87I_72' |874' |876-77, |880,
l881, l883), дo Мeлaнeзi i  ( l876' |879),дo Мiкpoнeзi i  (1876)'  нa
Филипинськi oстpoвa, в Iндoнeзiю (1873)' зaBдяки voмy свiт
дiзнaвся пpo пo6щ i кyльтypy нapoдiв цьoгo peгioнy. .[o pеvi,
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всi кoпекцii, зiбpaнi пiд чaс Йoгo пoдopoх<i пo oкeaнii, бyли

пepедaнi ПетepбypзькiЙ aкaдемii нaщ.
Tpe6a нaгoпoсити, шдo Миклyxo.Мaклaй 6aгaтo дoпoмaгaB

свoiм нopнotшкipим дPyзям' пirqвaв.tx, дaвaв дo6pi пopaди'
зyпиняB мilкyсoбнi вiЙни. Кpiм тoгo, пи-

сaв 6aгaтo скaPг нa'i:сtiй зa:оaст. 3oкpемa,

PaдиB 6лlцм вo,IoдaPям цьoгo кparo, aби

спopyдхq/вaли дoPoги' мoсти' вiдкpивaли
пoчaткoвi lшкo,Iи' тapт.lки' цегeпьнi, paфi-

нepii... Мик.тгyхo-Мaклaй дoвiв т.lкo)t(r щo
ПarryacИ Мo)кrгь мaти тar*ltl сaмн|l PoзBи-
тoк i здiбнoстi, як i кoжнa 6iлa пюдинa.

1887 вжe вiDккo хвopиЙ Микoпa Мик-

прo-МaклaЙ пoвеpнрся Дo Сaнкт-Пe-
тep61pгa, де невдoвзi й пoмеp.

МенIце вiдoмo пPo пoдвtDкtlицЬкy дiяльнiсгь oтця Aгaпiя

Гoннapенкa ( 3 l.0s. l s32_5.05. l 9 l 6), ypoд)кенця Кpивинa (нинi -

Кpиве Пoпiльнянськoгo paйoнy Житoмиpськoi
o6лaсгi). Biн 6р пеPIIIим' xтo пoIIIиPIoBaB yкPa-

iнське с,IoBo нa aмePикaнськoмy кoнтинентi,
стBopиB тaм дPyкaPню нa спoв'янськiй oснoвi.
1867 poкy, кoли CIIIA |Сулпrм в Poсii Aляскy' ,Цe
нa тoй чaс rя(е МeцIк.l,Io 20 тlцcяч yкpatнцЬ, тo
Aтaпiя Гoннapeнкa зaaгiтрали пotхaти TуДу1 NIя
видaнHя г€l3ети ''Aляскa гepaльд'' aнгпйськoю Й poсiЙськoю Мo-

вaми. У пePцIo}ry)к чиспi цьoгo чaсoписy вiн вмiстив стaттю ''Iн-

тepеснi iдеi пoeтa Tapaсa IIT93ч9нц6'', шдo 6yпo пePшIoю згaдкoю

B дPyкoBaнor"тy слoвi пpo Bепикoгo Кo6зapя нa дaлекiЙ vpкинi.

Якrцo AгaпiЙ Гoннapенкo нiс щpaiнськy пPaBдy в ПiвнiчнiЙ

Aмеpицi, тo нa пiвнoчi Aфpики тaкy мiсilo BикoнyBaв yPo-

Джeнець Boлинi o. ЮpiЙ Шyltoвськи Й (1904-22.0 l.2004 )' якиЙ

Boднoчaс BиBчaв вп,IиBи щpaiнськoгo нapoдt{oгo мистeцтBa
нa зaхoдi цьoгo кoнTине}Iтy' якoгo нalИв,aIlv, тyт ''мo,Ц'epним

Миклцo-Мaклaсм''.
oдним з нaЙвизнaчнirrrиx сеpед пoЛяPних дoспiд,никiв бр

yPoDкеI{ець Микoпaевa Гpигopiй Бpyсипoв (1887-19l7). у
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цьoМy мiстi, де Йoгo 6aтькo 6р нavалЬникoМ rптa6y Чopнo-
МoPсЬкoгo флory, i пpoйIпли Дитячi poки мaй6щнЬoгo мaнд-
piвникa i дoспiдникa.

Пiспя зaкiнчення Мopськoгo кoPпyсy ГpигopiЙ Бpyсилoв
oдеP)кaB пpизнaчeння дo BлaдиBoстoкa' Дe с,Ir,кив нa кopa6-
ляx poсiйськoгo TиxooкеaнсЬкoгo флoтy, 6paв рaсть у 6oЙo-
Bих oпеPaцiях poсiйськo-япoнсЬкoi вiйни l904-l905 poкiв.

.[iзнaвшись пPo opгaнiзaцiю гiдpoгpaфiннoi експeдицiТ нa
пPoстoPи Пiвнiчнoгo Льoдoвитoгo oкеa}Iy' вiн звiльня€тЬся 3
вiЙськoвoi cтrу>к6u i невдoвзi Bжe пPиIггIaeTЬcя дo BиBченI{я
фпopи i фayни B цьoмy pегioнi.

ПoвepнрIшись iз свoei пeprшoi нaщoвoi експедицii, Гpи-
гopiЙ Бpyси,Ioв зaпaлIoсться iдeею opгaн iзyвaт и сaмo cтiЙниЙ
пoxiд пo МoPяx Пiвнiчнoгo Льoдoвитoгo oкeaнy. 3a кorпти
сBoгo Дядькa Йoмy BД:lпoся пpид6aти шIх}пry' нaзBaнy ним ''CB.
Aннa''. Caмe нa цьoМy ryпнi Гpигopiй Бpyсипoв28 луtпня |9|2
Poкy Paзoм iз свoiми 23 сopaтникaми BиPylПиB y дirлекy МoP-
ськy пoдoPo)к, tutaloчи нaмip пpoйти B3дoв)к пiвнiчних 6epeгiв
eвpoпи й Aзii вTпwrЙ oкеal{.

У срopих y}roBirx Apктики кoпeктиB Бpyсипoвa не змiг
пoвнiстlо викoнaти пoстaB,Iенoгo пePед сo6oю зaвдaння. He-
Beликe сyдtlo 6yлo зaтepте в Кapськoмy мopi B ,Iьoд.u(' a пoтiм
двa Poки лpeЙфрaлo 3 ними iDк дo 3емлi Фpaнцa-Йoсифa,
пPиPoдI{o' не пPипиI{яIoчи нayкoBих спoстеPe)кeнь.

Пеpедбavaюvи, oчeвиднo'
тpaгiнний нaслiдoк свoei eкспе.
дицii, ii кеpiвник вiдпpaвив
пIтyPмaнa Аль6aнoвa i 13 мa-
тpoсiв 3 oдePх(aними мaтеpiaлaМи дo apхiпелary. Tiльки двoе
з 14 зaлиIпуIIIИcЯ B )киBих i змoгпи дicтaтиcя дo oстPoBa'
звiдки ix пepeвезпи дo М1ryмaнськa.

3iбpaн i eкспедицiсю мaтеpiaл п, cy днoвlаЙ }Iq/pнaл шITyPмaн
Aль6aнoв зa PoзпoPярI(eHням Гpигopiя Бpyсилoвa пePедaв дo
PoсiЙськoгo Гeoгpaфiннoгo тoBaPистBa' B''ИlвecTуlях'' якoгo
вoни6упvl oпфлiкoвaнi l9l4 poкy.

Caм rкe кеpiвник eкспедицii, як i нaлeх<ить кaпiтaнy сyд}Ia'
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нe зaли[IиB 1i616 - 3 PеIIIтoю екiпalкy вiн зaгинр вiд виснa-

)кeння сеpед пьoдiв Apктики.
Ha чeсть пoдBигy нaцIoгo 3eМлякa iм'ям Гpигopiя Бpyси-

пoBa нaзBaнa BеpI'IIинa B гoPax Пpинс-Чapпьз i пьoдoвиЙ кy-
пo,I нa земпi Фpaнцa-Йoсифa.

BeлиlolЙ Bк,Iaд y гiдpoгpaфiчнi дoслiркeння Бiлoгo, Бapен.

цeвoгo i Кapськoгo мopiв внiс шдe oдин yPoд>кeнeцЬ Микoпaeвa
fuокeнеp-вiцe-aдмiPaл Микoлa Мaryсeвиv (|0.04,|879-27.05. 1950).

Йoгo нaщoве пoдBю;кництвo в пiвнiчних rши-

Poт:lJ( laЛуIUJИI|oся в нaзвi зaтoки i впaдaючoi
в неi piнки нa apxiпепaзi Hoвa 3емпя.

Bизнaння 3aс,Iyг Микoли Мaтyсeвинa y
вивченнi пiвнiчних мopiв пPoяBипoся тaкo)к
в o6paннi Йoгo в |947 poцi вiцe-пpeзидeнтoМ
Геoгpaфiннoгo тoBapиствa CPCP.

Чпен-кopеспoндeнт Пeтepбypзькoi AFI
Oлексaндp КлoсoвськиЙ ( 1846-13 .04.|9|7)' кoтpиЙ нaPoдиB-
ся в Житoмиpi й зaкiнчив Киiвський yнiвepситeт, мaйлсе сo-
poк poкiв BикJIaдaB y HoвopoсiЙськoмy yнiвepситeтi. Biн ствo-

PиB IIIкoДy мeтeoPoJloгiв, кoтpi PoзBиBaли йoгo iдei зaстo-
сyвaння eксПePиМeнтa,Iьних i мaтемaтичних мeтoдiв пpи
вивченнi aтмoсфеpи. Biн yпеplпе скЛaB пoвнy кapTиHy Poз-
пoдiЦ гPo3 B Poсii тa дaв.txне фiзиннe o6гpyнтрaння.

oпексaндp КлoсoвськиЙ ствopив цiлy низкy мeтeopoпoгiн-
ниx стaнцiй _ ''цgpg>1gy Клoсoвськoгo'', дйпьнiсть якoi oxoп-
,IIoBaпa Xepсoнськy, TaвpiЙськy, Бeсapa6ськy, Пo.Ц,iльськy,
Киiвськy тa чaсткoвo КaтеpинoспaBсЬкy гy6еpнii. Biн - aBтoP
пiдpрникa'.oснoBи метеoPoпoгii (1910).

3a видaтнi зaс,Iyги B PoзBиткy метеoPo,Ioгii х<итoмиpянин
oпексaндp Клoсoвський 6р yпoстoeний 3oпoтик мeдaлеЙ Po-
сiЙськoгo Гeoгpaфiннoгo тoвaPиствa й Пeтеpdypзькoi AH.

У тoй )I(e чaс' кoли вихiдцi з пiдpoсiЙськoi Укpaiни вiдкpи.
BaIП4 ДЛя Tpeтьoгo Pимy нoвi зeмлi, ypoдх<eнцi зaхiднoщpa-
iнськиx теpенiв нaмaгaлися пPeдстaBити пePед свiтoм кoн-
цeпцilo нarпoi нaцioнaльнoi гeoгpaфii. I oсь ту нaЙ6lльullаil
Bнeсoк зpo6ив виДaтниЙ щpaiнський гeoгpaф Cтепaн Pyп-
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}Iицький (3.12.|87 7 _3J |,|937), який нaPoД|4вcЯ у кня>кoМy
Пеpeмиrппi.3peштolo, вiн викпaв пoг,Iяд нa знaчeння теPенy'
якиЙ пoсiДae6уДь-якиЙ нapoд: ''Haцioнaльнa тePитoPiя _ це
гo,IoBнa oснoвa нaцii, нa якiЙ вoнa >кивe i poз-
вивaeтЬся''. Cтeпaнy PyДниЦькoмy нaJIeжиTь
такo)к i пpoгнoз мaй6yгньoгo пoпiтикo-пpa-
вoBoгo Po3Bиткy свiry: ''Tiпьки нaцioнaльним
ДeP)кaBaМ нaпe)I(итЬ 6улуинa. Мoдеpнa свi.
тoвa пoпiтикa пoBиннa пiдпиpaти тBoPенIIя
виключнo нез.lле)кних дep>кaв...''.

Tвopeння oснoB щpaiнськoi нaцioнaльнoТ геoгpaфii - гo-
пoвнa lacтIутa цьoгo вчeнoгo пepeД piдним нapoдoм. Caме
Cтепaн PyДницькиЙ пoбaчив i визнaчив для всiх Укpaiнy
пPoстoPoBy. Цe вiн 3.lяBиB пеPeд yсiм свiтoм IIa пoчaткy ми-
нy,Ioгo стoпiття: .'Ми, 

щpaiнцi, 3емпя, дe )киBемo' 38еться
вoнa Укpaiнa' чи Boнa пiд PoсiЙськolo дePжaBoк)' чи пiд aвст-
piйськolo, чи пiД УгopЩинolo. Бo хoч iT дiпять кoPдoI{и' xoч
poзipвaнa BoIIa нa шIмaтки' zlле )к oдин нaPoд' шIo ii зaселяr, з
oднolo МoBolo' Bдaчelo тa зBичaяМи''.

I в poзвитoк цьoгo вчeниЙ дoBoдиB' lцo сaме ''щвopення

щpaiнськoi нaцioнaльнoi дep>кaви в еTнoгPaфivниx гPaницях
r oдинoкиМ спoсoбoм, цIo6 зaпo6iгти зaкoлoтaм i кoнфпiк-
тaм y пiвденнo-схiднoмy кщi eвpoпи' тaк B:Dкнoмy дпя свi-
тoBoгo гoспoдaPствa Й свiтoвoi пoпiтики. Бeз нaцioнaпьнoi

щpaiнськoi дepжaви Дo)t(иBеМo в нaйкopoтuloмy чaсi дo
нoBих тя)кких Bo€нних i peвoлloцiйних кaтaстpoф',.

Чи не цe стa,Ioся B poки Пеprшoi свiтoвoi вiйни?
A xi6a нe зaдyми Cтeпaнa PyДницькoгo зМylllyють кpaiни

Cхiднoi €вpoпи I'шyкaти poзв'язaння пoпiтичних i eкoнoмiч-
ниx пpo6лeм чеPез yгBoPeння пPoпoнoBaнoi ним Бaлтiйськo-
ПoнтiЙськoi фепepaцii? 3perштolo, вх<e 19l9 poцi це питaння
пoчa,Io втiлювaтися B )киття. Biдpoдилoся Boнo й нинi неpeз
стBoPeння гyAМ.

Iдеi Cтепaнa PyДниЦькoгo пPo стBoPeння тpaнссвpoпeйсь.
ких тPaнспoPтtIиx кopидopiв сьoгoднi тaкoх( pеaлiзyloться нa
пpaктицi.
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Aле нaЙгoлoвнirпим здo6ркoм нayкoBиx пorпщiв Cтепaнa
PyДниЦькoгo e йoгo BиснoBoк щoдo poлi Укpaiни в мaйбщ-
нЬoМy' якa,'Ltoх(e Й пoвиннa 6yги гoлoвним oсePeдкoм rвPo-
пeiзaцii Пepeдньoi i I{eнтpaпьнoi Aзii. Boнa мoх<e й пoвиннa
6щи гoпoвниI\,t зBeI{oм y uiм pядi кpaiв eвpoпeЙськo-apiйськoi
KyIIЬтуp|4' якиЙ пoви}IeII oднoцiльнolo пo,Ioсoю oбхoпити
uф пiвнiннy пiвкyлlo B3дoB)к пpи6пlзнo 50-гo piвнo6iх<никa
пiвнiчнoi шIиpини''.

oчевиднo, сaмe цим Cтепaн PyДниЦькиЙ 6yв нe6eзпeчний
дпя poсiйськиx 6iльruoвикiв, кoтpi Йoгo пiдстщнo в,уIIуIaНИIIr
дo УCPP i знищили як.'Bopoгa нapoДy''.

Пpaгнення Cтепaнa PyДниЦькoгo пPедстaвити пepед свi-
тoм знaчeння Укpaiни пiдxoпив yPoрI(eнець ЛeмкiвпIини Bo-
т1oДI4tl1I4P КфiЙoви'l ( 23.09. 1 900_2. 1 1 . 1 985 ). 3a силoю дoсп iд.
IIицькoгo т:rлaнтy Йoгo пpиpiвItIoB.lJIи дo МихaЙла Гpylшев-
ськoгo. Bиpiсlпи B пoлЬськoМy сеPeдoBищi, вiн yсе сBoe eствo
спPямyвaB нa cтrу>к6у yкpaiнствy, PизикyIoчи сBo€Io пpoфе-
сoPськoю кap,epoю в Кpaкiвськoмy yнiвepситeтi. Це вiн
yсвiдoмив нeo6хiднiстЬ НaПуIсaTуI нayКoвy пPaцю пPo yкPa-
iнськi етнiчнi землi. 3yr"riв дo цiei спPaBи laтlrlИT|4 чимaлo
мoлoдих нaщoвцiв, 3aвдяки зoму |937 poкy пo6avипa свiт
''Гeoгpaфiя щpaiнських i сyrиeх<ниx 3eмель''. Як дoпoвнення
дo неi тoдi х< ПoЯBуIпacЯ шIe oднa кaпiтaльнa пPaця - ..fi1д36

Укpaiни i сyмe>кних кpaiв''.
Алe нaЙ6iпьI'IIим нayкoBим здo6yткoм цьoгo yкpaiнськoгo

геoгpaфa 6упo видaння ''Енцикпoпeдii щpaiнoзнaBстBa'' B
пoвoeнний чaс. 3a слoвaми вiдoмoгo дiячa

щpaiнськoi дiaспopи Aндpй Кavopa - ''цe
нaЙ6iльlлуlЙ кня>киЙ дap Boлoдимиpa КфiЙo-
в.уIЧa ДIIя щpaiнськoгo lraPoДy. Boнa стaлa
пePшIoд)кеPeпoМ пoвHoi i o6'сктивнoi пpaвди
пpo Укpaiнy' пPo ii минyпe i сy.raснe. Boнa
ст.rлa Мoгyтньoю збpoсlo щpaiнськoi вiльнoi
HaуK|4' зoкPeмa y видaннi aнгпiйськolo Мoвoю.
Boнa с нaшIoю нaцioнaльнolo МeтPикolo' щo
спPoстoBye 6aгaтo фaльшивиx iнфopмauiЙ пpo УкpaТнy в
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сoBстськiЙ УPЕ' ш{o xoчe пoкaзaти свrтoвi сднiсть щpaiнсь-
кoгo нapoдy з poсiЙськиМ }IapoдoМ' зaмoBчyloчи 6aгaтo
iстopиvних фaктiв''.

3 беpегiв Aзoвськoгo Мopя poзпoчaвся пoхiд,цo Пiвнiчнoгo
пoлюса yPoркeнця Мapiyпoльськoгo пoвiтy Кaтеpинoслaвсь-
кoi гy6epнii Геopгiя Crдoвa (|877-I9I4). У>кe в 6epезнi l9l2

Poкy вlн пo,цaB BЦпoBl,цнy пPoпo3ицllo' B якlи

o6гpщтoврaв iT дoцiльнiсть. Heзва;кaIoчи нa
вiдмoвy цaPськoгo УPЯДу пiдтpимaти цeй
пPoeкт' нarrl 3ем,Iяк знaЙшoв нeodxiднi кotш-
ти i спopядlкення Д,,Iя пoxoдy, i vеpез пiвpoкy
BиPyIIIиB з ApхaнгeпЬськa y це не6езпечнe
п,Iaвaння. Boнo спpaвдi виявvlпoся }IепPoс-
T|4N| ДIIЯ смiливцiв, oскiпьки ваlккoпpоxiднi
,Iьoди laTуI'c|IуII|4 

.lш{e 
сyднo 

,,СвятиЙ 
Фoкa''

6iпя 6epeгiв Hoвoi 3емлi. Пiд чaс вимylпeнoi зимiвлi Геopгiй
Cедoв paзoм з свoiми сoPaтникaми BиBчaB бepeги Hoвoi
3емлi. A кoпи сУДнo звiльнилoся 3 JIьoдoBoгo Пolloнy' eкспеди-
цй пPoдoвхоrЛa I'шJIях дo Пiвнiчнoгo пo]Iюсa. 3гoдoм вiдвaжнi
дoспiдники пepeсiпи НaсaНИ Й зa дoпoмoгoto сoбaчих yпPDI(oк
ПPoЧBaIIИcЯ дo Мети.

У пopoзi Гeopгй Cсдoв зaхвopiв i 20 лютoгo 1914 poкy пoМеp.
I.[еЙ пoдвиг нalДoгo зeм,rякa рivненo нa гeoгpaфiчних кap-

тaх Apкгики y нa3в.rx 6ухти нa oстpoвi Baйгaч, зaтoки нa р6e-
pоloкi Hoвoi зeмпi, М|4Cу Ha3емлi Фpaнua-Йoсифa i piлнoгo сe-
пищa пoблизy Мapyпoля.

Пpoдoвxив BиBчeння пo,IяP}Iих BисoТ ypoркel{ець Cевaс-
тoпoJIя Iвaн Пaпaнiн (26,Ll.1894l_-30.0l.1986)' якиЙ 6ув нa-

ч.lльtlикoм пеplшoi paдянськoi дpeЙфyloчoi
стaнцii ' 'Пiвнiчний пoЛIoс-l' ' у |937-|938
poкirх. Ii лpеиф тPиBaB 274 днi, зa якi кpи-
жинa пpoйrппa 2100 кiлoмeтpiв. 3a yспilшнy
HayкoBo-дoспiднy po6ory нa кPюкинi Iвaнy
Пaпaнiнy 6yпo пpисвoeнo зBaння Геpoя Pa-
дянсЬкoгo Coюзy, a зa BpятyBaння 3 ,Iьoдo-
Boгo ПoJlotty кPигo,Iaмa ',ГeopгiЙ Cсдoв'' y

1940 poцi - вiн бyв влpyге
гopo,ц,oю.

Cepeп рaсникiв пepшroi paдянськoi
нayкoBo.Д,oспiднoi дPeйфy'oчoi стaнцii''Пiв-
нiчниЙ пo,Itoс.l'' 6р i ypoпlкeнeць.[нiпpo-
петPoBськa ГepoЙ Paдянськoгo Coюзy Петpo
Шиprшoв (25.|2.|905-17.02.|953). A пepeд
цим IIaIп 3eмпяк 6paв у експедицiях нa
кPигo,I:rмil(''Cи6иpякoв'' i''ЧeЛюскин'' ( l 933-
|934), BиBчaloчи oкеaнoгpaфiчний Pе)киМ Пiвнiчнoгo Льoдo-

Шиprшoвy пiдстaвy
спPoстyBaти пoмип-
кoвi yявпення пPo
6eзжитт €в iсть
Пiвнiчнoгo Льoдo-
Bитoгo oкeaнy. Biн
тaкoж BстaнoвиB Pяд
зaкoнoм ipнoстeй
пolIIиPення тeппих

вoд з Пiвнiчнoi АтпaнT|/IKv| B rли6ину Apктиннoгo 6aсeЙну'
Iмeнем Пегpa Шиprшoвa нaзвaнi бyхтa нa 3емлi Фpaнцa-Йo-

сифa i пiдвoдний хpe6eт y Бapeнцeвoмy мopi.
Мaв щpaiнське кopiння пoПy,IяPниЙ вeдщиЙ пpoгpaми

''Клy6 кiнoмaндpiвникiв'' нa poсiЙськoмy
тeпe6aчeннi Юpiй Cенкевич - йoгo бaтькo
poдoм з Киeвa. Biн зaвжди нaмaгaBся пPи-
щeпити сBoсМy синoвi лю6oв дo 6aтькiвськoi
зeмлi. Tа Й сам ЮpiЙ CенкeBич пpизнaBaвся'
rцo пiсля вiДвiдин нa канiкyлaх зeмлi свoгo
6aтькa',пpистoЙнo 6aлaкaв щpaiнськoю''.

Кoпегa Юpiя СенкеBичa пo згaдaнiй телe-
пepедaнi - CеpгiЙ Кaпиця, син вiдoмoгo фiзикa, Лaypeaтa
Ho6eпiвськoi пpемii Петpa Кaпицi, тaкиМ чинoМ тaкo)к пoxo-
.цитЬ 3 щpaiнськoгo Poдy.

Hiкoпи нe зa6рaв свoс piднe щpaiнськe сепo Чкaлoве в

вiдзнaчениЙ цiсlo Bисoкolo нa.

BиToгo oкеaнy.
Учaсть У Циx експeД'ицiяx дaЛa Пeтpy
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Пpиaзoвськoмy paЙoнi 3aпopiзькoi o6лaстi вiдoмиЙ мaндpiв-
ник Федip Кoнюхoв - Людинa' кoтPa пiдкopилa сiм нaЙви.
щих гipських BepцIин п,Ia}Ieти' пo6уъaлa нa o6ox пoпюсax i в
70 кpaiнaх yсiх кoнтинентiв. I{e тoй, кoтpиЙ BB.DкaB' щo Йoмy
зa БoxиЙ хPaМ спyгye oкеaн' тoЙ, хтo пеprпий iз смiливцiв
сPсP здiЙснив сaмoстiйний пoxiд дo Пiвнiчнoгo пo,Iюсa.
Ovевиднo, сat'rе 3a тaкi пpoяви,Iloдськoгo з.цBиry нацI зeМJIяк
зaнесeний 1996 poкy дo всесвiтньoi eнциклoпедiТ '.Хpoнiкa
лtoдстBa',.

ФедiP Кoнюxoв _ Bизнaний y свiтi дoспiдник незвiдaнoгo.
3 ним мaloть 3a чесTь зyстpiнaтися пPфидeIrти i пpeм'сpи
piзних кpaiн, пцеPи нaцiй.

'.B eкстpемaлЬHуIх cl,ffуaцiях я Bи)l(иBaB' _ 3гaдyвaв вiн, -
бo >к 6р пeBeн' щo B PiдIroмy щpaiнськoмy сепi Чкaлoве зa
Мeне мo,Iяться мoi 6aтьки''.

Cпpaвдi, Укpaiнa як мaти зaв)I(ди Iq,oIIуIтIacЯ зa свolх синiв,
кoтpi вiдхoДI4II|4B дaлeкi свiти, a6и пpинoсити пPaBдy пPo rrиx
дпя yсiх нapoдiв. I цьoгo Ilе l\,to)кHa зa6уu.

[I.[e 6aгaтo невiдкpитoгo B пpиPoдi, вiдтaк oдvaЙдyпнi
гoтoвi ЙтинaпolПyl<и незвiдaнoгo. I тe, щo сePед нI{х-yкPa-
iнцi, пеpeкoнyr' щo 6eз нaс нe o6iйдeться пoBI{e пiзнaння
нaBкoJIиIIIньoгo свiтv.

ми мo)I(ЕМo гIIДо/BAтII I Б,Io)g

Кo>кeн нapoд мae свolх Be,IетнiB, кoтpi пpoклaдaють Йoмy
III,Iях дo зadeзпeчeнIlя не3.lле)кнoгo Хиття свoiми oсo6ли-
Bими Bин.rxoдaми' якi po6пять pевoлloцilo B нaвкo,Iиlllньoмy
нapoднoмy гoспoдaPствi. B цьoмy плaнi

щpaiнцi пиIIIaIoться oсoбливo Петpoм
Пpoкoпoвичeм (I77 5-1850), кoтpий свoiм
вин:D(oдoм у |8|2 poЦi paмкoBoгo Byликa'
сТBoPeHHям y 1828 poцi пеplшoi в свiтi
I'IIкoпи пaсiчникiв i дoспiднoi стaнцii тa

Po3Bеденням медoнoсниx PoсJIиtI ПPLIсIIУ-
>K|4Bся poзвиткoвi paцioнaльнoгo бдx<oляp-
ствa в yсьoмy свiтi.

l8l4 poкy, пiсля звйьнeння y вiдстaвкy Пeтpo Пpoкoпoвин,
Hе мaючи пpo пaсivництBo ,'нi теopетичtlldк' нi пpaктинних
3нaнь' кpiм вепикoi дo цьoгo oxoти'', пoсe,Iяеться нa пaсiцi
сBoгo мoлoдllloгo 6paтa. Чoтиpнaдцять poкiв спoстePе)кень
нaд 6,фкoлoЮ нa дeсятинi зeмпi i в 30 вyпикaх зpo6ипи пepe-

BoPoт y 6pкiльництвi, зpeIптolo' зaпoчaт-
|(уBuI|4 Йoгo як нayкy. ''Я пpoник y тaсмницi
poдy 6д>кo,Iинoг0 дaпi вiд yсiх мoix пo-
пepeдникiв'., - цpц3цaBaвся пoтiм цeй вели-
юlЙ yкpaiнeць. AмеpикaнсьюrЙ знaBець 6Щ<й
Aмoс Iвeс Pyг писaв: ''Пpoкoпoвин спpaвдi
6р пaсi.rникoм нaдзBичaЙнoгo o6дapyвaння.
Biн зaсн1вaB метoди' якi дaлекo випеPедиJIи
чaс',.

Пeтpo Пpoкoпoвич внiс y сBoе пaсiчництвo i щpaiнськy
нaцioнaльнУ iдею. .[ля пaсiк i rшкoпи вiн пpид6aB чaстиHy
caДи6и Пилипa Opликa i паpкy Iвaнa МaзеП|4' КyДуI пepeнiс
кeпiю Cв..[имитpiя Poстoвськoгo _ кoзaкa Tyптaлa. .[o шкo-
тIИ' Дe Фк дo смеpтi Пpoкoпoвичa всi в,уIKIIaДуI вiд6увыtнcя

щpaiнськolo мoвoto' пpпЙмaлucя дiти зaкpiпaченttк сeJIяtI'
Ц{o BиKlIикалo пoстiйнi пpoтести пoмiщикiв, бlднi yгPимyBa-
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п|.''ся 3a PaЦrHoк сaМoгo Пpoкoпoвича в спецiaльнo збy,Цoвa-
нiЙ для цЬoгo бypсi.

А в l868 poцi в селi Бopисiвкa нинirrrньoi Бpянськoioбпaстi
спoбiдськиЙ щpaiнець AндpiЙ Bласeнкo (l838- ?), aгpoнoм
зa oсвiтolo' пpoдеМoнстPyвaв нa )книBнoмy пoпi нeвiдoмy
Мa[Iинy' яКy нaзBaB ''Кiннe зеpнoзбиpaння нa кopeнi''. I-{я
нoBинкa yспitпнo пPaцюBa,Ia нa )книByBaннi вiвсa i ячменIo i
с пoпеpeдницelo сгIасtIих 3еPнo3 6иpaльних кoмбaЙ нiв.

3a кop.Цoнoм пoдi6нa мa[Iинa 6yлa вигoтoBJIенa Й BипPo-
6уъaнa впepшIe пиlrlе B 1879 poшi в CШA i 6упa нaзвaнa кoм-
6aЙнoм. I кoпи B aМеPикaнських гaзeТaх 3'ЯBуIIIИся пoвiдoм-
пeння пpo неТ, poсiЙськa ''Земледельчeск.rя гaзeтa'' 3 цьoгo
пPивoДy НaПуIcaЛa ''AмepикaнськиЙ кoм6aЙн дy..кe схoжиЙ нa
мaI'IIинy Bпaсенкa, aлe вiн вaх<киЙ, i пpивoдитьcя в pу 24
МУIIaМИ пPи сeми пpaцiвникaх, тoдi як МaцIинa Bлaсенкa пpa-
цIоr зa дoпoмoгolo пapи чи тpiЙки кoнеЙ пpи oДHoмy Пoгo-
ничевi. Пpи цьoмy aмepикaнськиЙ кoмбaЙн BтPaчar чимaЛo
зеPнa' a пiсля мaшIини Bлaсенкa B:Dккo 6yлo знaЙти зepнo нa
3емпi''.

Маемo нa пoвниЙ гo/Ioс гoBoPити i пpo iнший щpaiнськиЙ
пpiopитет y винaxiдництвi - сTBoPен}Iя '')киBoi фoтoгpaфii'',
тo6тo кiнoкaмеpи - кiнeтoскoпa 3a пеpвiснoю нaзвolo. Aвтo-

Poм цьoгo винaхoдy 6р щpaiнець Йoсип Tимненкo, кoтpий
нaPoдиBся на Хapкiвщинi. Biн мaЙrке нa,цBa poки paнiшe вiд

фpaнцрiв - 6paтiв Люм'сpiв ПPoДeМoнсTpрaв свiЙ aпaPaт -
9 сiчня l894 poкy нa IХ з'iздi poсiЙських пPиPoдoдoслiдникiв
нa oч:lх Bидaтних вчeних. Caме цto пaтy тpебa BBiDкaти днeM
нaPoд)кен}Iя кiнемaтoгpaфa, oскiпьки тoдi спiвpo6iтник ме-
xaнiчних мaЙстеpень HoвоpoсiЙсЬкoгo рiвepситery (oдeсa)
пpoдeмoнсTPyBaв нa eкpaнi pц люпeй. А вдaпoся це здiЙсни-
Tи зaBдяки poзв'язaннlo нarrlиМ 3eМлякoм пpo6лeми стpибкo-
Boгo Механiзмy й пpoeкцii зoбpaжeнь Ha eкpaн. oднaк неpез
6aЙдyя<iсть poсiйськoгo цaPaтy Дo Bин:lхoдy щpaiнuя Йoсилa
Tимчeнкa цеЙ пioнеpськиЙ витвip не oдepжaB сBoсчaснo
вiдпoвiднoi oцiнки - Йoгo зa6paли дo Пoпiтeхнiчнoгo Мyзelо
в Мoсквi Й зa6ули пPo ньoгo.
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A oт винaxoди yPoDкенця .(oн6aсy генеpал-мaйopa irокeнеpнo-
apтилеpiЙськoi слrlкби ДaвиДa Bиrпневськoгo (8.0l.l895-
20,02.|95|) нe зarу6ипися в)ке в paдянськi чaси' бo сTпCуBaIIИ-
ся BДoскoн.lлення 36Poi. Biн i ввiЙrшoв в iстopilo ЯK в,ИДaTнIlIЙ
кoнстPyктop aвiaцiйних пiдpивникiв. BинaЙlпoв, зoкpeмa'
нoвиЙ пpинцип збy,Цх<ення Boгнeвoгo ЛaнцIoгa 3a дoпoмoгolo
пнeBМaтики. Ha Йoгo 6aзi 6ув пpиЙнятиil нa oз6poeння (|932)
yнiвеpсaльниЙ aвiацiЙниЙ пiдpивник AПУB для 6oмбoме-
Taння з сepeднix i вепиких Bисoт пPи гo,IoBHoмy i дoннoмy

PoзтaшIoBaннi в aвia6oмбi.
3a цi opигiнaльнi poзpoбки TaIIaНoBу|тklЙ винaxiДник з

,{oнevvини .(aвид BицrневськиЙ 6ув yдoсToсниЙ звaння Ге-
poя Coцiaпiстичнoi Пpaцi.

3pelштolo, Дrlкe 6aгaтo винaхoДiв yкpaiнцiв в o6opoннй тex-
нiцi в XХ стoпiттi вiдзнaчалисЯ TaКИ\Л|4 Bисoкими нaгoPoд.lми'
aлe пPo них пPoстo нe пoвiдoмлялoся.

II]o стoсyеться Bин.rxoдiв y миpнo-
мy >киттi, тo чи нe нaЙвiдoмilшим
сеpед щpaiнцiв стaв aBтoP бaгaтьoх
мiкpoмiнiaтюp Микoпa Сядpиcтиil
(1937)' кoтpиЙ Hаpo.циBся в Кoлiс-
никiвцi нa Хapкiвщинi. A здoбр вiн
TaКy пoпy,Iяpнiсть Haсaмпеpeд тим'
шдo змiг пiдкyвaти блory. Bдaпoся
Йомy Цe зpo6ити нe тiльки тoмy' ЦIo мar ''пeвнi пiзнання t

дoсвiд y мaJIIoнKy' кoмпoзицiТ i плaстицi''. Biн 6eздoгaннo 3нa€
BЛaстиBoстi всiх мaтеpia-
пiв, якi BикopистoBy€ B
po6oтi, a тaкo)к Дo6pе вo-
пoдie свoiм тйoм, цIoб
Bикoнyвaти мi:к yпapaми
сеPця oсoбпивo тoнкi py.
х]4PуК|4' в якiЙ пеpe6рaс
тoЙ чи iнrпиЙ iнстpy-
мент. 3aвдяки цьor'гy Ми-
кoпa Cядpистий змiг ви.
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кoнaти десятки IoBeДiPних Bиpo6iB, якi мo)кнa пoбaчити
,IиIIIе чеPФ мiкpoскoп.

3 твopaми цЬoгo нeпepеBеPlПeнoгo щpaiнськoгo митця
Ivrzulи мo)кJIивiсть oзнaЙoмитися сoтнi тисяч глядaчiв з piзних
кpaiн свiтy. Пoчинaючи з 1959 poкy, Bистaвки мiкpoмiнiaтюp
Микoпи Cядpистoгo вiд6рaються в бaгатьoх кpaiнaх свiтy. B
Киrвi тa Aндopi дiloть пoстiйнi експoзицiT.

Biд,знaчипися щpaiнськi винaxiдники i пoзa мeжaми piднoi
зeмпi. Taк, Baсипь Лщiв, oсвololoчи кaнaдськi пpepii, винaЙ-
rшoв свoepiднy шa6пю-пiстoпь i пrrrл<oк д,Iя Bисaд)I(eння тa
зaгoPтaння кopтoппi, Й нa цi BиI{urxoди oдeP)I(aB y l9l8 i l9l9

Poкzrx пaтeнTи.
Bеликi lacтГYrуl пеPед щpaiнським нapoдoм Мaс ypoДжeнeцЬ

3eленoТ в Гaличинi Poмaн Гoнсeт (l891-25.06.l95l)' кoтpиЙ
y l2 poкiв зpo6ив дepев'яниЙ 6iнoкль. Алe свoi вeликi ДocпiДи
вiн poзпoнaв з eпeктPики' кoли пpи6р 1907 дo
Кaнaди. Пpaцювaв спoчaткy нa бy.Ц'iвниЦтвi'
пoтiм B,IaшIтyBaBся в кiнoтеaтpi. Oсь тaм' спo-
стepiгaloни зa poбoтoю кiнoaпapaтy' 3.lмиoIиB-
ся нaд тим' як нe пePеpивaти демoнстPaцiю
фinoony' a зpo6нтvl' цeЙ пpoцес 6езпepеpвним.
Poмaнy Гoнськor"ry, як йoгo НalИBaII|4 в Кaнaдi,
це BдzlJIoся' вiдтaк вiн oдеp>кaв свiЙ пepшиЙ пaтент нa винaхiд.

Aле кoпи мoпoдиЙ щpaiнець oсягнyв мo)KlIиBoстi eлект-

Pики' тo зpoзylvliв' [цo стpyм мo)кнa BикoPистaTи 6iльшe, нi:к
це бyлo дoсi. I чим 6iльlпе Poмaн Гoнсет BдyМyBaBся, ПpуIIЛЯ-
д,aвся' сryДiювaв, як нaпишIyTь 3гoдoм' тим .,6iльrпe вiн бaчив
пеPед сo6oю нeBикoPистaне пo,Ie для електpики''.

y 19l9 poцi нarп зeмJIяк зaпPoпoI{yBaB епектPичний гpaмo-

фoн, якиЙ пiспя дeмoнстpaцiiв нa BистaBцi в Чикaгo пPoтя-
гoм oдI{oгo дtIя сTaB пoпyляPним пo всiЙ Aмepицi, вiдтaк нe-
гaЙнo PoзпoчaBся йoгo мaсoвиЙ виrrycк,

Кoли Poмaн Гoнсет пеpeixaв дo Лoс.Aндxелeсa' тo вiн тaм
зaпPoпoнyBaB BстaнoB,IIoBaти для oсвiтлення ByпицЬ oсo6луl-
suЙ в|4I, лiхтapiв, I.цo BиКпикaлo iнтepес дo цьoгo Bин:rхoдy B
стoпицi сшA.
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Harшoмy зeмпякoвi нaпe)кить тaкoж iдея 6ездPoтoBoгo
зв'язкy oДнoчaснo для пpиЙмaння Й пepeдaнi PoзмoB' пpoo6-
paз сyчaснoгo свiтпoфopa.

3 нaстyпних винaхoдЬ yкpaiнця Poмaнa Гoнсeтa нeo6хiднo
}IaзBaти тeпефoнний aвтoвiдпoвiдaч' е,IектPи!Iний двигцr дo
гpaмoфoнy, eлeктpиvнi нoх<ицi д,lя викPoюв.шIItя мaтepii в
кPaBецЬкиx мaйсгepнях, винaхiд нoBoгo eлeкгpoхiмiчHoгo спo.
IrrIника' щo зaсTyпae Cу:кY 6атapeю - yсьoгo бпизькo сoтнi.

Чимaлo винaхoдiв Poмaнa Гoнсетa знaЙlллп зaстoс}rвaнHя y
вiЙськoвiЙ спpaвi. 3oкpемa, вiн yспilшнo пoпPaцюB:rв нaд

удoскoн:UIен ttя м PaдaPa, пIo в iдзн aчeн o деP)IGBним u iнcтиry -
цiями сшA.

3po6ивrши дr.,кe бaгaтo для Aмеpики, Poмaн Гoнсет пoстiЙ-
нo Дylvraв IIaд тиIvl' a6и йoгo BиIl:lхoди ПpуIсIrР|<|4Лися piднoмy
нapoдoвi. 3oкpeмa, вiн мpiяв над тиМ' a6и'.чимoсь, в якиЙсь
спoсiб пoМoгти тiЙ кpaiнi, ЦIo Bид:rлa тaкy 6лaгopoднy нaцiю,
як щpaiнськy! Ми нiкoпи не пpoпaдемo мiл< iнrшими нaцiями,
як дoсi нe пPoпirли BпpoдoB)к 300 poкiв 6ез свoсi деp>кaви,6o
нaшa пю6oв дo земпi, дo вoпi, дo сaмoстiйнoгo )киття Дae нaм
тoй гapт, ЦIo BитBopIoс вiдпopнiсть нa знeвipy, нa скaпiтщlo-
Baння' нa 6eзнaдiйнiсть...' '.

Як спpaв>кнiй щpaiнськиЙ пaтpioт Poмaн Гoнсет )кеPтByBaB
вeпикi кolllти нa пiдтpимкy BизBo,Iьнoi бopoть6и piднoгo
нaPoдy' зaKпикaB дo цьoгo свolх земпякiв за oкеa}Ioм. 3oкpе-
мa, вiн дrJке пpис,ry)киBся IIaшIим зeмJIякaI\,l y Лoс-Aндx<eпесi,
дoпoмaгaloяvl 6удрaти Укpaiнський нapoдниЙ дiм, шдo 6щo
мpieю Йoгo х<иття. '.,['oмiвкy мyсимo мaти' де б ми зiйrплися,
як piднi дiти в сBorмy дoмi", - чaстo нaгo,Io[I}rBaв вiн. Biдтaк
зaпoчaткyBaв йoгo спoPyДкelrня, внiсrши вoiстинy нa тi чaси
княх<ий дap y сyмi TИсЯЧУ дoлapiв i пoo6iцяв: ''Кoли пoчtlетe'
тo я пoмoжy... ' ' .

У Чеpнихiвцях нинilпньoгo 36apaзькoгo Paйoкy Tepнoпйь-
ськoi o6лaстi нapoдився lIIе oдин вiдoмий aмepикaнсьюlй
пiдпpиемець i фйaнтpoп Biльям фкyс (5.0l.1895- 19.06.1966)'
щo вiдзнaчився 6aгaтьмa Bин.rxoдaми.

Hе мaroчи спецiaльнoi те:сriчнoi oсвiти, Biльям .{дyс 6р
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odдapoвaним винaxiдникoм. Toх< пpaцюIoчи Ha aвiaцiйнor'гy
зaвoдi, вiн зaпpoпoнрaв декйЬкa ПpиJlaдiв y гalгрi меxaнiки,

гoJIoвtIим з яких 6р ''зaмoк .[2кyсa.'- спе-
цiальниЙ кpiпипьниЙ гBинт' якиЙ мaв Beликe
пPilктичнe знaчеHHя для лiтaкoбyдyвaння.

3aснрaвши свoе пiдпpи€мсTвo' Biльям

.(х<yс oдep)кaB пePlшe зaМoBлeHня нa 16
гвинтЬ. oднак вx<e нaпpикiнцi 1930-х poкiв
''Dzus Fastеnеr Company'' пеPетBopипaсь нa
вeлr,lшЙ зaBoд 3 мiпьйoнними пpибщкaми,
oскiльки зaмoк flжyсa 6yпo визнalro yPядoм

CШA як стaндaPтний гвинт дпя уclх вiЙськoвиx лiтaкiв, ц{o
вtаpo6пялись y кpaiнi.

УкpaiнськiЙ гpoмaдi CШA Biльям Д)ryс стaв вiДoмиМ зaB-
дяKи зaснyBaнню y 1948 poцi Укpaiнськoгo iнститyгy Aмe-
pИКr4' щo нa пoчaтКy PoзTaI'IIoByBaBcяу м. Bест Aйспiпi. y 1955
poцi лля пoтpe6 Укpaiнськoгo iнститyry Biльям.Цясyс пPид6aв
y ueнтpi Hью-Йopкa 6y.Цинoк пopyч iз всeсвiтньo вiдoмим
мyзеeм .'Метpoпoлiтeн.'.

3pеrштolo, )киття зМyIIIyB:lлo дrл<e чaстo щpaiнцiв rrryкaTи
виxoди з нaЙсклaднirших сиryaцiЙ. I вoни tx знaхoдипи' дeмoн-
стPyIoчи пеPед yсiм свiтoм свoto винaхiдливiсть i виpoстaюни
дo Bи3нaчниx Bчe}Iих. Мaлo хтo знaс, скaxсiмo' пPo тBoPця
Bдoскoнa,Ieнoгo тypбoбypa Пeтpa Шyмилa (l4.06.l901-
|7.08.|942), кoтPoгo пеPеписir,Iи B paдянсЬкi чaси нa Шyrnlи-

пoвa. Уpoдlкeнець Бo6pинця нa нинilшнiЙ
Кipoвoгpaдшдинi стaв oд}Iим з нaЙвiдoмi-
IlшИх у МинyпoМy стoпiттi yчeних y свiтi y
гaлyзi нayки пpo нaфry Й тexнiкy iT дo6yвaн-
ttЯ. Пiсля п'яти poкiв тBopчих пolцyкiв
Йoмy вдaлoся стBoPити тeхнiкy тypбiннoгo
6ypiння нaфтoвих свеPд,IoвиIr, лiцензii нa
яКy laкупlатlи бaгaтo кpaiн свiry, в тoмy нислi
й сшA, ФPH, Фpaнцiя тa iнrцi.

сBIтoчI 3[IAHЬ 3 oтчoгo Дolvflr

ToЙ piвень oсBiти' яким xaPaктePизyB:rпися щpaiнськi
зeмпi ще з чaсiв Киiвськoi Pyсi, пpoдoB)I(yBaB пiдтpимyвaтися
i в мaй6рньo}Yfy. Cкокiмo, сyпPoвoшqлoчи чePeз Гeтьмaн-
щи}Iy в сepeдинi ХVII стoпiття aнтioxiйськoгo пaтpiapхa, Пaв-
пo Aлeпсьюrй зaсвiднрaв пPo гpaмoтнiсть yкpшнсьlсос >кiнoк i
дiтей, щo 6y;ro ДиBинoЮ д,Iя пPедстaвникiв Бпизькoгo Cxoпy.

Toх< нeвипaдкoвo сaме B Укpaiнi мiг з 70-х poкiв ХVI стo-
лiття poзвиBaTи дPyкaPствo вихiдець з Мoскви Iвaн Федopoв,
тиМ пaчe' цIo в тi чaси тrг BиникIIe тaкиil пoт}aкниЙ oсвiтян-
cькуtЙ oсеPeдoк' як Oстpoзькa aкaдeмiя, a пiзнirшe пoдiбний
зaк,Iaд 6yДe ствopeнo нa 6epeгaх.(нiпpa.

Пiспя Пеpeяспaвa, Bвa)кaB lopiЙ ШeвеItЬoB, ''пoчaBся lraстyп

щpaiнськoi кyпьтypи нa мoскoвськy''. Aлe, пpoдoв>кye вiн,
''Beликий i poзмarшниЙ ппян кyпьTyPнoгo зaBoюBaння PoзJIo-
гoi i вiЙськoвo сильнoi Мoскви 6р зaдyr"raниЙ щpaiнськolo
iнтeлiгeнцi€ю ще з кiнця 16 ст. 3apaди цьoгo п,Iянy бр спи-
нений pц лiтеpaтypнoi МoBи B нaпpямi з6пи;<eння iT дo нa-
poднoi мoви i 6yли вiднoвлeнi цepкoвtloспoB'янськi пеpвнi
пiтеpaт1pнoi мoви TPуДaМуI Лaвpeнтiя 3изaнiя, Пaмви Беpен-
ди' a пеPедyсiм Мепетiя Cмотpицькoгo. 3apaди цьoгo киiвсь.
кa iнтепiгенцiя твopипa мiт двox PoсiЙ _ Maлoi i Bепикoi, -
6o цей мiт 6р ствopeний Taки пеPедyсiм в Укpaiнi, - i пiд-
тPиМyвaлa теopilo пoлiтичнo-дep>кaвнol пеPeeмнoсти мiл<
стaPим Киeвoм i тoгoчaснoю Мoсквolo.

3apaди цьoгo пePeмo)I(eць Мoскви
гeтьмaн CaгaЙдaчний пpoпoнyвaв iй
сoIoз l620 p., Лaвpeнтiй 3изaнiЙ пpивiз
дo Мoскви pyкoпис сBoгo ''Кaтеxiзисy''
|626 p., Киpипo Tpaнквiпioн Cтaвpo-
вецькиЙ _ Pyкoпис свoгo ''Учительнoгo
€вaнгeлiя'' |627 p., a митPoпo,Iит Пегpo
Мoгилa IlPllcИIIaB 1640 p. Iгнaтiя Cтapy-
шIичa 3 пpoпoзицiею зaсtryBaTи в Мoсквi
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шкo/ry- пеPlIIy tшкo,Iy - с|а'Лa\iИ yкPaiнсЬкoгo дyхiвництвa''.
II{,o тaке Мoсквa, - 3н.l,Iи, i всe-тaки пitшли нa Пеpеяслaв, i

Bсе-TaKи PуI]I|4II|4.цo Мoскви. Бo цe 6yлo ни пpинaЙмнi здaвa-
пoся пePе,цylroBoю мo)flивoстi зaBoюBaти ii дщoвнo. To>к пiспя
Пepeяспaвськoi paДи не тiльки 7 мoнaстиpiв y Мoсквi ПePедa-
eться y вiдaння Мaлopoсйськoгo пPикaзу, a Й нaПoвHIoIoться
вoни вюriдцями з Укparни, кoтpi нeсrгЬ oсвiry. Гoлoвним чи-
нoм цe 6yrи вигryскники Киeвo-Мoгилянськoi aкaдемii.

Ух<е зa Петpa I, кoтpий вiдкpитo пPoгo,IoшIyвaB' ЦIo ''y*Pu-
уrнcwtЙ нaPoд yмеIt' нo МьI мo)кеМ бьlти oт етoгo не B aBaн-
тaхе,', кiпькiсть щнiв Киeвo-Мoгидянськoi акaдемii скopo-
чyсTЬся з 2000 дo 16l, всi iнlшi, як i кpaпдi пpoфесopськi сlапl,l',
змyшeнi пepe6иpaтvtся дo Мoскви, дe вoни 6yпyгЬ пPoдoB-
)I(yвaТи вiдiгpaвaти oснoBнy PoIIЬ y poзBиткy кyльтypнoгo й
дyхoB}Ioгo )киття.

Taк, Cтeфaн ЯвopськиЙ стaв миTPoпo]Iи-
тoм Pязaнським'''мiсцeбпroстите,Ieм'' пaтpi-
ap[Ioгo пPeстoлy' пpeзидентoм CвятiЙшoгo
Cинoдy; peкToP Киевo-Мoгилянськoi aкaДe-
мii Феoфaн ПpoкoпoBич - зaстyпникoм
пPФидеHтa святiЙцroгo Cинoдy i aвтopoм
''.['yхoвнoгo Pег,IaМeI{тy'' - 1p261aтy' цIo
yзaкol{иB B,Iaдy цaPя нaд цePквolo. Biн 6р
тaкoж aвтopoМ Й iнrшoгo тPaктaTy - ''f{pд3д3 Boли МoHaP-
IlIей'', якиЙ стaв свoсpiдним стaTyгoМ poсiйськoгo сaмoДep-
)кaBстBa.

У тoЙ чaс 6aгaтo кepiвниx пoсaд y Cинoдi o6iЙмaпи сaМе yк-
paiнцi (|72|-ro PoIry 3 l l членiв - п'ятеpo, y тoмy ниспi пpе-
зидeнт i вiце-пpeзидeнти; 1746-ro з 8 члeнiв - IIIестePo; l75l-гo
з l0 - дeв,ятepo).

Бр нaс, кoпи всi €пискoпсЬкi кaфeдpи зaЙмыlи тiпьки вo-
ни' вoднoчaс aктиBlto спPияIoчи пoI'IIиPеннIo oсвiти в PoсiЙ-
ськiЙ iмпеpii, зaснoвyloни семiнapii тa rшкoли. 3oкpемa, Гaв-
pипo Бyжaн cькиЙ 6р пpeфeктoм Cлoв'янo- гpекo-лaтинськoi
aкa.цемii в Мoсквi (peктopaми Дo |757 PoКy тa пpефектaми дo
|753 ту Bиltяткoвo 6уиуlgziiнцi); Cильвeсгp Гoпoвaцький -
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Pектopoм Кaзaнськoi кoлегii; Bapлaaм Iеницький зaснyвaB сe-
мiнapii в Cyздaлi, Пскoвi, Кoпoмнi, Aстpaxaнi; Beльямiн Пy-

цeк-ГpигopoBич тa Iпapioн PoгaлевськиЙ зaклaлп пiдвaлини
Кaзaнськoi дyxoBнoi aкaД,емii. МaЙ6yгнiЙ пPезидeнт Cинoдy
AмвpoсiЙ Юшкeвич зaс}IyBaB Hoвгopoдськy сeмiнapiю,
Гедeoн BишrневськuЙ - слoB'янo-пaтиIrськy шIкorry в Cмo-
ЛeнсьКy й Iпкoпи в.(opoгo6yя<i, Pильськy, БiлiЙ, Bязьмi, Лaв-
peнтiй Гopкa - сeмiнapiю y Bятцi, Геpмaн Кoнцeвич - слo-
B'янo-Лaтинськy lПкoлy в Хoлмoгopax, ApсeнiЙ Мaцiевич -
семiнapiю в Яpoслaвпi. Cеpaпioн Лaтylшевич - y Bпaдимиpi,
Киpилo ФлopинськиЙ - y Tpoiцькo-Сеpгiсвoмy Пoсaдi,
eпискoп IpкyгськиЙ Iннoкeнтiй КyльницькиЙ - тpи шIкo,Iи

д;lя Мo}tгo,Iiв, iнrпиЙ eпискoп IpкщськиЙ - Iннoкентiи Hе-

PyнoBич нaBеPтaB I{a пPaвoс,Iaв'я тyнгyзiв, ФiлoфеЙ Лeц{ин-
ськиЙ 6yв мiсioнеPoм сеPeд кaмчaдaлiв...

3a дaними К. ХapпaмпoBичa' iз |27 apхiеpeiв, якi в l70G-
1762poкaхo6iЙмaлlц poсiЙськi кaфедpи, 70 6ули щpaТнцi, 47 -
poсiяни, тpoe гpeкiв' тPoс PyмylIiB, двoс сеpбiв i двoe гPyзи-
нiв. У l758 poцi нa l0 незaйМaниx кaфeдp 6yпo пpизнaченo 9

щpaiнцiв i тiльки oдtloгo poсiянинa.

.(o peнi, PeктoPoм Caнкт-Пeтep61pзькoгo щiвеpситery 6yв
yPoдх(eнeць Poмен Пeтpo Peдькiн (l6.l0.l808_19.03.l89l)'

кoтpий, зa BпaсниМи свiдченнями' пoxoдиB 3 Poдини зaмo)I(-
них м:l,IoPoсiЙських дBoPян. Пpoтягoм |87з-|876 oбiЙмaв
пoсaДy ви6opнoгo PeктoPa. У сiчнi 1882 пpизнaчeнпЙ чJIeнoм

.['еpх<aвнoi Paди.
BисoкиЙ piвeнь oсвiти щpaiнцiв зMytilyBaB цaPсЬкy Poдинy

пoстiЙнo BикoPистoBуBa.ГтД.tхнi знaння д,Iя Bихoвaння спaд-
кoeмцiв сaМoдеPжaBнoгo пPестoлy. Taк, yPoд)кeнeць Плoс-
кoгo' тeпeP - Hoсiвськoгo paйoнy Чеpнiгiвськoi o6лaстi Фe-

дip [yб'янcькиЙ (6л. 170G-|770) 6ув дфвникoм iмпepaт-
pиць €лизaвети Пeтpiвни тa Кaтepини II.3a спoвaми сeкPе-
тaPя сaксoнськoгo пoсo,IьсTBa Гoпь6aхa, ''всi йoгo пoв:Dкzlпи 3a
чеснiсть iвeпикиЙ poзylvl''. Мaв великиЙ вппив нa iмпepaтpи-

цю €пизaвеry. 3a Йoгo пopaдolo, Boнa взяпa шпю6 з oпeксieм
Poзyмoвським, вiн же tx o6вiнчaв. Caме vepeз .(y6'янськoгo
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yкPaiнцi' якi пpиiзди,Iи 3 влaсними Й 3aг:r,IЬнoyкPaiнськими
КпoпoтaнI{яMи' мoгли BиPiuIyBaти Bсi BDкпиBi спpaBи B iмпе-
PaтPицi.

A вихiдець з Hюкньoi Cиpoвaтки, lIIo B тeпepiшIньoмy
Cyмськoмy paЙoнi Cyr'lськoi o6лaстi, AндpiЙ Caм6opськиЙ
(|.08.|7 з2-l 8 l a) 6yв Дцiвникoм цapськoi Poдини' пpoтoiе-
pеем l{apськoсе,IЬсЬкoгo Coфiиськoгo сo6opy. 3oкpeмa, з
l78l - Дyхiвникoм вeJlикoгo к}Iя3я Пaвлa тa Йoгo дpr/кини
Мapii Фeдopiвни, сyпPoBoрк}пoчи пoдPr,ol<я пo 3aхiднiЙ €в-
poпi. l784 пPизнaчeHий дyxiвникoм Beпиких князiв oпeксaн-
ДPa Й Кoстянтинa Пaвпoвичiв. Haвчaв .rх тaкoх< aнгпiйськoi
I\,toви. Haписaв д,Iя них ''Пpoстpaнньrй кaтехизlаc...'' |799 як
Духoв,н.уIЙ нaстaBI{ик oпeксaндpи Пaвлiвни пiсля iT oдPr'(ен-
ня з ePцгePцoгoм Йoсифoм пolxaв дo Угopшдини.

У пoдaльшoмy лфвникoм цaPськoi poдини 6aнимo 1po-
д)l(еtlця 3aкapпaття Baсипя Кщoпьникa ( l l.02.l 765-
l8.02.l82l)' вiдoмoгo пpиPoдoзHaвця i педaгoгa. Бyдри пpи-
знaчeниЙ з 1803 poкy пpoфесoPoм кaфепpи дoслiднoi фiзики
Caнкт-Петеp6ypзькoгo педaгoгiчнoгo iнститyгy (з l8l9 _
yнiвepситeт), зa 6paкoм фaхiвцiв вiн виклaдaв Й iнtпi дис-
циплiни - xiмilo, тexнoпoгilo, aгpoнoмilo' читaB rypс лeкцiЙ
Pимськoгo тa цивiльнoгo poсiЙськoгo пPaвa.3 20 квiтня 18l3
Baсипь Кщoльник пoчaв ЧИТaTvI lopидиннi Hayки BеликиМ
кItязяМ Микoпi т a МlrхaЙrry Пaвлoвичaм.

Baсиль Кщoльник бyв opгaнiзaтopoм i диpектop (1820_
l82l) Hiх<инськoi гiмнaзii виtIIиx нayк iмeнi князя oпексaн.
ДPa Бeз6oPoдЬкa.

Укpaiнець 3a пoхoд)I(енням Кoстянтин
УrпинськиЙ (14.03. l823-15.0l. l87l) стaв
зaснoвникoм нaщoвoi педaгoгiки тa нapoд-
нoТ oсвiти в PoсiЙськiЙ iмпepii, a Йoгo клa-
синнi пpaцi здo6yли I]IиPoкy пoпyляpнiсть i

рiЙlлпu Дo 3oЛoтoгo фoндy свiтoвoi пeдa-
гoгiчнoi пiтеpaтypи.

3aкiнчивrпи H oвгopoл- Ciвepськy гiм нaзiю т a loplадvtuнuЙ
фaкyпьтет Мoскoвськoгo yнiвеpсИTeTfl вiн пoчaв пPaцIoBaти
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iнспектopoм клaсiв lмпеpaтopськoгo Bиxoв}Ioгo тoBaPистBa
Illпяxeтниx дiвчaт y Caнкт-Петep6ypзi, зaЙмaloчись вoднoчaс
HayкoBolo po6oтolо. 3oкpeмa, Кoстянтин УшинськиЙ poзpoб-
пяB yчення пpo мeтy BиxoBa}Iня як пiдгoтoBкy дo пpaцi тa
життя' пpo фopмyвaння нaцioнaльнoгo o6oв'язкy, зaBх(ди
oбстoювaв Дyмкy, щo дитинa дJIя мaксим:lJlьнo пoвнoгo Poз-
Bиткy iндивiдyaльнoстi пoвинHa нaвчaтися pi,Цнolo мoBolo'
oсo6пивo )к зaxищaв пPaвa щpaiнськoi мoBи.

Ha йoгo Дylvlкy' нaвчaння дiтеЙ piднoЮ мoBolo PoзBиBae

''пpиpoджeнyд,ylllеBнy здi6нiсть'.. Bиклaдaння piДнoi мoви
Мae B:DKпиBe знaченHя i в фopмyвaннi свiтoгляД,y рнiв, нaгo.
пoI'IIyBaв Кoстянтин Уrцинський: ''Piдне с,IoBo с сaМe тим
дyхoвним oдягoм' у яwrЙ пoвиннe oДяtTucЯ всяке 3нaння'
щoб стaти спPaB)кньolo влaснiстlo лloдськol свiдoмoстi'..

.(o pevi, Po3BивaЮчи Bчeння Кoстянтинa Уrшинськoгo пPo
нaPoднy педaгoгiкy Pцнolo мoBoю' щpaiнськi вченi 6aгaтo
зpo6uлtt дJIя тoгo' aби нaщoвo дoBести oкpeмiшнiсть piлнoi
мoBи' щo o6гpyнтoByв.lлo' зoкPеМa' Тi пPaBo нa зaпPoBaд)кен-
ня B нaBчaпь}IoМy пpoцесi. 0сo6пивo мaсмo вiдзнaчити
пoдBюкtlицтвo Гpигopiя Baщенкa, кoтpий нaгoJIoI'lIyBaB на
тoмy, a6и свiй вихoвниЙ нaцioнaльниЙ iдеал 6упувaтп ''нa 3a-
сaд:D( ХPистIIянстBa Й зaгaльнoсвpoпeЙськoi кyпьтypи''.

У цьoмy плaнi чимaлo зpoбив визначниЙ щpaiнський
мoBo3нaBець ПaнтепеЙмoн Кoвaлiв (9.08.1898_?). Biн
пoгли6ив нaшi знaння щoдo пoхoд)I(eння щpaiнськoi мoви,
зoкPемa стBoPиB дBoтoмнy пPaцю ''Лексичний фoнп лiтеpa-
тypнoi мoви Киiвськoгo пеpioлy. Х-xlv ст.,', якolo дoвiв, щo
нaшi пpeдки Bжe B тi чaси вiлlшпiфрaлИ BЛacHу пiтеpaцpнy
мoBy' a ''poсiяни, нarшi пiвнiчнi cусiдtl, пepейняли вiд нaс лек-
сикy нaIпoi дaвньoi пiтepaтypнoi мoви, пeксикy' в пepeвax<нiй
6iпьlпoстi стBoPeнy PyсичaМи' дaвнiми щpaiнцями''.

ПaнтeлeЙмoн Кoвaлiв тaкo)к пеPекoнпивo зaсвiдчив, шIo
''нaйгoлoBнitшi явиrцa щpaiнськoi мoвнoi систeми 6езпepeннo
сягaloтЬ... вгли6 iстopii i знaчнolo мipoю нaвiть пoiстopiТ. I{i

фaкти e нaй6iльlпим свiдчeнням тoгo' щo фopмyвa}I}Iя yкPa-
iнськoi мoBи сягaс дaлекoi дaB}Iини' a iT iстopiя бeзпepe.rнo
пoчинaсться 3 ПoЯBИ пеPI'IIих ПуIсaНvIх дrкepeп''.
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A 6aгaтo щpaiнцiв y ЦеЙ.raс BиBчaпи нyхi зeмлi й oпaнoвy-
вaли iнoзeмниI\,tи МoBaми, щo6 з6araтити кpaЦIими зpaзкaми
Дцoвнoстi сBoIo КyпьтyPy. Cкокiмo, фeнoмeн щpaТнськoгo
схiднoгo мoвoзнaвства Aгaтaнгeл КpимськиЙ (25.0|.l87l-
25,0 | .|9 42)' якиЙ нapoдуlBcЯ у Hoвогpaд- Bo,IинсЬКy ( 3вягeпi),
aлe мoлoдi poки пpoвiв y 3вeнигoPoдцi, Кyди пepeiхaлvr Йoro
6aтьки, знaB пoнaд 50 мoв, 6yв eнциклoпе-
дистoм y пoвнoМy poзyмiннi цьoгo спoвa. 3a
слoвaми пpoфeсopa Boпoдимиpa .[arшкeви-
Чa, ''Йoмy бyпo вiдoме Bсe' щo стoсyB:UIoся
Cхoдy - Apa6ii, Ipaнy, T1pevнини' тaкoж
Гpyзii, Aзep6aЙдх<aнy, Bipмeнii. Biн мiг
poзпoвiсти пPo yгoPськy МoBy Й лiтepaтypy
piзних нaсiв, пеpеKЛaсTvI 6уДь-якиЙ тeкст 3

фiнськoi мoBи; мiг зpo6ити зayBiDкeнHя пPo
,Iексикy якrгiв... Бaлтицькe, зaхiдньo- Й пiвденнo-спoв'янсЬкe
МoBoзнaBствo' aнтичнa фiпoпoгiя Й сaнскpит, щpaiнськa
мoBa y всix iT aспект.rх i нюaнсaх - всe це 6yлo Йoгo pi,Цнolo
стиxi€Io''.

Йoгo рeнь oмелян Пpiцaк (7.04.|9|9-2006) 6ув ч,IeIIoм-
кoPеспoндeнтoм T1peцькoi aкaдeмii мoви
(|957), чЛeнoм-кopeспoндeнтoм Aкaдeмii

фiннo-щopськиx нayк y Фiнпяндii (1958)'
чпeнoм-кoPеспoндентoм Фiнськoгo схoдo-
знaBчoгo ToBaPиствa (1953)' дiЙсним членoМ
Hiмецькoгo сxoдoзнaвчoгo, БpитaнсЬкoгo
кopoпiвськoгo ToвaPистBа схoдoзнaвцiв, дй-
сним ч,Ieнoм Aмеpикaнськoi aкaдемii нaщ.

A пpoфесop oпексй Бapaнник (21.03.l8915.09,I952),кoтpий
нaPoдиBся y 3oпoтoнorпi нa нинilпнiЙ Чepкaщинi, пiсля
зaкiнчення Киiвськoгo щiвepситеry дoсIIiDкyBaB мoви Й пiтe-

PaTуPИ нapoдiв Iндii, пeprшим PoзпoчaB Bивчення дiaпeктiв
цигaнськoi l,loви B Укpaiнi i вппив нa IIиx щpaiнськoi.

oкpeмo тpе6a скaзaти пPo пoдBюкництBo щpaiнця Пeтpa
Cкopикa ( l0.02.l906-1983)' кoтpий, нaPoдиBlIIись нa .[aле-
кoмy Cxoдi, нe тiпьки нiкoпи нe вiдpiкaвся свoгo пoхoд)кеtltlя'
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a Й узяьcя дoпol\,toгти твoPити Дщoвнiсть кopiнним нaPoдaм
Кpaйньoi Пiвнovi, кoтpi нe мaпи свoei писeмнoстi.

IJ'e сaмe Петpo Cкopик 6р пeprшим yчи-
тeпeм чyкoтських дiтеЙ y нaйдaльruoМy нa-
сe,Iеннoмy гщlктi евpoaзiйськoгo мaтеPикa
Уелeн. Цe вiн, дo pеvi, стBopиB Двoтoмнy
гPaмaтиКy цiri мoви, пPo якy виДaтниЙ
письмeнник Юpiй Pитхey нaписaB: ''Пepпra
нayкoBa гpaМaTикa нщoтськoi мoBи' стBoPе-
нa П. Cкopикoм' нapoД{qrBaЛaся He в тиrшi
кaolнeтy' a нa шIиPoкиx пPoстoPirx тyндPи' B яPaнг:lJ( o,Iе}IяPlB.
Tiльки спpaвlкнiЙ знaBeць мoви' iТ тoнкиЙ спoстеpiгaн мiг
стBoPити тaКy HayКoBy пPaцю' якy oднoчaснo мo)кнa ввzDкaти

Peзyльтaтoм i нaщoвoi мислi, i дoсягнень чyl(oтськoгo нapoдy',.
Укpaiнeць Петpo Cкopик тaкo)к 6агaтo зpo6ив Дпя тoгo'

a6ll poзвtlвuIllcя Й iнrшi чyкoтськo.кaмчaтськi мoви нapoдiв
КpaйньoТ Пiвнoчi - g6цiц66511x,

кoPяцькa' iтельмeнськa' aпютoP-
ськa i кepeцькa.

Aвтopy цих pядкiв пiд нaс пepe-
6ryъaння в |979 нa КpaйнiЙ Пiвнoчi
дoBeпoся пoчrги в Уeпенi тaкy Po3-
пoвiдь: IцopoКy' в,(eнь Пеpемoги,
мiсцевi чyкчi вклoняються пaм'ятi
сBoгo o.цнoсe,Iьчaнинa piзьбяpa
Bщвoпa, кoтpиЙ зaги}ryB нa фpoн-
тi. Boднoчaс чyкчi пPoМoB,lяютЬ
вiннy cтIaBУ Cкopикy, вчитeлевi
.rxнiх 

дiтеЙ.
TPaдицii, зaклaденi

ми пpoсвiTИTeIIяМvI
тoМy' тaким чинoм' пPoдoB)КyIoться' вlдтaк
poзyМy й знaнь пaлaxкoтять дaлeкo вiд oтчoгo
нинi.

щpaiнськи-
сoтнi poкiв
свiтильники
пopory Й дo-
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}IЕCгIIЙмAHI сBIToМ

Пoruщ iстини зaB)кди бр пpитaмaнниЙ щpaiнцям, пpo
щo свiдчaть нaшi нaЙдpeвнirшi писемнi тPaктaти. 3нaння 6y-
JIи в пol'шaнi нe пишe B кoл.lx rIених чeнцiв - oснoвaМи
мyпpoстi пPедмeTI{o цiкaвилl,t'cя князi КиIвськi Pyсi. Toж не
BипaдкoBo oднoгo з них нaвiть нaЙмeнрaлнМулpим.

A тa спaдщинa' кoтPa luwIILlИIIacя нaм в '.Iз6opнiкaх Cвятo.
слaBa'., пoBчaннях Мoнoмaхa сталa 6aзoю д,Iя тBoPeння нoвoi

щpaiнськoi дo6и _ ryмaнiзмy пiзнilлиx нaсiв. Чеpeз oсMис-
ленItя сBятoгo писЬмa' пoлeмiкy 3 JIaтинникaМи BитBoPIo€ть-
ся з цiei aтмoсфepи Кисвo-Мoги,Iянськa кoлeгiя' щo 3гoдoм
пePePoстe y виtцy шкoлy eвpoпеЙськoгo piвня.

Caме зi стiн Киевo.Мoгилянськoi aкaдeмii виЙде Гpигopiи
Cкoвopoпa (|722-1794), кoтpиЙ пiднiме
yкpaiнськy фiлoсoфiю дo BepцIин свiтoвoi
дyмки' стBoPиBllIи opигiнaпьнy систeмy.
Фiлoсoфiя Cкoвopoди' нaгo,Ioulyвaв Жaн-
Пoль Химкa' це не пPoстo Pяд теoPeМ. Aдх<е
''щoб poзyмiти фiлoсoфiю, пoтpi6ний дoсвiд,
PoзРroвa нaпpyясенiсть. Tpебa пPацIoвати
нaд йoгo дylvtкoю' шro6 вiдтщиrлlа6ину Йoro

фйoсoфськoгo мисJIення. Йoгo фiлoсoфiя
- мистецтвo, йoгo МисTецтBo - фiлoсoфiя. Bсi гpaницi
зникaк)Tь. Бoгoслoв'я стa€ Мyзикoro i пoeзй пoгiкoю. Bсе в
ньoгo - як гiepoглiфи. I poзlшифpрaння йoгo гiсpoгпiфiв -
цe КпIoч дo Йoгo фйoсoфських твopiв',.

Biдтaк BaPтo НaBЧуITуIсЯ poзшифpoвУBaтИ Йoгo iepoглiфи,
''a6уI ПLITуI мeд йoгo мy,Цpoсти''.

ГpигopiЙ Cкoвopoдa не лиrrle пPaцIoвaв нaд сBoelo фiлo-
сoфськoIo систеМolo - Paзoм 3 дBoМa свoiми 3емлякaми -
Пaiсieм Beпичкiвським ( |722-|794) i Cеменoм Гaмaлieю
(|743-|822) вiн стBoPив oкPемy IIIкo,гy ''мiстичHoгo тpизip'я
yкpaiнськoi фiлoсoфii'., Цlo зaсBiдчи,Io пpo пoт}Dкнy iнтепeк-
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TуaIIьHу oa3y }Iauloгo нaPoдy.
Tpaдицii HoBaтoPстBa щpaiнськoi фiлoсoфii пpoдoвх<ив

yPoджeнeць 3aкapпaття Петpo Лoдiй ( 1 5.05. l 764-22.06.|829)'
кoтpиЙ, 6укуtl пpoфесopoм КpaкЬськoгo щiвеpситeтy ( l 80 l-
l803)' a 3гoдoм - Caнкг-Петеpбypзькoгo, пoстiЙнo пiдтpи-
мyBaB 3в'я3ки з щpaiнськими Bчe}IиIvtlI' BvIcИIIa|oни iм кpaшдi
3Pa3ки книг 3 пpo6лeм пPиPoдничИх Ta гуNlaнiтapних нaщ,

фiлoсoфii.3 l819 poкy вiн пPoTягoм десяти poкiв oнoпюe фi-
пoсoфськo-юPи,цичниЙ фaкyльтeт Caнкт.Петеpdypзькoгo
yнiвepситеry' aктиBнo вiдстololoчи нeoбxiднiсть виKпaдaIIItя

фiлoсoфii тa фiлoсoфських дисциппiн в нaвч:lльниx зaKпaд.rх
Poсiйськoi iмпepii, Bв:DкaIoчи зa6opoнy нa .rх виклaдaння
3пoчиннolo i нeпpипyстимoю.

У 20-х poк:rx ХIХ ст. кHиги Лoдiя 6упl зa6opoнeнi дo
пePеBидaнHя як нaпoвtteнi .'зaгpoзлиBи:к ... pyйнiвних нaчaЛ''.
Йoму 6yлo зadopotlеtto B|4KIIaДaTИ фiлoсoфiю. A Йoгo нaЙвi-
дoмirшy пPaцю''Лoгические нaстaвпения' PyкoBoдствyющиe к
пoзнaнню и Paз,IичeниIo истиtlнoгo и,Ioжнoгo'' 6yлo Bизнaнa
нeбезпeчнolo кpaмoпolo i зaбopoненItoю дo пеPеBидaння. 3
цiеi к пPичини iнrшi пpaцi Bидaтнoгo щpaiнця-м|,1cПI/ITeПя -
,'Естествeннoe пPaвo нapoдa.' тa ''ПoлньlЙ ry,pс филoсoфии'', де
нaЙ6iльrц пoBHo вик.пaденi 6yли Йoтo пoг,Iяди' т.lкoж не гry6пi-
r.ув,ul.|4cь i втpaненi нaзaв)кди.

BидaтwrЙ y<pаrнсьlслi фiлoсф Пaмфил Iopкевиv (|6.02.|82*
4.l0. 1874) нaPoдиBся нa Пoлтaвщинi.
3дoбyвrши диIIJIoМ мaгiстpa в КиiвськiЙ
пщoвнiЙ aкaдемii 1852 poкy' вiн стaв нaй-
6iльIп квaпiфiкoвaним виюIaдaчем

фiпoсoфii в yсiй PoсiЙськiй iмпеpii, щo
ствеPд>кyсться спецiaльнoto гPaмoтoю'
якoю Йoгo BшIaнyвaB CвящeнниЙ Cинoд.
Tpeбa poзyмiти, щo свo[ми )I( пePЦIиМи

фiлoсoфськиМи тPaктaтaМи ''Iдея'' i ''CеpЦe i
Йoгo знaчення в дyхoвнoМy Poзвиткy пloдини згlд}Io 3l
Cлoвoм Бoх(им'. мoлoДllЙ щpaiнськиЙ фiлoсoф зaBoIoBaB
пpихильнiсть нe тiльки киiвських стy,Цeнтiв. Poзвивaючи свiЙ
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дoвe,Ioся BL|TP|4МaTИ сBo€Piдний ''хpeстoвиЙ пoхiд'', нa якиЙ
вiн вiдпoвiдae IIoBиМи пPaцями з киiвських пaгopбiв: ''3 пpи-
Boдy стaтeй бoгoспoвськoгo змiсry, пoмiщeних y фiлoсoфЪь-
кiм пексикoнi.,, '..(oкa.и iснрaння Бoгa,'та ,'Iv|иp i 6пи*"i',
як пеPeдy}roвa хPистиянськoгo спiB)киття,'. oчевиднo' ця Пo-

зyt"l згiднo з l{ayкoю Плaтoнa i дoсвiд згiднo 3 нayкoЮ Кaнтa''.
Фiлoсoфiя Юpкeвиva, писaв |979 pol<у дoслiдник йoгo

твopvoстi C. Яpмyсь,'.як тaкa, щo вiдпoвiдaс шIyканI{ям i пo-
тpeбaм сгraснoi п|oДvl:нIl, зaс,IyгoBy€ якнaЙшиplшoi, пpoстo
yнiвеpсaльнoi рaги. Ha Юpкeвичa i Йoгo фiлoсoфiю м:lлo
зBePт:l,,Iи уBaTvI, aлe тeпеP BэII|4Kу сипy йoгo фiпoсoфськoгo
мис,Iення'. сTвep.Ц)Iryс мaPксизМ свoiм пoслiдoвним i pirшщo
вoPo)киM вiднoIпeнняМ дo llЬoгo. Ha спa6у iдeлoгilo MaPксис-
ти нe дyл<e-тo зBеPTаIoть Ув,arуi :lле кoпи вoни вiдvрaють
пеBI{y зaгpoзy свoiй iдeoпoгii, тo,цi вoни PеaгyIоть y piшrриЙ
спoсiб.'.

Oскiпьки нa тoй чaс PaдяIrськa iдeлoгiя PoзпoчaJIa сBoгo
Poдy хPестoвий пoхiд пpoти фйoсoфськoгo Bчeння Пaмфипa
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Юpкeвиva, неo6xiднo 6yлo пo-спPaв)GIьoмy вiдкpити Йoгo
свiтoвi. Ha тoй чaс'.B)ке нaспiв чaс' кoJIи нaм тpe6a 6yлo вх<e
сTaBaти .'тpoхи 6iльtпе зopiснтoвaними, 6йьrш pеaлiстиннo
нaстPorними i нe зaспoкoloBaтися сaмим сеllтимент:lпьtlo-
естeтичllим aспектoм щpaiнськoi KyIIьтwуI, як нaцioнальнa
нoЦIa' нapiвнi тaнки' сИпa нaш]oi пiснi тoЦto. I{i витвopи й
Bиpaзники щpaiнськoгo дyхa мaк)ть BэIILIKy емoцiЙнy с:,lтry, L
тoмy Boни яв,IяIoTЬся дy)ке BiDкливими эaco6aМи плeкaнЕя

щpaiнськoi iстoти, зoкpема сePед нaших нaщaдкiв пoзa
мeжaми БaтькiвrцинИ.TYт цiсlo сипolo Ми oчaPoвyсмo i се6е
сaмих' i нaшrе Дoвкiддя. Але нaстaс чaс, щo6 Ми пoч:lли пiзнa.
Baти тa пoкaзyвaТи наlI]им ДII|уITII|1BуIм дiтям i свiтoвi нe
тiльки нaшi кyльтypнo-емoцiйнi 6aгaтствa; тепеP вlкe тpe6a
зBepнrги yвary нa КyпьтyPнo-фiлoсoфськe Й нaщoве нaд6aн-
ня щpaiнцiв - нa тy спaдI'IIинy, якolo ми мo)кeмo з6aгaтy-
Baти не тiпьки сe6e сaмих, aлe Йкyпьтуpy свiry,..

Йoгo рeнь Boпoдимиp CoпoвЙoв писaB згoдoll,t пPo сBoгo
BчитеЛя:''IндивiдyaпьниЙ xapaктep Юpкeвичa, 6eз сytинiвy,

фopшryвaвся нa зaг:UIьHoмy тлi щpaiнськoi пpиpoди. Irl вiдпo-
вiдaлa йoгo зaдyмливiсть, зaгли6пeнiстЬ y сaмoгo себе, чyтли.
вiсть 6iльrш iнтенсивнa, нiя< екстенсиBHa' a тaкo)к i впepтiсть i
зaмкнeнiстЬ, IIIo дoхoди/Ia ,цo xитPoстi... Дo цих pис тpе6a

дoдaти ще oднy' тaкoж щpaiнськy Pуl.cy - oco6ливиЙ piд зo-
сеPед)I(еtIoгo гy}roPy' - вiн смilшив I\,tене сaм тйьки 3легкa
пoсмiхaloчись''.

.Ц,o видaтних щpaiнськиx фiпoсoфiв ХIХ стoлiття нeo6xiд-
нo тaкo)I( вЦнести Boпoдимиpa Лесeвичa
(27.0|.1837-26. l l . l905)'  щo нaPoдиBся в

.Ценисiвцi нa нинirпнiЙ Пoптaвщинi.
Bийшoвtши 1864 poкy y вiлстaвкy' зaснyвaB
y piпнoмy селi пepшy ulкoлy з щpaiнськoю
Мoвoю I{aBчaння. Il{oпpaвдa, пiсля дoнoсy iT
6yпo зaкpитo, a Лeсeвитy дoBе,Ioся пepeixaти

дo Caнкт-Петep6ypгa, дe вiн спiвpo6iтничaB 3 тaмTerпнiми
Bидaннями,6paв r{aстЬ y нaPoдницькoмy pyсi, зa uдo бр зa-
слaниЙ дo Cи6ipy.

99



Ще пiд чaс нaBчaння 3.lхoпиBся iдеями ФeЙep6axa. Cтaв
пPoпaгa}rдистoм iдей пoзитивiзму. [o |877 6ув лpихлльнн-
кoм кoнтa, Cпeнсepa, Мiлля, пoтiм пеpеЙtшoв нa пoзицii,.нo-
BoкPитичнoi нiмeцькoi ЦlкoЛи'' (Геpiнг, Piль, Jlaaс, Пayпьсен,
Aвeнapiyс), BB:DкaК)чи i] вишIolo стaДiеlо пoзитивiзмy. Ця
IIIкoЛa' нa ДyмКy Лесeвинa, Дoпoвни,Ia фiлoсoфiю Кaнтa теo-
pieю пiзнaння, пoбy.Цoвa}Ioю нa oснoвi Taк зBaHoгo ' 'чисТoгo

дoсвiдy'', тo6тo з пoзицiЙ eмпipioкpитицизмy.
Нaщoвa фiлoсoфiя, нa дyмКy Boлoдимиpa Лeсeвина, мar

PoзкPити неoбxiднiсть змiн в yсiх сфepaх х<итTя' виKпикaти
iнтеpес дo BивчеHHя пиTaHь' щo спPияIoть,Iюдськoмy lцaстю.
Як пoпyляpизaToP НaУ7<|,| Boпoдимиp Лeсeвич yмiв y дoсTyп-
нiй фopмi BBесTи читaчa B КyPс нaЙнoвilшиx течiЙ y зaхiднo-
свpoпeйськiЙ фiлoсoфii, вo,цнoчaс не пoзбaвЛяЮчи Йoгo сa-
Мoмy сПoсTepiгaти Й poздyмрaти. У свoiх кpитинних фiлo-
сoфськиx сTaттях Boпoдимиp Лесевич гoсTpo зaсyД)qrBaB po-
сiЙських rreних зa'.с,IoBеснy пoвiнь y пyстинi Дyмки'', мiсти-
цизм i lopoДстBo. BiДкидaючи eпiтapнy кoнцепцilo Кy,IЬтyPи'
BистyпaB зa нaЙшиpшIе PoзпoBсIoд)кeння знa}Iня в yМoBax
свoбoди с,IoBa тa дPyIqrBaHня.

Tpeбa вiдзнaчити Й тe, шIo Boлoдимиp Лeсeвич 3aв)кди 3гa-
дyвaB пpo piднy зeм,IIo. 3 цьoгo пPивoдy aкaДeмiк Cеpгiи €ф-
PeмoB нaписaв' 3oкPeМa:''Biдipвaний o6стaвинaми oсo6истo-
гo )китTя Й гpoмaдськoi дiяпьнoсти вiд piднoго гPyнTy 3 дитя-
нoгo вiкy, B. Лесeвич Bсe )к не пеPеBеpнyBся в ''o6щеpoссa''. 3
poкaми Йoгo пpив'язaнiсть дo piднoгo кpalo не тiльки не
зменI'IIyBaJI aсЯ, aпe всe з6iльшlyв aлaся i дiЙшrлa нaкiнець,цo To-
гo' I.цo в oстaннix Poк:lх сBoгo )киття вiн ytке пpoстo i 6езпoсе-
peдньo пPистaB Дo щpaiнськoгo pyry''.

У тaкoмy х< ппaнi oцiнювaв нarrtoгo BидaTI{oгo фiлoсoфa i
МихaЙлo ГpyureвськиЙ: ''Piдкo мo)кнa 6aчити тaкy неPoзPиB-
нy зЛyКy iнтepeсiв зaгaльнoЛIoдськиx з тiснitшими, 3B'я3aниМи
з свoiм нaPoдoм i вiтчизнolo' тaкoгo пеpeймaння зapiвнo вiv-
ними зaгaдкaМи Людськoгo iснрaння Й нaЙ6ли>кчиМи пoтPe-
6aми хвипi свoсi сyспiльнoсти...''.

ХХ стoпiття пaлo щpaiнстBy пoдBижницький нaщoвий vин
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I.цe oднoгo BиДaтнoгo yкPalrrця' тaлaнт кoтPoгo зaсвiтився
яскpаBolo зipкoю нa небoсхипi свiтoвoi фiлoсoфii. YIДeться
ПPo yPoДкeнця Ceкpeтopiвки нa нинitпнiЙ Кipoвoгpaдщинi

!митpa Чюкевськoгo (5.04. l894-|8.04,|977 ).
I{e тoЙ BипyскHик Киiвськoгo yнiвepситеry,
пpo якoгo КalaII}7| ЧижeвськиЙ - Cкoвo.

Poдa xx стoпiття. 3a слoвaми aкa.цемiкa
Oмeпянa Пpiцaкa, ''Йoгo те)к,IoBиB сBiт, aле
нe 3лoBив' 6o з бiльrшoBицькoгo apeшry вiн
втiк нa 3aхiд. Aле Й ТaМ He BтPaтиB тiсних
3в'язкiв з Укpaiнolo' a пPимнo>кив спaвy iT
нayки''.

Це тoЙ нaш фiлoсoф, кoтpиЙ yпePIIIe 3a-
стoсyвaв пoнятiйниЙ апaPaт i метoди евpoпейськoi нayю,t дo
iстopii щpaiнськoi KуI|ЬTуP|4, тPaктyBaB iI в кoнтeкстi
евpoпеЙськoгo пPoцeсy, вiдкpив дпя свiry нaдбaння щpaiн-
ськoгo бapoккo.

Укpaiнa Дaлa свiтoвi ш{e oднoгo Bидaт-
нoгo фiлoсoфa ХХ стoлiття - Микoлy
Беp,Ц'ясвa ( l8.03.l874-24.03.|948), кoтpий
нaPoдився в Киeвi. y 1898 Poцi пiд чaс
нaBчaння в щiвepситетi Cв. Boлoдимиpa
6р зaaperштoвaниЙ 3a пPoпaгaндy сoцiaлiс-
тичних iдеЙ i зacпaниil y BoлoгoдсЬкy ry.
6epнilo. Haш зeмпяк poзpo6ляв iдeю свoбo-
ди твoPчoстi oсo6истoстi' rцo JIяг,Iи B

oснoвy aнтpoпoлoгii, сoцiaльнoi фiпoсoфii тa eтики.

Кpитиvнo стaBиBся дo кaпiтaлЬмy та xPисTиянствa' Bизнaвaв

нaвiть ''пpaв,Цy кoмyнiзмy.', ШIo пo,Iягaлa в yсyспiпьненнi

виpoбництвa. €динoю peaльнiстlo Беpпяeв пPoгo,IoЦIyвaB
iснрaння сyб'скта, oс}loBoю твopнoстi якoгo € ''абсoпloтнa

свo6oдa,', змiстoм цiеi твopvoстi с мiстepiя ''нapoд>кeння Бoгa

в лtoдинi Ta ЛIoди}lи в Бoгoвi''. Пpoгoлolшyвaв iдеlo нoBoгo сe-
peдньoвiння як пoBеPнеHня Дo гapмoнii мiл< Бoгoм i лloдинolo.
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ДЕP)IGвIIицЬкиЙ чи}I

TвеpркeннЯ, Ц{o yкPaiнцi не дoPoсIlи дo PoзyМiння BaPтoс-
тi влaснoi деP)кaвнoстi, якi пoстiЙнo пoшrиpIoIоTься пpoTиB-
никaми нal'шoi нe3aпeх(нoстi, не тiльки ПoМиЛкoBi, а Й пpoвo-
кaтиBнi' 6o талaнoвитi пpoвiднуIКуI laB)КДIА ПIЯBI|ЯIIу1ся 3 Ha-
tlloгo сePедoвицIa. I{e в>ке 6aчимo пo тoмy' ЯKуflaПИ Киiвськa
Pyсь i Гaлицькo-BoпинсЬкe князiвствo як дePжaBи щpaiнсь-
кoгo нaPoДy.

Адх<e витвoPIoючи oсi6нy opгaнiзoвaнy з6poЙнy c|4IIу TaM,
де o(PeцIyвaлИcЯ МyСуI|ьмaнськиЙ i хpистиянсЬкиЙ сBiTи, кtIязЬ
flмитpo Bиrrrнeвeцький пepIпим yсвiдoмиB, Щo взяттям пiД
кoнтPoJIь гeoпoлiтичних кooPдинaт Пiвнiчнoгo ПpинoPнo-
мop'я зaпoчaткoвуeTЬся вiдpoд>кення ДeP)кaBи B,IaсHoгo нa-
poлy. A Йoгo пoiздкa дo Кoнстaнтинoпoля, де Biн мaв зyстpiv
3 сaмим сy,IтaнoМ' дaе пiдстaви стBеPДкyвaти' щo цiею aк-
цiеlo щpaiнськe кoзaцтвo бyпo виведeнo нa aPeнy мЬкнapoд-
ниx вiднoсин. Безyмoвнo' це 6р Дoсить пoмiтниЙ кPoк y
мaй6yгньoмy пpoцесi вiдPoд>кення щpaiнствa- iз збpoйнoю
сиJIoю якoi, кoтpa тiльки-нo твoPилaся' B)кe Pa.lсyBaJIу|cЯ caNrc
як дeP)I(aBoтBoPчoIo.

3peштolo, кoзaцькa iДeя вИяsилaся щiвepсaльнolo' oскiль.
ки Boнa' 3a BиснoBкoм П. Кaшинськoгo' ''oxoп[Ioс всi стopoни
нaIIIoгo нaцioнaльнoгo )киття, дaс Йoмy нoвий iДeЙниЙ зI\,tiст,
тBoPить нoвi opгaнiзaцiЙнi фopми, сTaЛить нaшri фiзиvнi й
пщoвi сипи. Чepeз кoзaцЬКy iдeю пoтpaпиМo викoнaти тi
зaвдaння' якi нaкaзye I{aм геoпoJliтичне стaнoBиUде Укpatни
нa меlкi тPьox сцoдoпiв: €вpoпи, Aзii Й Aфpики. Hею oсяг.
немo тoй цIa6ель пoтyги' якa BлaстиBa Bе,Iиким нaцiям''.

I свoеlo >кepтoвнiстю кня3ь .(митpo BиrшневецькиЙ пoкa-
зaB пPикпaд твoPe}Iня щpaiнськoi пaтpioтиннoi веpстви з yсiх
стaнiв ryспiльствa, i сaме вiд ньoгo йдe тoЙ iмпyпьс, якиЙ у
нaЙвaлсчi ,|BуIтIуIь|у| в lкиттi щpaiнuiв eднaс pядoBoгo i зaмoх<-
нoгo. I сaМe 3 цьoгo сеPедoвиula мo)кe Bи,IoнIoBaтися пpoвiд-
ництBo 3 дep)кaBницьким чиHoм.
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I вoнo B)I(e 3 oстaнньoi vвepтi ХИ сгoпiтття yсе нaсTиp,Iивirце
пpoбивaс iдею пepeнесeння вйськoвo-тepитopiaльнoгo пoдф
3 пoниз3я .(нiпpa нa гopoдoвy УrlParrry' щo6 пoшиpювaти свй
BплиB нa цьolvfy тepенi. 3pelштoю poзвй силуr Btf,lcьla3aпopoзь.
кoгo пpивЬ дo зaпPoвaфкeння вйськoBo-тePитopiальнoгo yст-

PoIo кoзaцтвa I{a гoPoдoвiй Укparнi, шдo 6щo знaчниМ кPoкoМ
нa [I,Iяхy дo фoplvfyBaння пiдвалин дrrя вiдPoдд(ення в мaЙ6щ-
ньorvfy щparнськoi деp>кaвнoстi.

A в poки визвoльнoi вiЙни вiЙськoBo-тePитopiaльниЙ yстPiй
гopoдoвoi Укpaiни, якoгo тaк дo6ивaлися пpoвiдники кoзaцтBa
пPoтягoМ 6aгaтьox poкiв, спpaвдi стaнe нe тiпьки фyн-
дaмeнтoМ тBoPerrIIя дepх<авнoi тepитopii, a Й пorшиploвaтимeть-
ся в етнiчнюr МФк.Iх Poзселення yкparнсгва. I цe пpoявилoся' 3o-
кPеI\,ta' в зaявi Бoгдaнa Хмепьницькoгo пepeд пoJIьськими
кoмiсаpaми y Пepеяспaвi в лloтoмy 1649 poк1с .'3a гpaницю нa
вйнy не пф! Шa6пi нa тypкЬ i тaтap нe пiднirvry! .(oсить Мalo нa
Укpaiнi, ПoдoплIo i Boлинi тепeP y князiвствi мoiм - пo
Ilьвiв, Хoлм i Гaлич. A стaвши нaд Biспolo' ск:uкy дilлЬtllим пя-
хaм: сидiть i мoвчiть, IIЯх74...',.

I uеpeз сiм poкiв гетьМaн пoяснюBaB мoскoBськolvty пoсIIy
Baсилlo Кiкiнy, щo iстopин}Iе PoзМе)кyвaння мi.lк щpaiнцями
i пoлякaми мae 6уи тaкиМ' ''як 3a дaвнiх князiв pyськиx''. Пpи
цьoмy oсTaннЬoмy poз'яснювaлoся' щo.'вiд пoнaткy кopдo}l y
Bеликt{к князiв PyсьKиx 3 пoпьсЬкими кoPo,rями бр пo сaмy
Biспy i yгopськиЙ кop,Цoн''.

Бoгдaн XмeпьницькllЙ 6ув не тiльки гo,IoвIloкoмaндyloчиМ

щpaiнськoi apмii. Йoгo пpepotaTуIB|4 пo,Iяг.rли в т.lки]к фy'*-
цioнaльниx o6oв'я3кaх, як виpiIшення aдмiнiстPaтивrrих' сy-
дoBих, фiнaнсoвиx i диппoмaтичI{иx спPaв. Пoeднylovи

фyнкцii вiЙськoвoi тa адмiнiстpaтивнoi BПaД|а, вiн вппивaв нa
цивiльне нaсе,Ieння' зaкликaloчи Йoгo дo мodiлiзaцii eкoнo-
мiчних pесypсiв для пoтpe6 нapoднoi apмii, BидaIoчи з цieю
Метolo спецiaльнi щiвеpсaпи пpo пiдгoтoвкy дo пoxoдy.

Tе, щo Бoгдaн X.ь,tельницькиЙ стae opгaнiзaтopoм нaPoд-
ниx мaс' He випaдкoвo. Ще дo 1648 poкy вiн бр вiдoмиЙ як
зIIaBeцЬ вiЙськoвoi спPaви. .(o6pе poзyмiвся нa тaктицi й
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стPaтегii BiЙськa 3aпopoзькoгo. У минyлoмy сoтник i писap
Pe€стpoBoгo кoзaцЬкoгo вiЙськa, вiн vy,Цoвo знaв, як йoгo
кoмп,IeкryBaти, oзбpoюBaти' нaвчaти' гoTyвaти пoлки дo пo-
хoдiв, пoстaчaTи rх бoепpипacaМИ' Й пpoдoвoльствoМ. I хoчa
Бoгдaн Хrиельницький дo пoчaтКy визвoльнoi вiЙни сaмoс-
тiЙнo нe кoмaIIдyBaB Bе,Iикими з'сднaнн Яtr/||l' aЛe в>кe тoдi
сгIaсники вiдзнaчaли йoгo пpиpoДниЙ тaлaнт пoпкoвoдця'
3нaння МoскoвсЬкoгo Й зaхiднoсвpoпейськoгo вiйськoвoгo
мистeцтBa. .[o peнi, ШIe 1644 poкy фpaнцузьruЙ пoсoл y Bap-
Iшaвi гpaф пe Бpe>кi пoвiдoмляв y Пapиx<, шдo B ,.зaпopo>кцiв е
нинi дrл<е тaлaHoBиTиЙ пoлкoвoдeць Бoгдaн Хrr,rепьницькиЙ,
йoгo тyг пpи двopi ЦIaнyloть''.

3pештolo, нiхтo з йoгo нaстщникiв нe зpo6ив для вiдpo-
дженI{я нarпoi дeP)кaвнoстi стiпьки, скiльки Бoгдaн Хмепь.
ницькиЙ - вiн 6lуъ лпя Укpaiни спpaвх<нiм 6aтькoм apмii i
нaPoдy. I кoли пePекoнyвaBся' щo ДoПyстиBся пoмиЛки' тo
мaв мrlкнiсTь Bизнaти це пPиBсeпIoднo Й нaкpeслити кoн-
кpетниЙ ппaн дiЙ. Taк, кoпи Boсени 1656 poкy стaпo вiдoмo
пpo вipoпoмнiсть цaPськoгo пoсo,Iьствa' яке y Biпьнo зaпPo-
пoнyвaJlo пPoeкT пoдi,ry щpaiнських зeМе,Iь' Irе дorryстиBlIIи
нa пePeгoBoPи кoзaцЬкy дeлeгaцiю, вiн нa Чигиpинськiй стap.
rшинськiЙ Paдi 3аяBиB: ''.[iти, Bи тим нe хgpiться. Я знaю, rцo
тpeбa зpo6ити. Tpe6a вiдстyпити вiд пpaвoспaBнoгo цaPя....'.

o6paншi пiсля смepтi Бoгдaнa Xмельницкoгo гетьмaнoм Iвaн
Bигoвсьlсдi (пoнaтoк ХVII сг.-1664) y жoвтнi 1657 poкy пpoдoв.

хсyс цeЙ деPжaвницЬю,rй чин: вiднoвлюe дип-
лoмaтичнi стoсyl{ки з Кpимсьtоlм xанстBoм'
пiдписyе щpшнськo-[IвeдсЬкy yгoДy' якolo пe-
peд6aнaсться гaPa}IтyBaнHя цим пoпiтичним
пapтнеPoм сodopнoi цiлiснoстi Укpaiни.

A кoли l\,toскoBсЬкиЙ цaP IIaМaгаBся
нaв,язaти нoBy yгoдy, якa o6ме)КyB:rпa кo-
зацький PеrстP 40 тисячaми, вислaти свo.iх
Borвoд 3 Paтними пIoдьми дo Чepнiгoвa,

Пеpeя слaвa, H iжинa, Кopсyrrя, Бiпoi l{epкв п, Пpvtпук дпя тoгo'
a6И ''Te,IIoди нa oбopoнy Чеpкaсскиx гoPoдoв 6ьIпи всeгдa
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гoтoBьI'', тo нa спeцiaльнo скликaнiй стaPulинськiй paпi 2L
)кoBтня l657 poкy в Кopсyri BигoвськиЙ poзт,IyNraчив iT ylaс-
никaм спPaB)кню сrгь пPoпoзицiй Мoскви в Укpaiнi
тaкoгo гeтьмaнa' якoгo мo)кнa 6, ''ряBшIи 3a хoxo,I' Boдит5'' -
i зaявив пPи цьoмy пPo сBoe нe6arкaння ,'6yги в нeвoпi'' Й
пoкJIaB 6уaву. УсвiдoмивIпи спPaB)кIrю сrгЬ цаPськI{х пPo-
пoзицiЙ, пoпкoBники' зoкpeмa 3eленськиЙ, Бoгylt, }aЯв,vlII|аZ
'.БЬIть IIaм y цaPскoгo Beпичeствa нeль3я...'', i пoвepтaroть геть-
мaнськi peгaлii Bигoвськoмy, o6iЦяloни oдtloстaйнy пiд-
тpиМКy BсЬoгo вiЙськa в 6opoтьбi зa дaвнi пPaBa Й вoпьнoстi
Укpaiни.

Oднoстaйнa пiдтpимкa, ЯЧ oдep)кaB BигoвськиЙ нa Кop-
сyнськiЙ paдi, дaлa Йoмy мo>кливiсть лiквiдрaти зaкo,Ioт' ЦIo
opгaнiзрaв Йoгo пoптaвський пoпкoBtlик Мapтин Пyrшкap, i
зpo6uти Укpaiнi вiльний ви6ip, пiдписyloчи Гaдяцький тpaк-
тaт. Кoпи х< пiсля Кoнoтoпськoi пepемotu |659 Poкy МoскoB-
ськиЙ цaP тilки пePeкo}raB кoзaцЬКy стaPulинy щoдo yсFrelrня
Bигoвськoгo вiд впaди, вiн сам пoKпaB 6упaву, a6и зaспoкoiти

щpaiнськe сyспiльствo.
[iле Йoгo пoлiтичнe жиTтя' IIaгo,IouIyBaв Cимoн Hapiж-

ниЙ, 6улo ''скеpoвaне нa кoPисть Бaтькiвщини.'. Бy,Ц,щи .Цo-
свiдчeним пoпiтичним дiячeм, нaбрrпи свiЙ дoсвiд y спiвpo-
бiтництвi з гeнiaльним гетьмaнoм, Iвaн BигoвськиЙ ''пepeняB
oд цьoгo oстaнньoгo Й Дeякi гoлoвнirшi pиси. Biн ytnliв, як i
Бoгдaн ХмепьницькиЙ, рвopити нaBкoпo се6е певнe Й нaдiй.
нe oтoченllя, ytиiв yгвoPити пeBнy opгaнiзaцiю стap[IIини' якa
BуIяв;IЯПa дo сBoгo стaPшIинникa пoвниЙ пoслrх. 3 свoiми сy-
ПPoтивtlикaми BигoвськиЙ 6уь 6езoглядниЙ i бopoтьбу 3 k|у|-
ми пpoBaдиB нa 3I{ищення... Bся ця срopiсть i 6езoгляднiсть,
пiдчaс нaвiть нeпepe6ipнивiсть в зaсo6aх, мaлa сBo€ oпpaB-
ДaНHЯ в iнтepeсаx щpaiнськoi дepх<aвнoсти, якoi Bигoвський
3a Bесь чaс сBoгo гeтЬмaнyвaнI{я нe зPaдиB i нe зaппямрaв
свoгo iменl^ нi oдним негi,цним BЧинкoМ. Цiпolo сBoelo сIг}Dк-
6oю щpaiнськiЙ деpх<aвi Й свoеlo сМePтю вiн зaсвiдчиB сBolo
вiддaнiсть деP)кaвнoсти сBoгo нapo,Цy''.

Co6opним дePх(aвникoм пPoяBив сe6е гетьмaн Пeтpo.(o-
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poIIIенкo (|627-|698), кoтpий кaTегoPичHo BистyпиB ПPoти
fuдPyсiвськoi щoди |667 poкy, кoтPoю Мoсквa i Bapшaвa

пoдiлили Укpaiнy пo .(нiпpy. I-[е вiн пiспя
смepтi лiвo6epе>кнoгo геTьМaнa Iвaнa Бpю-
xoBeцЬкoгo впiткy l668 poкy знoвy oб'сднaв
Укpaiнy B oдtly дep)кaвy. I тiльки чеPе3 чeP-
гoвy бeзpoзсyДнiсть тoдirшньoгo кorrloBoгo
Cipкa Укpaiнa BтpaTипa Pе.lJIЬнy нaгoдy rг-
BеPдитися нe3zuleжнolo деP)кaBoIo.

A кoли мoскoBськиМ пoIIeBo,IIoBaчaм
yкpaiнськoi пpaвди Bдaпoся PoзсвaPити

кo3aцЬКy стaPцIинy' пPи Ivtaн и BI'IIи iT пoдaч кaм и, пpивiп еяt,JIkI,
a нapoднi мacu cлpиЙМaloчи Bже 3a xoхлiв i мaлopoсiв, тo й
тoдi щe нe BIvtеPпa кoзaцькa мaти' нaPoд)qrючи пoдви>кникiв
нaцioнaпьнo-BизBoпьнoгo Pyхy. Caмe тaким пoстaв в yкpaiн-
ськiй iстopii гeтьмaн Iвaн Мaзепa (20.03,1632_2|'09.|709),
яшЙ cпpoбyBaв пoвePнyги l{aшIoмy нa-
poдy Йoгo пPaBo нa Bo,Iьttoстi l708 poкy.
Aле нe пiдтpимaниЙ шиpoкимуI N|acalvП4'
II{o зaстPaшIуIIIucя теPoPy Петpa I, зiЙ.
I'IIoB нa ешaфoт iстopii, пpoклятиЙ свoi-
Ми )I( BчoParшнiми сopaтникaМи' кoтpиМ
дoпoмaгaB PoзBиBaти щpaiнськy oсвiтy
Й нaукy й спopyючrвaти хPaми. Пoхoва-
ний нa тpл<инi 3:lлиlIIиB свoe iм'я нa PЦ-
нiЙ земпi як симвoJI 6opoть6и 3a не3a-
пerкнiсть, i нa цiлi стoпiття Boнo стaпo спpaBдl пPaпoPoм

щpaiнськoгo сaмoстiЙницTBa.
Iвaн Мaзeпa зBzDкиBся нa тaмЙ Bисoкoгo зпery бeзсмеpт-

ниЙ пoдвиг в iм'я Укpaiни, щo oпiсля всiх пaтpioтiв нarшoгo
HaPoдy iмпepськa Мoсквa iмeнyвaлa нe iнaкrце як мa3епин-
цями. Haвiть y вiдзнaveннi lOO-piнvя вiд дня нapoркeння Ta-
paсa Шeвнeнкa в l9l4 poцi poсiйськиЙ цroвiнiзм пo6a.rив пpo-
яB мaзeпиHствa, a тoмyце Ioвiлей i 6р зa6opoнений в Укpaiнi.

Гeтьмaн Iвaн Мaзепa не пишIe IaIIуIIIIИB нaМ y спaдI.цинy

свoe iм'я, щo aсoцiloв.uloся 3 6opoть6oю зa }Ieзir,Iежнiсть Ук-
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paiни. Biн пiдгoтyвaв сo6i гiднy зaмiнy в oсoбi Пилнrla opпикa
(| |.|0.|67 2_24,05.17 42), кoтpиЙ свiЙ гетьманськиЙ мarстaт

рivнив yxвilлoto пеplшoi в свiтi кoнстt{-

тyuii. Taк звaнi Бенtеpськi пaкги, щo бy;rи
пеPlДolo в свiтi yгoдoю мi:к нapoдними
мaсa}lи i ви6opнolo B,IaдoIo' BипеPедили
нa 80 poкiв пoдi6ниЙ aкт, якиЙ витвo-

PуIв'ш B PeзyпЬтaтi Bепикoi Фpaнцyзькoi
peвoлloцii. A 6aгaтo 3 тoгo' шIo Й сьoгoд.
нi 6aчимo в KпaсичHих кoнститylдiяx,
спpaвдi yпеPIIIe пPoчитy€ться B дoкy-
ментi гетьмaнa Пилипa opликa. Tyг i
пpeaм6улa, в якiЙ пoясllюeться пPичинa тoгo, чoмy Укpaiнa
пеPexoдить пiд пpoтeкцiю rпведськoгo кopo,Iя' i 16 стaтeй,
яKvINrИ Bиз}Iaчa€ться дePх(aBний iТ yстpiЙ, a тaкoх< кopДoни i
стoпиця - Ifuiв. I{iкавим, дo pенi, e те' щo сaмe B кoнститyЦii
Пипилa opпикa впePшIе BBoдитЬся дBoп.r,IaтниЙ пapлaмeнт,
якиЙ нинi фщкцioнyс в бiпьlпoстi кpaiн свiry, визнaчa€ться
стaтyс гетьМaнa як нaЙвищoi пoсaдoвoi oсo6и, в тoмy vиспi
пеpед6aнaeться Йoгo звiт пеpeд Paдolo кoзaцькoi стaP[Iини.
Пpинципoвим мoмeнтoМ y кoнститyuii 6улa вимora, a6и
пpивaтнi гетьмaнськi дlк1pи Hе N|шII4 пPaBa BтPrIaтися дo
х(oд}Iиx спPaB.

Hеo6xiднo нaгo,Ioсити, щo пеpedyвaючи в eмiгpaцii, Пи-
пип Opпик 32 poru тyp6рaв щpaiнськoto спPaBoIo €вpoгry,
зoкpeмa' вiв пеpегoвoPи з Bo,IoдaPяIvrи lспaнii, ФPaнцii, Гoл-
пaндii, Aнглii, Bенецii, Typеннини, Швецii, Пoпьщi, стaBиB цIo
пpo6пемy нa мi:кнapoдниx кoнгPеGlх' щo змyси,Io poсйсьюlЙ

уpяд|727 poкy вiднoвити гeтьмaнствo. Toх< кo,Iи 3гoдoм ||llлuп
opпик нa Cyасoнськolvfy кoнгpесi BкoтPе пoсT:lBиB пpo6пer,гy
сBoгo нaPoДy' тo пPeдсTaвник Poсii тeпeP МzlB свoepiлний кoзиP'
мoBiIяв' ''Укpаiнa зн:rxoдиться пPи свotх стapих свo6oдaх i
кePyrтЬся вибpaним вiльними гo,IoсaМи гeтьмaнoМ' вiдтaк
aкцiя Opпикa € зpaдницькa i 6yнтapськa''.

Ti >к з кoзaцькoi стaPшIини' xтo мaв т:UIaнт пpoвiдникa, i
пilпли в нaЙми дo poсiЙськиx цapiв, дoпoМaгa,Iи Тм poзIпи-
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pюBaти тepитoPiю Tpeтьoгo Pиму. Oлексaндp Без6opoдькo
(25,03.|747-17'04.|799) з Глщoвa сTaB кaнц,Iepoм i свiтпiй-
I'IIим кня3ем Poсiйськor iмпеpii. Бр vи
IIe rдиниМ з oтoче}tня iмпеpaтpицi, кoт-
pиЙ дoскoнa,Io вo,Ioдiв лiтepaтyP}roЮ
poсiйськolo мoвolo. I{e вiн, дo pevi, пo-
дaв Кaтеpинi II мeмopal{дyМ пpo неo6-
хiднiсть здo6щтя Poсieю Кpимy, a пoтiм
3aпPoпoI{yBaB BКпIoчити Йoгo дo склaдy
Кaтеpинoспaвськoi rydepнii.

A скiльки ще rx 6yпo мiнiстpaми, дiЙ-
сIIиМи PaДникaми' сeнaтoPaми - Tpo-
щинськi, ГyДoвинi, Кoнyбеi, PoДзянки, Tepelцeнки...

Мo>кливo, дo тaкиx чинiв мiг дoслyя<ИTИся i ypoдх<eнeць
Гaдячa нa Пoлтавrцинi МихaЙлo .['paгoмaнoв (30.09'l84l-
20.06(2.07).l895)' який теrк мaв кoзaцьке пoхoд)кення. oднaк

вiн oбpaв iнrший шлях спr;кiIIня не
сo6i, a сBoсмy нapoдoвi. 3a це 1875 цap
Oпeксaндp II звiльнив Йoгo з Киiвськoгo
yнiвepситeтy. ПеpеспiдyвaниЙ oхpaнкoю
змytпениЙ бр емiгpрaTуI, aЛe й нa 3aхoдi
IIе пPипиI{иB свoгo дeP)кaBI{ицькoгo чиtly'
зaснyвaвIIIи в Жeнeвi пеprший yкpaiнський
пoпiтичниЙ чaсoпис''Гpoмaдa''. oднovaснo
нe пPипиIrяв i гpoмaдськo-пoпiтиvнoi дi-

япьнoстi, тiснo пiдтpимyвaв 38'язки i спiвпpaцювaв з щpaiн-
ськoю iнтeлiгенцiею Caнкт-Пeтеp61pга, Львoвa.

У свoiЙ aвтoбioгpафii Михaйпo 'Ц'paгoмaнoв Писaв: ''Укpa-
iнa, мoя БaтькiвшIинa, poздiпeнa нa двi чaстиI{и - aвстpiЙсь-
кy i poсiЙськy. B пеprпiй iснyе пeвнa пoпiтичнa вoля, якoi в
Poсii немa. B Poсii тpe6a пepшI yсьoгo дo6итись пoлiтичнoi
вoлi''. To>к пePI'IIим i единo PeaлЬним y тi нaси зaBдaнням yк-
paiнствa пiд Poсiсlo' Bв.DкaB М. flpaгoмaнoв' € бopoтьбa зa
yкpaiнськi нaцioнaльнo-кyIlьTyPнi iнтepеси, зa нaцioнaльнe
сaмoyсвiдoмileння i сaмoвизнaчeння щpaiнськoi нaцii, якa
тoдi щe нe бyлa в стaнi 6opoтися вiпpaзy 3a сBoIo деPх(aB-
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нiсть.''Укpаiнськa нaцiя, - писaB вiн l873 PoкУ, - I'Iдe нe Bис-
Tупlалa з Poсii i сaмa се6е ще не знar. Iя пoтpi6нa щe HayкoBa
i лiтеpaтypнa пPaця' щoб пiзнaтуl сaмiЙ себe''.

Taкa пpaця i здiйснroвaлaся Михaйпoм .[paгoмaнoвим.
Йoгo пo,ц,ви>кницькиЙ чи}I' щo зaстyпиB Bепикoгo Кoбзapя,
викpистaпiзoвyвaB Д,ePх(aBницькy пoзицito Iвaнa Фpaнкa, .ГIесi
Укpaiнки. Ti x, y сBoIo чePгy' гoTyB.r,Iи мoлoдi кaдPи щpaiнсь-
ких PeBo,Iloцioнepiв, lIIo Мa,Iи нe пPoстo пеpеЙняти eстaфетy
вiд стapшoгo пoкoпiння в спpaвi вiдpoдlкення щpaiнствa, a Й
пepeЙти дo пPaкТичних дiЙ. I в лютoмy l900 poкy мoпoдиЙ aд-
BoкaT' BиПyскtlик Киiвськoгo yнiвеpситетy Микoлa Мiхнoвсь-
киЙ зaпитaс в Пoлтaвi вiд iменi Mу|LIyI|Их' i пpиЙдешrнiх пoкo-
лiнь piднoгo нaPoдy: ',ЯKуII,II пPaBoм Biднoснo нaс, ryбильцiв
свoеi кpaiни' виДaнo зaкoн з |7 тpaвня 1876 poкy' щo зaсyд)Кye
нaшy нaцioнaльнiсть нa смepть? Ha пiдстaвi якoгo пPaBa на
всiх 1pядaх наrцoi кpaiни ypядoвцями пPизнaче}Io BикпIoчнo
poсiян (мoскaлiв) a6o змoскaлiзoвaниx pенегaтiв? Ha пiдстaвi
якoгo пPaBa 3 }Ia[Iих дiтей гoтytoтЬ пo lшкoлzrх зaKпятих BoPo-
гiв i ненaвисникiв нarшoмy нapoдoвi? Чoмy нaвiтЬ y цеPквi
Пaнyr МoBa нaшIиx гнo6ителiв? Яким пPaBoм пPaBитe,IьстBo
poсiЙське здеpтi 3 нaс гPoI'шi витpavaс нa кoPистЬ poсiйськoi
нaцii, ппeкaючи й пiдтpимyroчи ii нayкy, лiтеpaтуpy, пPoМис-
пoвiсть i т. д.? I, нapеrштi, нaйгoлoвнil'Ie' чи мar ПPaBo цapсь-
кe пPaBительстBo Bзaг:uli видaвaти ДПЯ Haс 3aкoни' рiвepсaли
тa aд'мiнiстpaцiЙнi зaсaди? ''.

Уpoдх<eнeць Пoптaвщини Микoлa Мiхнoвський ( |873 -
3.05.|924) тoдi не тiпьки B|4стулvrB нa зaхисT пpaв piднoгo нa-
poдy. Caмe тщ пo-вiщoмy пPoпytlaroть Йoгo
с,IoBa пPo мaй6щнro нepoздiльнy, Co6opнy
Укpaiнy - вiд Кapпaт дo Кaвкaзy. Caмe тaм,
y Пoлтaвi, Й пpoлyнaе йoгo зaпoвiт для всiх
нaстyпних пoкoдiнь пaтpioтiв нaшIoгo
нaPoдy: CaмoстiЙнa Укparнa!

I як вiдпoвiдь нa цeЙ зaклик пoчне пiд-
нiмaтися в Пoптaвi тoЙ пaгiнець вoлi, шIo
пPoPoсTaB з цiсi земпi, aби poзквiTtIутИ
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сиМBo,Ioм нaцioнa,Iьнoгo BiдPoД)кення i нaBiть дaти B Мaй-
6щньoмy свoе iм'я цiлoмy нapoдoвi сBorмy. 3pешrтoю, тoдi
ще Й сaмi щpaiнцi tIе 3нaпи пPo те' 3 чoгo диByвaBся aвтoPи-
тeтниЙ poсiЙський aкaдемiк Фeдip Кoprп: ''Укpаiнцi сaмi нe
знaloть, кoгo Boни мaloть. Boни ввa:кaють ПетлюPy BидaTним
peдaктoPoм, пaтpioтoм' гPoМaдським дiячем. I{e все пPaBдa'
aле He вся пPaвдa. Пeтпюpa - 6eзмipнo вищиЙ зa тe, нilк пpo
IIЬoгo дyмaloть. Biн - 3 кoгopти вoждiв, JIIoдинa з тoгo тiстa,
Iцo кo,Iись y стaPoвиtly зaснoByB:UIи динaстii, a B нalп дeмo-
кpaтиvний чaс стaloть нaцioнальними гePoями. Живе вiн y
Ireспpият,IиBих yМoвax' He Мo)I(e в:,Iяв|4T|1себe. Ta хTo 3нaс' чи
не змiниться Bсe нaвкPyги нaс! A кoпи змiниться, 6yдe вiн
Boждeм щpaiнськoгo нapoдy... ''.

Taк вoнo i стaнeться нaвеснi |9|7, кoлуl сaмe 3a Пeтлюpolo
пiлe щpaiнстBo B IIIине,Iях. Caме вiн для сoTeнЬ TИсЯЧ вoякiв
6yпe yoсo6,Iенням щpaiнськoгo деP)кaBницЬкoгo vинy. Ha-
вiть yсyнyгий з пoстa вiйськoвoгo мiнiстpa Cимoн Петлюpa
(I7.05.1879 -25.05.|926) нe зaлишитЬ пoпе 6oю зa щpaiнськy
дep>кaвнiсть, пpивiвшrи нa нЬoгo iнiцiaтивнo сфopмoвaний
ним Гaйдaмaцью,tЙ кiur Cпo-
бiдськoi Укpaiни. I, мalovи в
сepui нaЙвшlry дeP)к:lвницЬкy
пoсBятy' Cимoн Петпюpa зi
свoiми гaйдaмaкaми 3.u(и-
щae вiд 6iпьIпoвикiв тy
I{ентpaльну Paду, якa Йoгo
пoз6aвилa oфiцiЙнoгo пpo.
вiдництвa нaд oзбpoеним

щpaiнствoм.
I тйьки кoли Йoгo Boяки звiпьнять стoпицю Укpaiни вiд

6iльIпoвикiв, вiн пiде y вiдстaвкy, a,Ie не з6aЙдpкie дo дoлi

щpaiнськoi деprкaвнoстi. B iм'я цьoгo Пeтлюpa piзкo висry-
питЬ пpoти сдинoнедйиМчeськoгo IryPсy гeтьмaнa Cкopoпaд-
ськoгo' кoтpий пPoгoJIoсив фепepauiю з бiпoгвapДiйськoIo
Poсiеlo. Caме пiд кoМaндyBaнням Гoпoвнoгo oтaмaнa вiЙськ
вiдpoдх<eнoi Укpaiнськoi Hapoднoi Peспy6пiки Cимoнa Пет-
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пюpи 6yлo лiквiдoвaнo Pe)киМ геTьмaнa Cкopoпaдськoгo' a
vеpeз кiлькa мiсяцiв нa ньoгo пoкпaдaeтьcя _ i в)I(e дo кiнця
життя - нaЙвищиЙ пepeд нaPoдoМ o6oв,язoк: пpoвiдник нa-
цioнaльнo-свiдoмoгo щpaiнствa в цi нaЙвaх<чi дпя нaшIoгo нa-

Poдy стaс ГoлoвoIo !иpектopii Укpaiнськoi Hapoднoi Peсгф-
лiки, пoвнoвzDкeння якoT 6упи п iдтвepркен i кoнститyцiйнo нa
Tpyпoвoмy Кoнгpeсi Укpaiни в сiчнi l9l9 poкy.

3 цьoгo vary мaйх<е пPoтягoМ двoх poкiв Cимoн ПeтпIopa
спPяМoByr всi свoi lуc|'U|т|я нa пiдтpимaння yкpaiнськoi дep-
>кaвнoстi, yгBеPркення якoi нe з6пpallися дoпyстити нi po-
сiйськi бiльrпoвики, нi пo6opники ,.eдиHoi i нeдiпимoi'' 3 Ta-
бopy .(eнiкiнa тa Bpaнгeпя. I нe мo>кнa 6yпo спoдiвaтись нa
щиPy пiдтpимкy Пoпьщi, якa' кoPистyючись B.DккиМ стaнo.
вищем УHP, нaв'язaлa itц нeспPaBед,Iивий Bapшaвський дo-
гoвip y квiтнi 1920 poкy. He ввaх<aли зa пoтpi6нe дoпoмoгти
мoпoдiЙ деpх<aвi i кpaiни Aнтaнти. [{е сaмe з 6oкy тaк зBaнoгo
демoкPaTичнoгo 3aхoдy тoпi 6yпo зipвaнo пoсTaвки мeдикa-
мeнтiв дпя apмii УHP, щo 6щвaльнo пaдiula з нiг вiд тифy тa
iнIпих пotпeстeй. Якy мy,.кнiсть тpeбa 6упo мaтп в тaкий чaс
Пpoвiдникy нarшoi нaцii i якy вipy B IIьoгo мaли з6еpeгти
щpaiнцi, пдoб пpoдoвxyвaти 6opoть6y 3a влaснy ДеP)кaвy.

Aле кoли знeсиленi ,цo вiдчaю сaмoдеP)кaвним pa6ствoм i
бiльlшoвицькolo Baкхaнaлiеlo yкpaiнцi пoспитaloть сaмi сe6e
пPo oстaнню нaдiю нa BизBoJIеI{ня' десь y пoтarмI{oмy зaКrгIry
ixнiх дyшl BoHa зaпa,Iaс свoеpiДнolo Boскoвolo свiчечкolo:
''Пeтпlopa!''.

Toдi це iм'я сepeд нaЙrшиprпих нaPoдItих Maс спpaBдi стaнe
синoнiмoм вoпi, пpo tIIo зaлиI'шaться чисJIеtIнi свiдчeння: ''Пo
всiЙ Укpaiнi, дe ви не пiдете, дe Bи не зa6aлaкaстe' BсIoди Bи
syетe iм'я Петлlopи. B pi:книx фap6ax Poзписyloть Йoгo; як
,IIoдинy' 6iля кoтpoi i дo кoтpoi тягI{eтЬся спoкyтaнa дylvrкa 3a
ПPotIIле BсЬoгo нaсeлення Укpaiни. 3 iм'ям Пeтпюpи 3B,я3aнo
все тe' ЦIo чекaс пюдeЙ гapнoгo в >киттi. Пo мipкyвaнням
сeлян i взaгaлi Bсьoгo гPoМaдянстBa',IишIe Петлropa дaсть спo-
кiЙ, якиЙ i paнirп цьoгo xтiв, aлe ми Йoгo нe poзyмiли,6o 6iль-
lIIoBики нaс BДypиJII4' a NIиI iм вipипи (тaк кa:ке гPoмaдянствo
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Укpaiни), i чим дaлi нa схiд, aбo ближче Д,o Мoскoвськoгo кoP-
дoнy' тим 6iльrue iм'я Петлropи любiще i дopoх<vе. Пpo uе
ссть свi,цки - тi пoвстaння, якi зв'язaнi ЛиtIIе 3 iм'ям Пeт-
,IIoPи.

...Укpaiнське гpot{aдянстBo Bсe сTaвиться з гopД,iстlo, згa-

дyloчи iм'я Петлlopи зa Йoгo нeвToМнy 6opoть6y i зa тe, шIo
вiн не кидaс тих' 3 ким пpимyцIeниЙ 6уъ пoкинyги Pцнии
кpaй. Мiх< селянсTBoм i взaгaлi гPoмaдянствoм нaЙrшлa мiстo
тaкa пpиспiвкa: 6yлy po6ити Taк' як ПeтлIopa кarкe; aбo: пPaBo
Укpaiни дo6yдy, a6o x<ити не бyпy. Ce e фaкт. Бaгaтo Iце дe-
чoгo €' ПIo гoBoPитЬ 3 гaPнoгo бoкy пpo ПетпloPУ, aлe пPo сe
хaЙ poзкa;<e в 6улуинi iстopiя, якy мaloтЬ cKЛaДaTИ нe дe-
зеpтиpи Укpaiни, a тoй нapiд, яKvlЙ 3aPa3' нeсrtи пPaпop Bи3-
вo,IeнLIя' дoPгIиB Йoгo C. B. ПeтлIopi i iстeкar кpoв'ю в 6o-
poть6i 3a BизBoлеHt{я' нe нapiкaе нa ньoгo',.

Пpиpoднo, щo 3a тaких o6стaвин пpoти Йoгo iменi, яке yo-
сoблювaлo щpaiнцiв-сaмoстiЙникiв, бiльrшoв уIKИ BeIIИ lII.rле-
нy пPoпaгaн,цy' зzutвпяIoчи: ''Еспи 6ьl нaм yдiuloсь yничтox(ить
Петлropy и oкprЯ<aloщylo егo пу6пику, мьt 6ь1 6ьlпи зa ce6я
спoкoЙньr. Ликвидиpoвaв ПетпtoPУ, мьl мoмент:lЛьнo спPa-
BуIЛуIIь с Пoпьшlеto и PyмьIниеЙ ll дo6paлucь 6ьl ryДa, KуДa
вooбп{e мьI стPeмиМся' a чePeз этoгo Пeтлюpy, чePФ кoтo-

Poгo нa Укpaине PaзBиJIся бaндитизм (тaк називають нapoднi
пoBсТaння. - Aвт.) и 3a кoтoPьIМ тянyг PyКy пPoк,IятьIe
x.lхJIьI' мЬI ничeгo не Мoжем дaпьшIе депaть''.

I кoпи нaвeснi l92 l poкy Укpaiнa or7vlк|4пaсЯ в нaдзвичaйнo
B:Dккoмy стaнoвиц{i, пoвстaнськi вiддiпи, щo витBopуIII|Ася Нa
теPен:rх Boпинi тa Пoдiппя ' 

ПoKIIЯIIу!сЯ пеPед Бoгoм негaйнo
стaти нa 6iЙ з вopoгoМ-нaпaсникoм, бiльruoBикaми IvtoскoB-
ськиМи тa tхнiми пpи6i.rникaми пiд €диниM гaспoм: ''Bся Bпa-

дa нa Укpaiнi - зaкoннoмy Уpядoвi УHP нa чoлi з Гoпoвним
oтaмaнoм Peспy6пiки'', i звepнyлися дo }Iьoгo' аби вiн iз виr-
}Iaння oчoлиB визвoпьниЙ пoxiд нa pшнy землlо.

Boни вipипи сaМе Петлюpi, нaзивaloчи Йoгo БaтькoМ: ''Ми

)кдемo Tвoгo pyхy, Tвoгo сJIoBa' кepiвництвa Tвoгo, Tвoеi пo-
мoчi, ГoлoвниЙ oтaмaнe нaшI' Гoпoвo piднoi спPaBи нauroi -
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дaЙ свoю pукy, ДaЙ гaслo - всi ми кllянеМoся' IIдo дo oдtloгo'
як oдин пiдемo нa oстaннiй, yПepTуIЙ бiй з вopoгoм, 6o в>ке
стaлo тaк' щo aбo дo6ун, a6o дoмa не 6yги. ''Укpaiнa aбo
сМеpть'' - oсЬ гaспo нa пPaпoP:rx нaIIIих.

Бaтькy нarп! Cпини 6oпi i
мщи Укpaiни. .(oсить вx<e
нaм oтих )кеPтB' дoсить
гpa6eхсy i кaлaмyЦтвa Ta
бpeхнi 6iльtпoвицькoi... To-
6i oднoмy вipимo, вiд Tе6е
)кдеМo пoмoчi i пopядку. Hе
мaсМo ми нa podory цю нi
кotштiв, нi збpoi, нi тeхнiч-
ниx зaсoбiв. €сть oднa )киBa
суIЛa, ЯKy тo6i пpoпoнy€мo''.

Як дo 6aтькa lBepTaIIуIсЯ
дo ньoгo Й земляки-пo,IтaB.
цi: 

.'Haдiя y всiи ПoптавцIи-
нi тiпьки тa' щo пpиЙlллa
BeсHa' зiЙц.tпo сoнцe' a зa
сoнцем зiЙде i Петпюpa, кiDкrгЬ сепяни.'.

3a cилу дy;(y, МoPiшЬнy чистoтy Й гopiння Cимoн Петпюpa
спpaвдi 3aп,IaтиB щиPим зo,IoтoМ свoei вoгненнoi дylшi. I
з:rпJIaтив спoBlta. 3a все тe '.ЦIyмoBинItя PеBoлIoцii, щo пpи-
JIип,Io дo щpaiнськoгo Pyxy зi свoiми пpiбними aм6iцiями,
нeчистими aпeтитaми' з мiстeчкoвим xJIестaкoBствoМ' з пaт-
pioтизмoм гpa6ix<ництвa, пeгкoi нiDкиBи i пегкoi кap'epи'',
тo6тo 3a Bсe' ЦIo пJIяМyвaпo,6pуднилo й кoмпpoметyвilпo yк-
paiнськy peвoлroцilo.

oсь .roмy iстopiя, oцiнloloчи пoдii Й пoстaтi ''стpal'шнolo
мipoю мopaлi Tа кpoBи' чистoTи й oфipи'', вlа6pмa нaцioнaль-
Hим Bo)кдем Cимoнa Пeтлropy. Cлoвo ''ПeтпIopa'' ст.rлo дJIя
Мoскви синoнiмoм щpaiнськoгo сaмoстiЙHицтBa' щpaiнсь-
кoi незпaмнoстi. Heвипa.цкoBo 6iльlпoвицькi iдeoпoги вигo-
ЛolшyBaли пo кylvtиPняx i кaпиuдax poсiЙськoгo iмпepськoгo
кoмyнiзмy aнaфeмy Cимoнoвi Пeтлюpi, як i кoпись мoскoв-
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ськi пoпи пo цеPкBzrх - гетьМal{oвi Maзепi. A зaгaльнoв)киBaне
дo щpaiнських пaтpioтiв y PoсiЙськiй iмпepii спoвo'.Мaзeпин.
6196'. - нa oч.lх змiнипoся нa '.петпIopiBстBo'', шдo вiдтaк стa-
пo симвoпiзуBaTИ 6oдaЙ нaЙмeншиЙ вияв щpaiнствa в yl!!oвФ(
6йьrшoвицькoi впaди.

Кoпи х< лiДiслaнцЙ 6йьшoвицькoю Мoсквoю aгeнт Швapu-
6apД тoгo тpaгiннoгo тPaBнеBoгo дня |926 Poкy oюIикнр Cи-
мoнa ПетлloPy Ha вyIIицi тyл<oгo мiстa, Гoпoвa flиpектopii й
Гoпoвний oтaмaн вiйськ УкpaiнськoТ Hapoднoi Peспфпiки,
якlцilнe aфiшрaв сeбе в Пapиxi, не вiдpiкся вiд свoгo iмeнi, a
з гiднiстlo пoBеPнyвся дo в6ивцi. Cмiливo пoдиBився нaзy-
стpiн семи Кy,Iям' якi poзpивaли йoгo тiлo, взявrпн нa ce6e
BсIo тPaгедilo piднoгo нaPoдy. 3нaв, щo мyситЬ вiдпoвiдaти
пePeд вJIaснoю нaцieю i пеpед yсiм свiтoм не лиlцe 3a тиx' хтo
збpoЙнo зzrхищaв iT пpaвa, a й зa тих спiввiтчизникiв, якi пpи-
TЛяДaIIуIсЯ дo кPивaBoi 6opoть6и aбo oпинипися oд1pмaнeнi
чr,q}Ieцькими iдeями пo iнtшy лiнiю фpoнry. Poзyl'liв дo6pe,
IIIo мae звiтрaти 3a все' uдo зpo6ив i в нoмy зoвсiм невиItниЙ,
6o не в кopvi гpoми 6'ють _ в дy6и...

I мrя<ньo пpийняв смePть' oскiльки 6yв свiдoмиЙ тoгo, щo
зpo6ив уce, a6и нaцioнaльнo-BизBo,IЬн tlf,I Pух pцнoгo нaPoдy
не зaгaс. He фaxoвий вiйськoвик, вiн y нaЙвiдпoвiдaльнiпrиЙ
Мoмент щpaiнськoi iстopiТ спpичинився дo твopення з6poй-
нoi сипи piднoгo нapoдy' 6o 3нaв, ЦIo сaме вoнa 6yДe iмпepa-
тивoм нaцioнaльнo-BизBo,Iьнoгo pyхy. Biн знaв, щo зaлиlпaс
зaмiсть себe в емiгpaцiТ тисячi ll тнсячi сopaтникiв, кoтpi гo-
pять енryзiaзмoм 6opoть6и Й пoнeсyть пPaпoP вoпi в Укpaiнy,
o6'еднaють нaвкo,Io ньoгo Bесь нaPoд 3aдпя yгBepдя<ення iT
eвpoпейськoIo дePx(aBolo.

Анaлiзyloчи iстopиvнi пapaлепi, пePeкoнy€мoся' щo Cимoн
Пeтлюpa BPaxyBaB пoмилки нarшoi пеprшoi пoпiтичнoi емiгpa-
цii - мaзeпинськoi, якa пiспя смepтi свoгo пpoвiдникa нa
ч}aкинi чaстиI{нo poзсiяпaся пo eвpoпi, a 6йьшiстlo пoBеP.
НутIacЯ в лoнo Poсiйськoi iмпepii, дe згoдol\,t i 6улa,цoнищeнa.
Bpaхoвylovи цe, вiн aктивнo 6opoвся пPoти пoвopoтникiв,
змiнoвiхiвствa' a тo Й пpoти вiдвepтих зpaдникiв. Петпюpa

l l4

бр глибoкo пePeкo}raний' щo 3a тих yмoв' у яKуIх oпиIIився
нaшI нaPoд пiсля пopaзки нaцioнaльнoi peвoлloцii, тiпьки
скoнсoлiдoвaнa eмiгpaцiя здaтнa бщи нoсieм aтpи6yгiв i дyry
yкpaiнськoi дepх<aвнoстi.

3a це вiн 6opoвся, зPеlIIтoю' тaк i стaлoся: 6eз нинy щpaiн-
ськoi eмiгpaцii, якa викoнa,Ia зaпoвiт Cимoнa ПeтпIopи,
вiдpoдхсення незaЛe)кнoi Укpaiни нaпpикiнцi ХХ стoлiття не
вiд6yпoся б...

ЦеЙ дУx Bеликoгo Пaтpioтa i .[еp>кaвникa Укpaiни нaстiль-
ки гпи6oкo пpоЙняв рaсникiв нaцioнaпьнo.визвoпьнoi
бopoтьби зa вiдpoдх<eння сaмoстiЙнoТ Й незaле>кнoi Укpaiни,
II{o не oднe пoкo,Iiння rx вoPoги нarпoi деp>кaви нaзиBa,Iпiнa-
зиBaють пeтлюpiвцями. Як i пiспя смepтi Iвaнa МaзетIИ, ||a-

Pек,Iи вopiя<еньки нauri Йoгo iмeнем yсiх сaмoстiйникiв yкpa-
iнськoгo HaPoдy. I нe мoхс1лгь Йoму зa6ун й дoсi гo,IoBнoгo
''гpiхa'' - пiднiмaв щpaiнцiв дo 6opoть6и зa B,Iaснy гiднiсть
нa зeмлi 6aтькiв. I сaме пeтлropiвщинa як тpaлиuiя безкoм-
пpoмiснoi 6opoть6и нalшoгo нapoдy викpистaпiзoвyвалa Й
гaPтyBa,Ia лaви мaЙ6унiх щpaiнських геpoiв.

3pеrптolo, це змyIIIе}IиЙ 6ув Bиз}Iaти нaвiть poсiйський
письмeнник Михaйлo Бyпгaкoв, oсь тaк xaPaктepизylovи Пeт-
лIoPy: ''Йoгo iц'д - це IIе пPoстo с,IoBo, в якoмy зaмкнyпися
спoдiвaння тиx вipних синiв Укpaiни' щo ненaBидять Мoсквy,
якa 6 вoнa не 6yлa: 6iльtшoвицькa' цaPськa a6o кaзнa якa''.

Toж вiн i пiсля свoеi зaги6елi нe зiйшoв 3 кPyгизIIи УкPа.
iнськoi Гoпгoфи, мiцнo тPиМaIoчи зoпoтиЙ тpvtзф i синьo.
lкoвтиЙ пPапoP CaмoстiЙнoi Укpaiни. I тoдi, кo,Iи в)ке дoтпi-
в.lли пoBстaнськi вoгницIa нa oбoх 6еpeгax.(нiпpa, a лIoмпе-
нiзoвaнi пpoЙдисвiти ''с Лениньlм в 6aruкe и с нaгaнoм B Pyке''
виrpi6aпvl oстaннс зеPнo iз сeпянських кoМoP' i тoдi, кoпи нeс.
кoPенa Укpaiнa пiдняпaся пPoти кopиuнeвoi й неpвoнoi чytvtи,
i тoдi, кo,Iи спaвнa ппeядa шiстдесятникiв пoклик:UIa нaPoд дo
нoBoгo з.цBиry в iм'я свo6oди. A тепеp i не зiЙдe з тoгo нaйви-
пдoгo гpeбеня' нa якиЙ йloto в;уIнecЛa хв,уIт1я Укpaiнськoгo
3двиY.

Bистoяв нa ньoмy нaЙстparпнilпi чaси в iстopii piДнoгo нa-
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Poдy' кoли' 3дaBaJIoся' в)кe Й сoнце не пiднiметЬся нaд нaцlим
небoкpaeм. Bистoяв, кoли 3a Йoгo iм,я мopипи гo,IoдoмoPaМи
всю нaцiю, вiдпpaвляли дo Cи6ipy ''неiсxoдимoгo',, зaбopoня-
ли нaвiть спiпкyвaтися з Bсeвишнiм piднolо мoвoю.

To>к i не смiлa нaшa нaцiя ПaДaTИ нa кoпiнa, 6o кликaв дo
бopoтьби 3a Bo,IIo пaтpioтинниЙ чин Cимoнa Пeтлюpи, який
зaпoвiв, щo ''пaтpioTизм - цe aктиBнa лю6oв Дo свoсi Biтчиз-
ни' дo сBoгo нaPoдy; це нин, aкцiя, 6лaгopoднi yстpемпiння
кox(дoгo сиI{a нapoду IaсIIy>KI4Tу| це iм,я''.

Il.[o6 зaспyл<ити самoмy це iм'я, Cимoн Петпюpa гoтyBaвся
Bсe х(иття. Biн спpaвдi всiм тiпoм i дylшеIo зМaгaвся' щoб бщи
гoтoвим кo>кнoi митi нa пaтpioтиннy спPaBy.

I не тiльки сaм _ 3а ниМ пirшпи мiльЙoни не тiльки нa
BеликiЙ Укpaiнi, aлe й пo yсiх poзселеннях нaшIoгo нapoдy. I-{е
)к зaвдяки i йoгo деP)кaBницькoмy чинoвi Tягнеться дo
Укpaiни сaмoстiЙнa Кy6aнь - iT делeгaцiя нa чoлi з гo,IoBoIo
3aкoнoдaвчoi Paди Микoлolo Pя6oвoлoм пpиiздить y vеpвнi
1918 poкy дo Киевa 3 пPoхaнням yвесTи нa теPеFrи цЬoгo кPaю
з6poЙнy cllлу, a6и Irе дoПyстити зaзiхaнь нa ньoгo Бiлoi Poсii.

A двaлa 27 тpaвня l9l9 poкy Кoнститyцii нaцioнaльнo-
кyльт1pнoi aвтoнoмii щpaiнцiв .['алeкoгo Cхoдy - xiбa не
дeP)I(aBI{ицькиЙ чин щpaiнствa, зaкинe}Ioгo дoлеIo ax< нa бе-
pеги Tиxoгo oкеaнy? B нiй, дo pevi, нiткo вкaзyсTься' щo
''щpaiнцi, кoтpi >кивщь нa .{'алeкoмy Cхoдi (oбпaстi 3a6aЙ-
кzlJlьськa' Мaнvхс1pськa, Aмypськa, Пpимopськa, Caxaлiнськa
i Кaмчaтськa), спиpaючись нa пPaBo кo)кнoгo нapoдy нa
сa}toвизI{aчeння' BизI{aюTЬ' ЦIo щpaiнське нaсe,Ieння Bи-
II{езгaдaI{ш( кpaiн, y тoмy чиспi пoнaд oдин мйьЙo}I д).lП' €
чaсTинolo oкpемoi щpaiнськoi сaмoстiйнoi нaцii.

ПлемiнниЙ i кyльтypний 3в'язoк мaloтЬ з нaPoдoм i кpaсм,
3 кoтPoгo вoни виЙцl з Haд-.ЦнiпpяHськoЮ Укpaiнolo.
Мiсцевi щpaiнцi, гPoмaдяне,{'aлекoгo Cхoдy, мaloтЬ свoi нa-
цioнaльнi i кyльтypнi цiннoстi i пpикмeти, кoтpi ьoнинa6ули
зaBдяки сBorМy пoхoд)кeннIo' пPи Poдi i пiДсoннto сTapoгo
кPaЮ, в кoтpiм BotIи Poдилvlcь i >кипи' як i зaвДяки oкPемим
iстopиvним пepe)киRaнням, кoтpi дoBелoся пePенести нapoд-
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I{oмy oPгaнiзмoвi. Cим нaцioн.lлЬним скapбoм e сBoя мoвa'
yснa с,IoBеснiсть, письМенствo, 3виЧaТ, пiснi, oдeх<a' тa B3aгa,Ii
oкPемa IqlIьтyPa i вiдмiнниЙ вiд дpщих нapoдiв нацioнaльниЙ
дyx-вдaчa. ,(пя yгpимaння i вiпьнoгo PoзBиткy сix пpиpoДних
скap6iв нaцioнaльнoгo o6пиччя i вдaчi - Мaloть зaвдal{ня
тyтеtшнi щpaiнцi зa6езпeчити сo6i вoлк) нa сaмoстiЙне
нaцioнaльнo-Чr,IьтyPне )киття в нoвiй бaтькiвщинi...',.

3peIптolo, сaме щpaiнцi свoiм пoTrя<ним гoспoдapським i
дyxoBним Bп,IиBoМ на цiлi pегioни PoсiЙськoi iмпеpii 3дo6y-
IIуlcЬ Ha нapeчeння iх нaзвами свoсi 6aтькiвшIини _ 3eленa
Укpaiна, Cipa Укpaiнa... To>к неBипaдкoBo, Ц{o в пеpioд Bимy-
шeнoi для бiльlшoвикiв кopeнiзaцii нa тePeнaх Poзсе,Ierrlrя
щpaiн цi в з'я вЛя Ioтьс Я ДeсЯTKИ.rхн ix нaцioнzlльн иx paЙoнiв -
37 нa Пiвнivнoмy Кaвкaзi, 26 - нa Cпo6o>кaнщпнi, 20 - у
Пiвнivнoмy Кaзaхстaнi, l3 - нa .(aлeкoмy Cхoдi. .Цеrцo мeн-
ule - в Пoвoпrкi, ''Cи6ipi нeiсхoдимoмy'....
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Bopoги Укpaiни спoдiвaлисЯ, ЦIo як тйьки 6yДe знипIeнo
Пeтпюpy - poзiп'ятo 6yпe й щpaiнськy нaцioнaльнУ цeIo.
Aлe вoни гпи6oкo ПIN|уITI^уIIIИэя,6o Ця iдея ox<ипa нaсaмпePeд
B пoчyBaннях нaдднiпPянця .[митpa .{oнцoвa (l7.08.l883-
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30.03.1973), кoтPий Poзвинyв кoнцеПцilo 3a-
ги6лoгo Микoли Мiхнoвськoгo Й стaв oд-
ним iз тeopeтикiв нoвiтньoгo щpaiнськoгo
нaцioнaлiзмy. Caме вiн y 20-i Poки минyJloгo
стoпiття BикJIaB oснoвнi зaсaди дoктPини
'.чиннoгo нaцioнaлiзмУ'., 3:l якoю нацiя с
нaЙвицIим дo6poм, а i] нaйгoлoвнirшими
зaвдaннями e бopoтьбa 3a B,Iaдy' 3a деP)кaB-
нiсть, 3a Bи3Bo,Ieння.

I зa ним пirшпa мoпoдЬ, щo пoчaпa ГуPтув,aTИcя д,Iя ствo-

PенHя тiei пoцaкнoi opганiзaцii, якa пiднiме нaPoд зa вiднoв.
пеI{Itя впaснoi деpх<aвнoстi.

У цей свiжиЙ стpyr'liнь BIIуIII:,|ся i кoлишrнi Boяки' щo 3a-
3нaЛИ гipкoти пoPaзки в нaс щpaiнськoi нaцioнaльнoi pевo-
лloцii. oчoлювaнi пpoвiдникoм сiчoвoгo стpйецтвa пo,IкoB-
HикoМ вгeнoм Кoнoвaльцем (l4.06.l89|-23.05.I938) вoни
BитBoPиJIи нoвiтнй oPден щpaiнськoi peвoлloцii - opгaнiзa-
цiю Укpaiнських Haцioнaлiстiв. Якpaз Boнa як eДИнa щpaiн-
ськa пoпiтичнa сиJIa Bжe з Пеpшoгo сBoгo кoнгpeсу в |929
poцi виpaзнo пoстaвипa питaнHя пpo вiлpoдlкeння yкpatнськoi
дepх<aвнoстi.

Кepoвaнa пo,IкoBникoм Кoнoвaльцем oУH зpoбилa дpкe бa-
гaTo дJIя нoвiтньoi iсгopii тa пoлiтичнoi бopoть6и yкpaiнськoгo

}IaPoдy 3a BпaсHy деpх<aвнiсть. Пorшиploloни
свiЙ вп,IиB спoчaтКy нa нapoднi мaси
ol(yпoB:rниx Пoпьщelo 3емель, вoнa виPoстirлa
в гpiзнy clцтrу i для diльlшoвицькoi Poсii, 6o

Parro ЧуI пiзнo пoBстaнськa енеpгiя
наnтЩiпpянЦiв, якy нe }to)кta 6yro знищити
нiяlоlми гo,IoдoмoPirм |4, ъЛaЛa з'eднaтися 3 тим
pевoлloцiйним пoPивoм, яwtЙ tтyPтyвaв нa
захiлнoщpaf нськt,D( земJlяx.

Caме з цих мipкyвaнь y Кpемпi ухвaлили лiквiдyвaти Пpo-
вiдникa opгaнiзaцii Укpaiнських Haцioнaлiстiв пoлкoв}Iикa
€вгeнa Кoнoвальця, щo пiсля вбивствa Cимoнa Петпtopи стaв
симBoпoм наIttoгo нaцioнaльнo-визBo,Iьнoгo Pyхy. Aле oскйь.
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ки Bopoги yкpatнськoi дePжaBнoстi зaв>кди l{aмaгa,Iися зниI'цy-
BaTи пpoBiдникiв нaцioнaльнo-визвoльнoгo PyJry нaшIoгo
нaPoдy pyкaми тlo(' xтo виpoстirB у цЬoмy блaгoслoвеннoмy
кpaю' ulo6 зaгoстpити Bнyгpilпнi сщеpeчнoсгi мiх< нaми i дaлi
пPoBoкyBaTи poз6paт, тo нa тaКy )к poлЬ 6р o6paниЙ ypoдде-
нeць зaпopi3ькшк стeпЬ Пaвлo CyД,oппaтoв.

Bигo,ц,oвaний мoпoкoм щpaiнськof мaтеpi Пaвпo Cщoплa-
тoB' нa )к.l,Iь' не тйьки пo6pe зaтямиB нaстaнoви свolx звеpхни-
кiв з HКBC, aлe Й зyшriв втepтися в дoвip'я пoпкoBtlикa Кoнo-
B.uIЬця пiд вигляДoм iсгиннoгo петлropЬця, a вiдтaк BчиIIиB
стpaшниЙ з,Ioчин' зa яrсlЙ нiкoпи не Po3кaюв.lвся' a нaвп.lки'
гoPдився ним' вB.Dкaв цеЙ aкт сBo.iм Be,Iиким 3BеPIцeнIIям пe-
pед бiльrшoвицькoю BJIa.цoю.

Пpoте yкpatнствo B)I(е не мoг,Io вiдстyпитися вiд oмpiянoгo .

вiдpoддення впaснoi дeP)I(aвнoстi 6oдaй нa неве,Iикotvfy к,Iaп-
тикy свoеi етнiчнoi тepитopii. Toх< вепиким дep)кaвницьким
чиlloм стaB PеBo,IюцйниЙ 3дBиг нa тaк 3Baних yкpaiнсьlсlx
сpi6нюк зем,Iяx' де в 6epезнi 1939 Poкy пpoгo,IoшIeнo не3:lпе}к-
нiсть Кapпaтськoi Укpaiни. Blдтaк )гlке це дar н:rм пiдстaви
вв:DIGти првiдника ylсpaiнськoгo наl\ioна':пьнo-ви3Bo,Iь}loгo PyJry
нa циx земJIях o. Aвryстинa Boпoпrинa ( l8.03.l874-19.07.|945)
Bе,Iикиtvt yкpaiнським деPжaBникoм. Бo кoпи 1938 poкy нaшa
деplкaвнiстЬ пoчa,Ia вiдPoрк}rвaTИсЯ B 3aкapпaттi' тo це
пiднеспo нaсгpoi yкpшнствa усьoгo свiтy. ,'Ми, всi yкparнцi, -
П'lc.aЛa в тi днi вiдoмиЙ педaгoг i гpoмaдський дiяч Coфiя

}сoвa, - i емiгpaнти, i мerrrкaнцi piдних земeJIь' пеPеlI(иBarмo
в цi vaси Be,Iикe хвилюBaння,iYтуIзКI4 пPoTи нaI'IIoгo нapoлy i в
Пoльшдi, дoхoдять дo нeмo)кJlивlдк стyпенЬ,
кPoв плсTЬся, нaЙкpaцдi лroди зникaloть.
Tюккo )I(иBеться нaIIIим 6paтaм i в Pyt"lщii. I
oсь сеPeд цiеi стpaлсдaнь блиснyпa зipкa.
Мiжнapoднi вiднoсинуI сKIIaЛ'IcЯ Taк' щo
Кapпaтськa Укpaiнa, нaйменrшa чaстинa Bе-
пикoi сodopнoi УкpаiнуI, BуIзBIII|1I|aся з-пiд
чr)кoгo пarryBaн}Iя' мaс сBoс деP)к.rвне )кит-
тя, cвiil Pцнии yPяд. I гpie сepue нa,цй: пoчa-
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лoсь! кPoк 3a кPoкoм' oднa 3eмля 3a дpyгolo }ryсить Bи3вoли-
TthcЯ i зaBFлки сBoiм зyсил,Iям, i чePФ кoМплекс мiяGaPoднIл(
iнтepeсiв, якi сlсyпчyroться нaBкoпo Укpaiни''.

Пpoгoпorшeння Кapпaтськoi Укpaiни щpаiнцi-пaтpioти
спpaвдi зyстpйи в yсiх кyтoчкirх земнoi кyлi з Bе,IичфнoIo Pa-
дiстlo. Cкокiмo, пoлтaвцi Й хapкiв'яни з д:rлекoгo Ipaнy пpo-
сИIIу1 B гpyпнi 1938 poкy Aвryсгинa Boлorшинa нaдaти iМ гPo-
мaдянствo Кapпaтськoi Укpaiни, звеPтaIoчись дo ttьoгo ''як дo
Pцнoгo 6aтькa, як дo €динoi лloДини, щo Мo)кe дoпoмoгги' з
пPoхаIIняМ дaти ''дo3Bй вЪ.шy пo тoгo lllмaткa Piднoi 3емпi, щo
€ тепеP пiд Barlroro Bисoкolo oпiкolo''.

Haвiть чеськa гaзeтa,'Heдепьнi пiст'' визнaвa,Ia: ''Мaлo мa€мo
лIoдеЙ тaкoi висoтИ' ЯK o. д-P A. BoлoIпин. Укparнський нapoд
Пiдкapпaття BуIяBуI^B д,Iя ньoгo тaкy лю6oв i тaкe пpизнaH}Iя'
ш{o нaзBaB Йoгo ''6атькoм нapo.Цy''. L{iеi нaзви не yстiЙнив нiя-
киЙ зaкoн - вoнa ствoPeнa нapoдoм,'.

oчoливIпи пpoвiд Кapпaтськoi Укpaiни, Авryстин Boпoшrин
пirцoв llшю(o},t тBoPенrrя yкparнськoгo пaP,I:rментaPизtvfy 3a зPiЦ}-
кoм зaxiднoсвpoпеЙськoгo ХХ gгo,Iiтгя, вiн пopytшyе пepeд свi-
тoм спP:lвy Beликoi Укpш.ни, вipяvи B те' щo ''тalоlЙ вeпulorЙнa-
PoД' як yкpatнсью,tЙ мaс пpaвo мaти сBoIo самoсгiЙнyпepжaвy',.

Biн пpoявив BепиKy мyл<нiсть пePeд зaгPoзolo aгpeсii
хopтиськoi УгopЩини вiдпpaвити тeлегPalиy пpoтeстy дo
Бepпiнa, в якiй зaяBив нaтхнeнникaм oчrпaцii 3aкapпaття, щo
yкpaiнцi ''6yдyгь 6opoтися пpoти кoхс{oгo }Iaпaдy' нaвiть пpo-
ти oб'еднaних пo,Iьськиx i мaдяpсьlсос зLIII,..''

A кoпи пiсля цьoгo пPeдстaBI{ик Hiмеччини пopaдив Aв-
гyстиHy BoпoIшинy не чинити oпoPy' тo Coйм Кapпaтськoi Ук-
patни пpoдoB)киB пPoцес кoнститyIliйrroгo ДеPх(aBoтBoPення'
пPoгoлoсyв:lвIIIи зa самoсгiЙнiсгь. Бo тaкi пIoди' як Aвryстин
Boпorпин зtIaIIуI, шдo',нa I{их ДиB,Iятьcятиcячi poкiв iсгopii iх-
ньoгo lrapo,цy' цIo нa.rхнiЙ пoстaвi в цьoмy мoмeнтi пoкoлiння
.Dсriх нaспiдникiв 6yдyвaтиIvгrгь' як нa нeпoPylшнiЙ скzlлi' сBo€
х(иTтя i свoro дoпIo,,.

Мrxнiсть Aвryстинa BoпoIпинa пPoяBилaся i в тoмy, щo' нa
вiдмiкy вiд дepх<aв [eнтpaльнoi €вpoпи, якi пilшли 3a ,.пpи.
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кЛaдoм.' гiтлеpiвськoi Hiмеччини Iцoдo зaпPoвaд)кенHя в себe
тaк зBa}IIdк нlopн6еpзькиx пPoтиrвpейсьtoос зaкoнiв - тiльки
Уpяп Кapпaтськoi Укpaiни pirшре спPoтивиBся пiдтPимцi
Taкoгo вaPвaPствa. Caме тoьry кaPпaтськa Укpaiнa в чaси ii

дePx(aвнoгo iснрaння 6упa ь свpoпi тим свoePiдним o.Цlисoм'
y якotvfy rвpeЙськi втiкaчi з Hiмеччини, Aвсгpii, УгopЩини тa
iнrцюк кpaiн нe тiльки }Iе з:шнaBaпи пepeспiдрaнь' aпe й нaвiть
мir,Iи пPaBo нadryъaтu гPoмaдянстBo.

Мaемo всi пiдсгaви IaяBуITу!' пдo o. Aвryстин BoпoIпин 3aв-
)кди пPaцюBaB нa щpaiнськy нaцioнaльнy iдеlo, нa вiдPoдх<eн-
ня впaснoi,ц'epх<aвнoстi нaцIoгo нaPoдy. I як бiльlшiсг5 girylaню(

yкpaiнсьlс,tx деp>кавникiв вiн y ХX стoлiттi вiн зaгиrryв вlд Pyк
вopoгiв Укpaiни.

A6и щpaiнстBo B ХХ стoлiттi змoгпo Bикoнaти пoкпaдeнy
нa ньoгo мiсilo, тpe6a 6yпo пеpeвихoвaTи нaцiro, нaвчити iТ

ДУмaTИ кoнстPyктиBtIo' тoж Бoх<e ПpoвпДiння BисFr}r,Io в
лщoвнi пpoвiдники iй Aндpeя Шeптицькoгo (29.07.1865-
l. ll.1944). I вiн, гпaвa гPекo-кaтoпикiв, пoстaвив сoбi 3a мeTy
вивесTи yсe щpaiнствo зi стaнy пpoвiнцiйнoгo rкивoтiння нa

ЦIиPoкl' BсесBlтIlьoгo 3начeння IJIIIяхLI'

Bкaзaти paцiю iснрaння йoгo як oкpeмoi
нaцii, нa якy пoк,Iaденo нeсти зaхiднy
тpaдицilo нa сxoдi €вpoпи.

Biн мaв IIa це мoPzrльне пPaBo' 6o з Йoгo
yст впePlше зa 6aгaтo poкiв пPoпyнaпo
yкpaiнськolo мoBolo Cпoвo Бoх<е в Киeвi,
кoпи вiн тУт, У бepeзнi l9l2 poкy' пPaBиB
пaн:rxиДy в пaм'ять Tapaсa lllgвчgнцx - 3

пеpioд вaх<кoi poсiйськoi peaкцii, якa нaст.шa пiспя pевoлloцii
1905 poкy, тoдi в Укpaiнi 6yro не6eзпeчним нaвiть Bх(ивaти
с,IoBo'.Укpaiнa.,, oскiльки вotlo зaпеPeчyвirлoся цаPським
сaмo,цeP)кaвстBoМ. Toяс цiлкoм пPиPoднo' шIo кoJIи щpaiн-
сЬкe слoBo пPolrFrirлo 3 aмвol{y' тo кияtIи Д}LBуII||4iя нa Aндpея
Шeптицькoгo як нa Бox<oгo пoс,Iaнця' як нa йoгo Aпoстoлa
пPaBди i нaщи для Укpaiни.

3aгaльнoнaцioнaльнi laсIIУrуI Aндpея Шeптицькoгo пеPед
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HaцIиМ нaPoдoМ BизнaBaIIa i Укpаiнськa l-{ентpaльнa Paдa, якa,
сToячи' зyстpivaлa Йoгo пiсля звiдьнення з цapськoi неtso,Ii B
l9l7 poui BиГyкaМи ''ХaЙ х<иве Князь УкpаitIськoT I{еpкви!'. Й
6уpxливими oПIIескaМи IIpo.I'ягoМ кiлькoх хBиЛин. Beдиким

щpaiнцем нaзBaB тoдi МитpoIIoIIиТa МихaЙлo ГpyrпевськиЙ.
A вiдoмиЙ iстopик лiтеpaтуpи i гpoмaдськo-lIодiги.lниЙ дiяч

Cеpгiи фpемoв, IIopiвнtotoни пpи6утя Андpея ШеlIтицькo-
гo ,цo сToIIицi Укpaiни iз в'iз.цoм Бoгдaнa Хмельницькoгo дo
Кисвa пiсля пеptшиx ПеpеМol'yкpaiнськoгo кoзaцTвa нaД Пo/Iь-
сЬкolo lIIЛяxТoIo' нaгoIIoсиB' Iцo Йoгo ПoяBa в зaпi зaсiд'aнь нa-
IIIoгo всенapo/I}lo o6paнoгo ПapлaМенTy,'нa6иpaе симвoдiч.
нoгo 3нaчення, бo Boнa яBлясTЬс'I гIеpeмoгolo пPaBди нa.ц не-
пPaB,цoЮ' вoлi нaд невoдекl' '.

I в тoмy зaлi, де ще IloстiЙн o KЛЯтIИсЯ y вipнoстi PoсiЙськiЙ

деpх<aвi, BиПpoшyloчИ ДЛЯ yкpaiнцiв ЛиtIIеtIь кyлЬТyPнo-нa-

цioнaльнy aвтoнoмito, МитpoItoлит AндpеЙ ШептицькиЙ на-
кpесIIIo € свiЙ плaн yкpaiнськoгo .ц,еP)кaBHогo 6yпiвницТBa:
''Якщo Укpaiнa xoче )киTи вiльним )киTTяМ' тo мyсить oбo-
в'язкoвo вiдoкpемитись вi.ц Мoскви' Boнa мyситЬ стаTи не3a-
Ilе)кtloю.цеP)кaBoIo' шyкaTи сoбi сoюзникiв мiж iнlшими вiпь-
ниМи rrapoДaми i д,еp)кaвaМи, якi пiддеpжaли 6 i] спyrпнi ви-
Мoги Ta дoПoмoгJlи б в 6opoтьбi пpoти МoскoвсЬкoi aгpесii... ' ' .

У мЬквoснниЙ чaс Митpoпoлит бaгaтo зpo6ив для вiдpo-

дження щpaiнствa сеPед пoсе,Iенцiв зa oкеaнoМ' дoПoмaгaB
нaцIиМ BoякaМ' щo oПиниЛИсЯу B14ГНaннi, здoбyти вищy oс-
вiтy в свpoпeЙських yнiвеpсиTеТaх' пiДнoсив гoЛoс нa зaхисT
пPaBoсЛaBних щpaiнцiв Хoлмщини i Пiдляrшrшя - вiн ДyМaB
пPo BесЬ наIII наPoI(. Ovевиднo, на oснoвi зi6paних aгенTyPoЮ
HкBC сPсP мaтеpiaлiв i фopмyвaлася oцiнкa пoстaттi Мит-

PoПo,IиTa Aндpея Шептицькoгo' якa пPoзBгIaлa з yст бiльtшo-
Bицькиx кoмiсapiв y веpеснi 1939 poкy, кoли Чеpвoнa apмiя
пpиЙlллa зa Збpyl: .'Hе пoкiнчиBllIи з Шеп'гицьким, гoдi ви-
кopiнити щpaiнськиЙ нaцioнaлiзм,'.

Митpoпoлит AндpеЙ ШептицькиЙ же, дoстеМеHнo знaючи
пPиPoДy poсiЙськoгo бiльtпoвизм}, Йoгo iстopи.lнi ви'гoки iз
спa,цщини iдеoлoгiв Tpетьoгo Pимy, пеpедбavaв зoвсiм iншиЙ
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пoBoPoT y дoлi Укpаiнськoi гpекo-кaтoлицькoi цеPкtsи. Ще l 93 l

Poкy' Bистyпaloчи ПеPед дьвiвським .ц'yxoBенсTBoм, вiн Iloпе-

PеДжaB пpo мaЙбyгнi випpo6yвaння llllя УГкЦ, 6o ''сloди пpи-

Йдщь 6oльlllе8ики' бyпщь пepеслi,ЦyвaTи нaшy uеpквy i ii

вipниx пo мiстax i седaх. Haм тpебa гoТoBиTисЬ,ц,o Тoгo' нaбpaти

сил i витpивa,IoсTи' rцoб 6opoни.ГИНa|nу l-{еpквy i вipy, бo пoве-

деTЬся 3a3наTи Мнoгиx теpпiнь, a Мo)ке Й пoнести сМеPTЬ...''.

Усвi,цoмлlotoчи небезllекy' Якa зaгPo)КyвaЛa ЙoМy, Митpo-

Пo,IиT AндpеЙ ШеItтиrIькиЙ не зiЙrпoB 3 кoЛись oбpaнoгo

I.II,lяxy слrжiння BизtsoЛеHнIo yкpaiнськoгo нaPo'цy' зaЛи[Ia-

юЧись i нaдaдi сиМtsoлoМ Йoгo 'геpпiнь' симBoj]oм пpaцi Й

жеPToBнoсТi зa свoiх вipних y Tих tsa>кких д,нях. I кoли Ha-

poднi збopи y Львoвi 30 неpвня l94l poкy пPoгo/loсиЛи Aкт

вiД,нoвлення Укpaiнськoi деp>кaви, вiн ви.цaс 3 цьoгo ПPиBo,цy

сBo € oкPеМe зBеPнення' B якoМy' зoкpеМa' ПисaB: ' 'Biд Уpядy

oviкyсмo Мyд'Poгo' сПpaведЛиBoгo I]PoBolIy Ta зapяд,х(eнЬ' якt

yзг,Iяд,нIoBaли 6 пoтpеби Й дoбpo всix зaмеrцкyЮчих нaш кpaЙ

гPoМaд,ян' без оглядy нa це' Дo якoгo вipoiсlloвiдaння' нapoд-

нoсTи Й сyспiльнoi веpстви нaIIежaTь. Бoг нехaЙ блaгoслoвить

yсi Tвoi пpaцi, УкpaiнськиЙ нapoде, i нехaЙ дaсть yсiм нaцIиМ

ПpoвiдникaМ сBяTy Мyлpiсть з Hебa''.

ПiдтpимyIovи poзdyлoвy Укpaiнськoi деpжaви, AндpеЙ

ШептицькиЙ стягнyв нa себе гнiв гiтлеpiвськиx oкyпaнтiв, якi

нaвirь зa6opoнипи пoцIиPЮBaTи Йoгo пaсТиPське ПoсIIaнHЯ

''Як 6уДуъaти piднy xaтy'.. Ovевиднo, цеЙ iстopиvниЙ ,Цoкy-

МeнT не спoДo6aвся нiмецькiЙ влaДi в>ке Тoмy' rцo B нЬoмy

мicтипися 3aкЛики Д,o oб'еднaння Bсьoгo нaцIoгo нaPoдy:

' 'Яснo, як нa дoJloнi, Piднa Хaтa нe tloсТaне' якщo не 6уrcуpa-

iнськoгo мoнoлiтy, кoли щpaiнцi-сaмoстiЙHики не зМoжyTЬ

МиМo всiх piзниць, якi iх Дiпять, зaBесTи мilк сo6oro якнaЙ-

6iдьrшoi e,цнoсTи. Tiсi с.цнoсти Укpaiнi тpебa, а тa пoтpебa нa-

кЛa,ц'a €  нa нaс всiх oбoв'язoк, i вiд спoBне}lня тoгo oбoв'язкy

зaJIежиTь цiлa 6yпрvинa БaтькiвщиHи. Якrцo хoчeМo BсеHa-

цioнальнoi Хaти хoтiнням гли6oким i щиpим' якщo Ta вoIIя

нe с тiльки фpaзoю, iлюзiеlo, To Boнa мyсиTЬ пPoяB/IяTися

дiпaнням, i те Дiлaння МyсиTЬ BесTи д,o сднoсти''.
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Ha цiЙ свoiЙ кoнцепцii вiн нaгo,Iolшy€ пoстiЙнo: '',{o oсяг-
Heння нaшIих нaцioнaпьних iДeaпiв тpe6a нaм сднoсти, бo нa-
вiть пpи нaЙ6iльrпiЙ сднoстi Й нaЙбiльшr пoсиJIeних змaгaн-
нях iз нaшIoгo 6oкy oбстaвини мo)Iq/тЬ тaк склaстися, щo.ix не
oсягI{eмo. Toмy тpe6a нaм, скiлЬки цe 6yпе Мo)кливе' ycщIут|,|
всякi poздopи i всe, пIo дiпить нaс, i всiмa СИПaМИ змaгaти дo
oсягI{eнHя' пo змoзi, якнaЙбiпьrцoi eднoсти ... кoжeн' кoмy
тiльки пo6po Укpaiни лeх(ить нa сepЦi, мyсить yвiDкaти зa свiй
o6oв''я3oк цiпolo пPaцeю )киття пpичинятися дo м}Io)кeI{ня
епементiв rднoсти тa дo yсyBaнI{я eпeментiв poздopy''.

Митpoпoлит дo6pе yсвiдoмпtoвaB' щo сePeД PoзДopiв, якi дi-
лять щpaiнцiв, нe oсгaннr мiсце зaЙмaли peпiгйнi спpaви. Tor"тy
вiн нaмaгaвся в poки ДPyгoi свiтoвoi вiйни дoмoггися peлiгiЙнoi
eднoстi, щo ст.l,Io б мoгrгнiм пotllтoBxoм в oсягненнi еднoстi
нaцioнальнoi. Biдтaк, зa Йoгo слoBaMи' ''кo)книЙ щpaiнсьrс,rЙ пa-
тpioт пoвинен зpo6ити всe' щo мoжe' пoмoгти дo здiйснення
тaкoi peлiгiйнoi сднoсги'', oскiЛьки BвzDкae: всiх yкpaiнцiв впarп.
тoвyB:rла 6 оrryaцiя, кo,Iи Bo}Iи н.шe)к:l,Iи дo oднiеi хPистияIrськo-
пPaвoслаBI{oi вipи i oднiсi цePкви. Ha oднoмy з пpoeкгiв дoкy-
мeнтiв пpo ствoPення eдинoi пoмiснoi Укpalнськoi цepкви (зa
пiдписoм o. Гaвpиrлa Кoсгепьникa) е тaкi слoBa: ''36opи BислoB-
,IюIoть свoе бокaння, шдo6 пpaвoс,IaBнa yкpaiнськa цеPкBa пoPo-
зylriлaся з щiятськoю зaxiднo-щpaiнськolo цеpкBoю тa щo6
IIIуIIIaся 3 oДЦ цePкBy. Пpи тaкiй 6aжaнiЙ eднoстi збopи нaй-
Paдше xoтйи 6и 6aчитlt нa киlвськoмy пaтpйprшoмy пpeсгoлi
Львiвськoгo Митpoпoлитa Aндpея Шeптицькoгo',.

У poки BoeнI{oгo лиxoпiття МитpoпoлиT зzrхищaв пePeд
oIсyпацiйнolo Bлaдolo }Ie пиIIIе щpaiнцiв. Biн мaв мyя<нiсть
з.rявити пPoтeсT гiтпеpiвськiЙ Hiмеччинi шtoдo Bи}IиIIIеHня
евpeТв, як спpaB)кнiЙ пpaвeдник сaм yзяB aктивнy щaсть в ix
пеpexoврaннi.

Митpoпoлит Aндpей ШептицькиЙ oчoлювaв щpaiнських
гPекo-кaтoпикiв, aпe стaв зaгaльнoнацioнaпЬнolo пoстaттю, i
сepeд нaЙвизнaчнirпих дyxoBниx пpoвiдникiв щpaiнськoгo
нaPoдy в ХХ стoлiттi вiн пoсiдae oднe з нaЙчiльнitпиx мiсць.
Hiкoпи вiн не писaв вiд iмeнi гa,Iичaн - зaB)кди вистyпaв вiд
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iменi всьoгo нaPoдy' в твopvi сиJIи якoгo вipив з сaМoгo пo-
чaткy сBoгo спylкiння цepквi i нaцii: ''HaшI нaPi,ц ще не пеpe-
>китиЙ, щe не здeгpaдoBaI7ИЙ, ЯК дeкoтpi зaхiднi нapoди. Harп
наpiд пoвниЙ живщиx сил, свi.rкий i тoмy мae Bе,IиКy бyдy"-
нiсть. Cпiльними сИIla\лvl., lI{иPим бarкaнням дBигнемo нaцI
нapiл iз невiдpaднoгo пoJIoження i пoстaвимo йoгo нa мiсцe,
яке йoмy tl.lлежиTься сеpe,Ц, нapoдiв,,.

B iм'я здiйснення цiсi мети вiн тя>ккo пPaцюBaB ресь свiй
вiк, i нixгo Йoгo нe з6ив з цьoгo сToBпoBoгo III,Iяxy. I цe спpaв-

дi тaк, 6o Митpoпoлит AндpeЙ ШептицькиЙ вoiстину 6ув
Aпoстoдoм Укpaiнськoi Пpaвди.

Haстщники Cимoнa ПeтлIopи в 6opoтьбi 3a BизвoJIeння
Укpaiни з Пoчaткoм Дpyгoi свiтoвoi вiЙни дйшпи виснoвкy'

щo гaспo ''3a сaмoстiЙнy нaцioн:rЛьнy.Цеp>кaвy'' мoжнa втiли-
ти B жиTTя тiльки peвoпloцiйним III,Iяхoм. Biдтaк вoни
BисyBaють нa пpoвiд нaцioнaльнoгo PyJсy ЛIoдинy' кoтPa свo-
iм деpхсaвницьким чинoМ пiдняпa з кoлiн тисячi спpaвlкнiх

щparнських пaтpioтiв' 3 чoгo i витвopився всещpaiнськиЙ
3дBиг пPoти всiх otgrпaнтiв нarшoi землi. (eЙ всeнapoдниЙ
здBиг 3a Bo,IIo Укpaiни i пoнинi 3.rлиI'IIaсTься 6aндepiвським'
6o сaме тaк Bopoги щpaiнськoi деpх<aвнoстi Й дoсi нaзиBaloть
yсiх щpaiнських пaтpioтiв, зpeurтoю нaвiть i тих, хтo пPoстo
пoсЛyгoByеться B сBorмy життi мaтеPинськoю мoвolo.

Taк, з жoBтня 1939 poкy Cтепaнoвi Бaндеpi (l.0l.l909-
l5.l0.1959) не дoBе,IoсЯ >KlДT|4 нa piднiЙ 3емлi, aлe йoгo дep-

)кaBницькиЙ чин нaстl,IЬки oBoJIoдlв yкPa-

itlствoм, щo звеPIшyючи свiЙ o6oв'язoк в
iм'я Укpaiни дzr,Iекo зa ii ме>кaми, вiн 6р
пpисщнiЙ У дiях кo}Ictoгo' хтo Тrг 6opoвся
3a BoJIIo свoгo нapoДy. 3 iм'ям Бaндеpи нa
ByсT:rх тисячi щpaiнськиx пaтpioтiв - yчaс-
ники пoхiдних гPyп oУH нa f{а4цнiпpян-
щинy' Cдo6oжaнщинy, Кy6aнь, .(oн6aс i
Кpим, тi сxiдняки' щo мaсoBo дo них пPи-

I|Учу|IIуIсЯ, тi пiдпiльники' щo opгaнiзoврirли спPoтиB пPoти

нaцизмy в Беpлiнi, Бpемeнi, ,Цpeздeнi, Лейпцигy, Мюнхенi,
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Кeнiгс6еpзi, Гaм6ypзi, Штyггapтi, Biднi - Bt,tlуIpaIIИ y гестa.
пiвських зaстiнкaх, a вoяки УПA y вiдкpитoмy 6oю з
кopичнеBим ol(yпантoм.

Пpoти щpaТнськoгo нaцioнaпЬнo-BизBoлЬнoгo py'(y' щo
спpийняв дepжaBницькиЙ чин Cтепaнa Бaндepи, B пoBo€н-
ниЙчac бiльlпoвицька Мoсквa КИIIУЛa вeличезнi кapaльнi си-
,Iи' зaстoсoвyloчи.Цo щpaiнствa 6pyгaльнi peпpесii Й генoцид,
свi,цoмo BикoPистoByючи пPи цьoмy д,Iя кoмпPoметaцii
dандepiвськoгo pyJ(y' Ha )каJIь, i тих вvopaшнiх рaсникiв виз-
вoпьнoi 6opoть6и, кoгo зa,IyIиII|.I Дo aктивнoi дiяльнoсгi в
спецбoiвкax пiд виглядoм УПA. Це цtе нaлeх(иTь B|4яс|1уITуI'
скiльки нeBинних Paд,яI{ськиx гPoМaдяH iз зaгaльнoi кйькоgгi
23 туlcяч зaгинy,Io вiд PУк Tих' хтo вдaвaBся дo пpoBoкaтиBtlиx
метoдiв 6opoть6и з щpaiнським нaцioнaлiсTичним пiдпiппям.

Алe ми B)ке мo)кeмo нaзBaти iменa i кiдькiсть тиx, хтo пiд
бaндеpiвським пPaпoPoм пpoтягoМ тPинaдцяти 61peмних
пoвo€Ilних пiт пoклaв сBoi гoJIoBи 3a }lезaле)кнy Укpaiнy -
пoнaД l50 тисяч тaких зaгинyпo тiпьки в зaхiдниx o6пaстях
yPсP. A щe тисячi нa спoкoнBiчних щpaiнських зeмпях y
3aкepзoннi - нa Лемкiвшдинi, Haдсяннi, Хoлмшlинi тa Пiд-
ляlпшIi, як i нa щpaiнськiЙ БepeстеЙщинi, дe 6opoть6a тpи-
вaJIa дo пoчaткy 50-x poкiв Минyлoгo стoлiття. A щe 6aгaтo в
нaцioнaлiстичнoмy пiдпiллi нa Haдднiпpянщинi :Dк Дo сe-
Peдини 50-х poкiв.

Пoнaд l03 тисячi зaaPeшIтoBaниx oyнiвцiв у l94rl955

Poкzrxl знaчнa кiпькiсть з якиx 6yпa poзстpiпянa - цe те)к 3
pядiв Cтeпaнa Бaндepиl. I 203 тисячi членiв Poдин aктиBних
нaцioнaлiстiв, зaслaниx лo Cи6ipy, - вiд немoB,1ят дo дeв'я-
нoстoлiтнiх 6aтькiв - це тaкo)к з-пiд стягy Cтепaнa Бaндepи!

Aле тaких Be,Iичeзних )кеPтB щpaiнствa дпя diльtпoвицькoi
Мoскви 6yлo зaмалo, oскiльки визвoпьниЙ чин Cтeпaнa Бaн-
дePи к,Iикaв дo 6opoть6и Й iншri пoневoдeнi нaPoди. Toмy пpo-
ти II]иPoкoгo al{тикoмщiстиннoгo спPoтиBy' вв.Dк.UIи в Мoс-
квi, мorке 6yги дieвим лиrпе oтpyйн^a КyIIЯ 3 темнoгo пiдвopiт-
Tя ДЛя Toгo' хтo стaB сиМBo,Ioм нескoPeнoгo щpaiнствa. Boнa
Й зyстpiлa йoгo, як i Cимoнa Петлlopy, нa vyя<iЙ земпi.
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Ta пoмилилисЬ BoPoги yкpaiнськoТ деP)кaвнoстi, вклaдaючи
смеPтoнoс}ly з6poю y злoниннi pщи, 6aндepiвськиЙ пPaпop
BизBo,IьHoi 6opoтьби нe Bпaв' вiн зaлиrшиBся нa'roлi щpaiн-
сЬкoгo здBигy i зpеrптoIo пoBePнyвся нa пPoстoPи Укpaiни. I
вiн yжe пpивiв 6инaс дo спpaвдi незaлe>кнoi Укpaiни, як6уl муt
спoвни,Iи зaпoвiти цьoгo BeJIикoгo пaтpioтa Укpaiни.

Пiспя Poзвaлy Paд,янськoгo Coюзy вслiд зa нaiвним 3aхo-

дoм Ми пoвipили в шдиpiсть poсiйськoi демoкpaтii, вiд чoгo
oсo6пивo зaстеpiгaв Cтепaн Бaндepa. Ми тaкoх< не пеpед6a-
ЧуIтIуI, щo й зaхiднa дeМoкPaтй мo>кe пoгoдитися нa пePeдaчy
нaс y сфеpУ BПЛИBу нi6итo Teпep r,кe дeмoкPaтичнoi Poсii.
Toх< чи нe спpaBДк}пoться сJIoBa Cтeпaнa Бaндepи з Йoгo
стaттi ',Укpaiнськa нaцioнaльнa peвoпюцiя, a не тiльку| IIPoTуI
peжимниЙ pезистaнс'., ulo Ми )TIуIъ|уII|у|ся B тaкoмy стaнoвищi,
B якoмy пеpe6yвaлa в пoвorнний чaс i Югoспaвiя, кoтPy' зa
Йoгo виpaзoм, тoдi ,'вiдписaли 6oльtшевизмoвi''. A дoля Укpa-
iни, писaв вiн дaлi, ''стoiть ''y пoпiтицi зaxiдних деP)кaB десь Ha

д:rпeкoмy кiнцi,'.
Toж чи зaxiднi деМoкPaТи нe ''вiдписaЛИ,,i7t|aс, BидyPиBIIIи

3 нaшIих Pyк ядеPнy з6poю, 3 сaмoгo пoчaтКy нaшIoгo вiдpo-

Д)кeння B тy зoнy' Кy.ци нaм не тpeбa, i лиrпe тепep пPoлиBa-
Ioть кPoкoдипячi сльoзи 3a недoтPиI\,taнням в Укpaiнi демo-
кpaтичних цiннoстeй?

Чoмy lк ми звePнyли з свoгo сaмoбщньoгo lII,Iяxy' спoдiвa-
Ioчись нa чиIoсЬ ,Iaскy' тaк i не пPoчитaBI'IIи зaстеPe)I(еl{ня
Cтепaнa Бaндеpи: ''Bикинення з нaшoi iдeoлoгiчнoi, пoлiтич-
нoi скap6ницi тaких вapтoстeй, якi виpoсли нa нatrloмy B,Iaс-
нoмy гPyнтi i вiдпoвiдaloть нaшIим o6стaвинaм i пoтpe6aм, тa
зaсTyп,IенtIя ix чrя<ими BaPтoстяIr1уI, ДЛя iнrшиx oбстaвин нe
paз i пpaвилЬL|vlМИ, aтIe ДIIЯ }Iaс тепeP не aкTy:r,Iьними _ мo)кe

дiяти лиrше пoслa6люючo' poзстPoюIoчи B нaluoмy внщpilп-
ньolvly >киттi. Caм фaкт неBипPaвдaнoгo нaцIим стaнoвиI'IIем
пPисToсyBaння нaI'IIoгo змiстy й o6личчя дo смaкy стopoннiх
сил пiдкolпye пPoцeс внyгpirпньoгo PoсTy' дoвip'я y впaснi си-
пи, цiненнЯ в.IIacНИх вapтoстей тa oснoBнy нaшIy зaсaдy -
6улуъaти BизBoЛeння тiпьки нa впaснiй 6opoть6i. Tе, шдo стapi
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Й нoвi oпopтyнiсти нaмaгaюTься пPищеП|4Tу| BизBoЛьнoмy
pцoвi нa мiсце pевoпюцiЙниx, нaцioналiстичниx пpикмeт' y
наlllих сгraс}rих yмoB:rх пoзбaвдeнe peвoлlоцiЙнoгo змiсry i
3Boдиться дo Пopo)кньoi, псевдoДемoкРaтичнoi фpaзеoпoгii.
Boнo цiлкoм Hе нaдa€ться для opгaнiзaцii i веДення pевoлюцйнo-
визвoпьнoi 6opoть6и, якa eДиHa мo)ке пPинесTи Bи3Bo,Iення
Укpаiни''.

3a слoвaми oднoгo нiмецькoгo xсypнaлiстa B пoвo€нниЙ Чac,
'.Cтепaн Бaнлеpa - сьoгoд'нi B)ке легендaPHa ПoсTaть нaцioнальнo.
визвoльнoi бopoтьби пoнеBoлених нapoдiв - € oДниМ з нaЙ-
сидьнirших i нaЙне6езпечнilших вopoгiв сoвстсЬкoгo iмпеpi-
aлiзrry, бo зa ним, пpoвiдникoм oУH, стoятЬ 40 мiльйoнiв

щpaiнцiв. Бaндepа втiпюс txнс стpемлiння Дo нaцioнaльнoi
не3aлe>кнoстi''.

Taким вiн i зaлишився Й дoнинi. Йoгo пpaпop i далi KIIИкa-
тимe дo лaв бopoть6и зa yгBеPркeння спpaвдi нез.rле)кнoi
Укpаiни. I це - Bизнaння деP)кaBницЬкoгo ПoДBи)кництBa
Cтепaнa Бaндеpи, якиЙ стaв симBoлoм pевoлloцiйнoгo yкPа-
lHськoгo нaPoдy.

Cпpaвдi, т:lк TPaпилoся, Uдo Cтепaнy Бaндеpi не дoBе,Ioся 3
пoчaTкoм Дpyгoi свiтoвoi вЙни 6уи 6йьшrе нa piлних зeмJIяx'
aле вiн пiдгoтрaв кoгoPry Тих' хтo свiй жepтoвниЙ чин
yсвiдoмлloвaв y пеpioди нaЙBищoгo B|,|яBу енеpгii luиpoкIаx Мaс.

Haсaмпepeд' мyсиМo згaдaти Яpoспaвa Cтецькa ( 19.0l.19l2-
5.07.l986), котpиЙ, }Iезвa)кaючи нa зa6opoнy гiтлepiвцiв

|to ЯB I|ЯT ||ся 3 пoчaTкo м н iмецькo - pa,ця }I сь -
кoi вiЙни нa щpaiнських земJIях, пpи6р нa
voлi спецiaльнoi пoxiднoi гpyпи pевoлloцiЙ-
нoi oУH дo JIьвoвa, дe Bсyпеpeч вoлi нoвиx
oryrпaнтiв 30 vepвня l9l4l poкy пPoгoлoсиB
Aкт вiднoв,IеI{ня Укpaiнськoi дepх<aви.

Caме Яpoспaв Cтецькo сBo€Io Pyкolo впи-
сaB BписaB y зaгoлoBoк цЬoгo вiкoпoмнoгo

дoк)rмeнтa слoBo''вiднoBпeння'', ЧиМ зaсвiд-
чyвaлaся тяглiсть щpaiнськoi деp>кавнoстi з чaсiв нaцioнaль-
нoi pевoлloцii 1917-192l poкiв. 3po6ив цe, oскiльки yсвi-
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дoмЛIoвaв' щo зa ним стolTЬ peвoпIoцiЙнa Укpaiнa, якa пi.ц-

няЛa синЬo->кoвтi пpaпoPи 19l7 poкy Й пoкликaлa .цo )киTTя

Укpaiнськy Hapoднy Pес-
пy6лiкy. Cтoять тi пoвстaн-
цi Хoлoднoгo Яpy' [цo He
3МИPИIIу1сЯ з 6iльtпoвиць-
кoю ol(yпaцiсю щpaiнськиx
земеIIь, тi жеpтви гoЛo,цo-
мoPy-гeнoцидy нaшoi нaцii,
якиx BимopИIIИ 3a ПPaгHеH-

ня вoлi.
Як Гoлoва Укpaiнськoгo

.Ц'еpх<aвнoгo Пpaвлiння вiн
вiдмoвився вiдкликaти Aкт
30 vеpвня l94l poкy нa Bи-
мoгy Гiтлepa' xoч кеpiвни-
ки Bе,Iиких свpoпеЙськиx
,цеP)кaв не смiли в тi poки
oсЛухaтИсЯ Йoгo пoбaжан ь.
Biн з гiднiсTю пPедсTaвляв Укpatнськy деPх(aBy B зBеP}IенtIях

дo кaнцЛepа Hiмеччини Aдoльфa Гiтпеpa,.цo якoгo звePтaBся
вiд iменi Укpaiнськoгo ypядy. Biн не
зJIoмиBся в гестaпiвських застiнкax,
кoди Йoгo нaсильHo BуIв,aIЛуI зi Львo-
вa дo Беpлiнa, 6р гoтoвиЙ - i пi-
цIoB дo нaцистськoгo кoнцтaбopy
3aксенхayзeн, де пеpебуr,aB у 6yнке-
pi смepтi дo BеPесня |944 polч.

,Ц,o тaкиx }Iез,IaМ}Iих нaлerкaв i
Poмaн Шцeвин, якoмy здo6yгтя нe-
зaлeжнoстi Укpaiни 6yлo пoнa.Ц yсe
пPoTягoМ Йoгo свi,цoМoгo )китTя.
Toж кoпи y Кpaкoвi BпepшIe зiбpa-
JIися BчoParшнi в'я3нi пoльських
тIoPeм 3 чисJIa щpaiнських нaцioнa-
лiстiв iувыlили дiяти енеpгiйнo, тo
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чи He нaЙaктиBнilllих сеPед них BияBиBся PoМaн Шщевин,
кoтpиЙ нaдaпi poзIIIyкyс пo всix тepитopiях oкr/пoвaнoi
Пoпьuдi свotx сopaтникiв з дoвoсннoгo нacу, a6и пpипyнити lх
дo енepгiйних дiй l{oBoгo щpaiнськoгo зPивy. 3 тoгo нaсy

Poмaн Шцевин стaс нa 6iк Cтeпaнa Бaн-
дepи' кoтpий oчoпив в oУH бiльrп PaДvr-
к.uIьне кPиЛo мo,Ioдих пoлiтикiв, щo Bи-
мaгaЛи pirпylих дiЙ вiд Пpoвoпy нa чoпi з
пoJIкoBникoм Aндpieм Мeпьникoм. Biд-
тaк 3 гoJIoBoIo пoPинae в кoпo o6oв'язкiв,
якi дopрaе йorиy PевoпloцiйниЙ Пpoвiд
oУH, ствopeниЙу Кpaкoвi в пloтoмy 1940
poкy. Йдeться i пpo нaJlaгoд)кeння зв'язкy
iз Кpaем, i пpo PoзгoPтaння мaсoвoi

opгaнiзaцiЙнoi пpaцi сepeд щpaiнцiв 3aкepзoнttя, i, зPеllIтoIo'
пiдгoтoвкy фaхoвoТ щpaiнськoi з6poЙнoi cу|IIИ зa дoпoмoгolo
yявнoгo в мaй6щнiЙ вiйнi сoк)зникa' щo o6iцяв cПp:rlЯННЯ У
вiдpoдxеннi сaмoстiЙнoТ УкpaТнськoi дepхсaви, - Hiмеччини.

Caме з цих мipкрaнь Пpoвiд Pевoпloцiйнoi oУH дoP}д{ив
Poмaнy Шцeвикy oчo,Iити нa 6aзi BePмaхry фaхoвиЙ вишкiл
oyнiвцiв, кoтpi в мaЙ6yгньoмy МaIIу| стaти стaPпIиIIським яд-
poм вiдpoдlкeнoгo щpaiнськoгo вiйськa. I сaме в pyспi тaкoгo
п,Iaнy Poмaн Шщевин вiдмoвпясться вiд пPисяги нa вipнiсть
Гiтпepy Й Hiмеччинi: ,'ПpисягaTИ Нa тaкиЙ змiст не смiемo i
|vIу c|1T |4 вIIeсти пpoтeст''.

Biн дo6ився тoгo' шдo6 пepед пPисягoю щpaiнськoгo Кy-
Peня дo йoгo вoякiв y HoЙгaмepi пpиrхaпи пPедстaвники Pe-
вoлloцiЙнoгo Пpoвoдy oУH, якi спpaвдi в}lес,Iи пpoтест, пiс-
пя чoгo B текст пPисяги Bl{eсeнo змiни }ra Bи}roгy щpaiнськoi
стoPoни. To>к з пpисягolo piднoмy нapoдoвi Boяки yкpaiнсь-
кoгo 6aтaльйoнy ''Haxтiгaпь'', якlцЙ сaмi йoгo чпени HalИBaIIvl
iменем пo,Iкoвникa €вгенa Кoнoвaльця, з'яBпяIoться нa нi-
Ir,reцькo-PaдяIrськoidy фpoнтi 27 нepвня l94l poкy 6iля Львoвa.
A vepез двa днi, пеPeд Bхoдotvl кyPeня дo мiстa, Poмaн Шy-
хевич сyвoPo пoпеPeдив свotx стpiпьцiв: ''He Bикoнyвaти
х(oдних нaкaзiв нiмцiв чи кoмaнДиpiв iнlших чaстин' кpiм нa-
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кaзiв нaЦIиx чaстиIl''. Пoтiм дoдaB: '.Hе 6epiть нiчиei кpoвi нa

свoi pщи. He дoпyскaйтeся жoдних зпoчинiв чи пiмсти нa

нa[Iиx BoPoгzD(' пoJIяк.lх чи х(идzrx. Це нe Ha[Ia спPaBa зaЙмa-

Tися Tим' ' .

I 29 неpвня йoгo вoяки пep[IиМи вхoдятЬ дo ЛьвoBa' Bипe.

Pедх(aIoчи нa кiлькa гoдин нiмцiв. o пiв нa сьolvfy paнкy Мит-

Poпo,Iит AндpeЙ ШeптицькиЙ yжe пpийняв дeпeгaцiю к},Peня

нa чoпi 3 сoтникoМ Шyхевинeм, пiсЛя чoгo 6пaгoс,Ioвив вoякiв-

нацioнaлiстiв, кoтpi BиIIIикyваJIися пеPeд йoгo peзидeнцiсю.
Haстщнoгo дня' кoли y Львoвi пPoгoпoIIIyBaвся Aкт пpo

вiднoвпeння Укpaiнськoi дepжaви, Poмaн Шцeвин не змiг

oсo6истo пpивiтaти Hapoднi 36opи, oскiльки вiддaвaв oстaн-
ню ПIaнy зaкaтoBaнoмy в зaстiнкaх HКBC Piднoмy 6paтoвi
Юpiю, aлe oдPaзy )I( пiспя цьoгo aктиBнo BKпIoчaeться B Poбo-
ry Укpaiнськoгo .[еp>кaвнoгo Пpaвлiння, дe Йoмy дoPrla€ться
IIoст дPyгoгo зaстyпникa мiнiстpa вiЙськoвиx спPaB вiднoв-
пeнoгo щpaiнськoгo yPядy. Кoпи >к oстaннiй гiтлepiвцi нepез

кiпькa днiв poзiгнaпи, пirпoв зi свoiм кyPeнем нa фpoнт.
oпнaк BoIoBaти тaм не дoвeIloся' 6o кoли вrке пiспя B3ятTя

Biнницi в кypeнi дiзнaпися пpo aPеIIIт Cтепaнa Бaндеpи тa

Яpoслaвa Cтeцькa, iнlших членiв Укpaiнськoгo .['еpх<aвнoгo
Пpaвпiння, a тaкoж пPo Ппaни гiтпеpiвцiв пpиeднaти Гaли-
чинy дo Гeнеpaльнoi Гy6epнii, вiпpiзyroни ii вiд сylдiлЬнoгo
етнiчнoгo мaсиBy нaцIoгo l{aPoдy' тo oсoбoвиЙ ск,лap,',Hax.
тiгaЛIo'' BиспoBиB гoJloснe o6ypeння. Poмaн Шщевин зaпPo-
тестyBaв дo гoпoBнoгo кoмaндyвaння гiтпepiвськoi apмii з
пPиBoдy нaгiнoк на щpaiнськиЙ нaцioнa,IьIlo-визвoпьниЙ

Pyх тa Йoгo кepiвництBo. У Йoгo зaявi, зoкpeмa' зaзнaчaлoся,
шдo ''внaспiДoк аPеIIITy ,[ep>кaвнoгo Пpaвпiння Укpaiни нa
чoлi з ii Пpем'еpoм Яpoспaвoм Стeцькoм тa aPе[Iтoм Пpoвiд-
никa Cтепaнa Бaндepи щpaiнськi чrpенi нe мoх(rгь з:r,Iи-
шIaTися пpи нiмецькiЙ apмii :Dк дo нaсy.tхньoгo 3вiльнення''.

ПiдписyroчуITaКy зzrявy' Poмaн Шщевиv poзyt"liв, щo цe 6yв
сepйoзниЙ Bик,Iик Hiмеччинi, oскiпьки дo цьoгo 6aгaтo
кеpiвникiв пotlеBolreних гiтпеpiвцями дePжaB не спpoмoгпися
нa пoдi6ниЙ пpoтест. Aле вiн пoKпaдaBся нaсaмпеPeд нa тe'
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щo yкPaiнськi Boяки ПPИсЯгaЛИ не тPeтьoмy Pеfuсy' нe Aдoль-

фy Гiтпepy' a JIиIIIе щpaiнськoмy нapoпoвi. To6тo, гiтпepiвцi
не М.lли пPaBa poзстpiляти щpaiнuiв 6aтaльЙoну ''HaхтiгaЛь'',
хoua Шщeвич i Йoгo тoвapиrпi poзyмiли, rцo вiд нoBих oкy-
пaнтiв щpaiнськиx зeмеIIь нeoбxiднo oнiкyвaти )кopсToкиx
peпpeсiй зa нeпoсJlyx - .Dк дo вiдпpaвленHя дo кoHцентPa-
цiйних тa6opiв.

Toдi Poмaн Шyхeви.t зpoзyмiв й iнrцe: вiдтeпеp зa щpaiн-
ськy дeP)кaвнiсть дoBедeTЬся 6opoтися нe лиIIIe з 6iпьlшoви-
кaми' aлe Й з гiтлepiвцями, кoтpi B)кe Poзпoч:rЛи IIIиPoкoмaс-
rштaбний пoxiД пpoти нaцioнaльнo-BизBo,Iьнoгo pyry Йoгo

Pцнoгo нaPoдy. Piшщa пoстaвa Poмaнa Шщeвиva щoдo пo-
д:ulьuloгo PoзгoPтaння нaцioнaльнo - визвoJIьнoгo Pyry oдPaзy
х< пiднeспa йoгo aвтopитeт' a тoмy тiпьки вiн мiг чiткo пoстa-
Bити питaнrrя пPo вiдстaвкy 3 пoстa yPядyloчoгo пpoвiдникa
МикolryЛе6едя в квiтнi 1943 poкy, пoзицiя якoгo не вiд6ивaлa
нeo6хiдних змiн y дiяпьнoстi oУH в тих yмoB:rх.

Cвor бaчення мaйбрнЬoгo PoзBиткy щpaiнськoгo PеBo,Iю-
цiйнoгo pyry Poмaн Шцeвин зyмiв пepе.ЦaTИ учaсHИкaм III
HaдзвичaЙнoгo Bеликoгo 36opy oУH, щo вц6yвся в сеpпнi
1943 poкy i пiдтpимaв сBoгo нoвoгo кеpiвникa.

I{e внeслo знaчнi змiни в пoлiтиvнy 6opoть6y щpaiнськoгo
нapoдy. Boнa встyпи,Ia B нoвy' виЩУ фaзy. Кpiм paдикaльнoi
змiни в тaктицi, )киття Bу1суI1уIII пoтpебy змiни i в сaмiй opга-
нiзaцiЙнiй стpщтypi тa B пPoгPaмi oУH, шIo свoiм змiстoм i
xaPaктePoм тBoPиB в iстopii oУH oкpемy епoхy. Пеpeхiд дo
нoвoi тaктики бр пpoдиктoвaниЙ не теoPетичниМи l"tiPКy-
Baннями'.lЛе вимoгaМи сaмoгo )киття' бo сaмe Boнo Bисyв:rлo
бaгaтo питань пpoгPaмнoгo xaPaктеPy.

3 oгпядy нa цe III HaдзвичaЙнuЙBeлуrкий 36ip oУH yзяв за
oсtloBy пPинцип Heзнищeннoстi нaцii, нaгo,IoсиBIIIИ, Щo
тPивким i спpaвeдпиBиМ lvto)кe 6уи тoЙ пaд, якl.lЙ зaснoBaнo
нa пoгiчних зaкoнzlх х(иття. Cистемa вйьних нapoдiв i сaмoс-
тiйних деPжaB - цe oдинoкa й нaЙкpaщa poзв'язкa питaнIIя
пoPядкy в свiтi. Cпpo6и yпoPядкyвaти свiт нa iншrих oснoвzlх
не д:rпи нiкoпи пoзитиBних PФy,IЬтaтiв. Bсi пoнaднaцioнaльнi
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тBoPи' - iмпеpii Bу|яBуtтIt1cЪ 3aвжди чиtlникaми iстopиvнoi
peакцii й зaнeпaдy. B iмпеpiяx 3aвжди oдиH нaPoд пoнeBo,Iю€
Й ведe дo зaнeпaдy iнlпi нapoди.

Toмy oУH як кepiвник peвoпIoцiЙнo-визвoльнoi 6opoть6и
зaKпикzшa дo dезпoсepeдньoi щaстi всiх гpoмaдян, oскiльки
'oyн нe бopeться зa Укpaiну Дпя ce6e, Boнa нe 6opeться зa
вп4цy B Укpaiнi, aнi зa фopму BIIaДуI. Пpo впaдy й iТ фopмy 6yпe
piIшaти сaм нaPoд i Йoгo нaЙкpaшдi пPeДстaвники. Aле сьoгoд-
нi oУH яBJIяeться кеpiвним пpoвiдникoМ BизBo,Iьнoi бopoть-
6инapoду, тoмy Й кличе iнlпиx дo цiеi бopoть6и. Hiхтo IIe Мar
сToяти з 6oкy. BeликиЙ тягap 6opoть6нмусить B3яти нaPoд нa
свoi плечi. oкpемi дiпянки сy-
чaснoi визвoпьнoi 6opoтьби,
гo,IoBнo вйськoвa, виМaгaк)ть
pялy фaхiвцiв. Boни € сеPeд

щpaiнськoгo }IaPoдy Й вoни
нa Йoгo стгу>к6у мyсять пiти.
oУH ввaxal, tцo o6oв'язкoм
кo)кнoгo yкPalнськoгo гPoмa-
Ifl:t|уIНa r сЛу>ку1TII щpaiнськiй
визвoпьнiЙ спpaвi й цю вимo-

ry 6yпе кoнсекBeнтнo зДiЙсня-
ти. B цеЙ спoсiб 6yпщь тaкoх(
пo дyмцi Bепикoгo 36opy,
ствopенi пePeдyМoви ДI|я
o6'еднaння Bсьoгo lrapoдy' яке
дoкoнarтЬся rдинo в бopoтьбi. Toмy, poз6yпoвyloчи пooди-
нoкi фopми визвoпьнoi 6opoть6и тa пPитягaIoчи дo неi як-
нaЙшиprпi мaси, oУH piвнoнaснo нa6пижaсться дo oднoгo 3
нaЙoснoвнiI'IIих зaBдaнь сгraснoi хBи|тI|4I|уI - дo пiквiдaцii
пapтiЙних спopiв тa всeщpaiнськoгo o6'eднaння''.

Biдтaк, rцoб oб'сДнaти всi нацioнaльнo-BизBoпьнi cvlпи pш-
Iroгo нaPo,цy, Щ06 3 oднoгo цeIITpy кePyвaти цiею 6opoтьбoro,
a6и пеpeд зoвнirшнiм свiтoм PeпPeзеIIтyвaти Йoгo вoлlo i пpo-
TуIсTaBИTуIсь спpo6aм вopoгiв poз6ньaтl eДиниЙ сaмoстiй-
ницькиЙ yкpaiнськиЙ фpoнт, зa iнiцiaтивoю Й безпoсеPедньolo
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гIaстк) Poмaнa Шщевиva стBoPю€ться Укpaiнськa Гoпoвнa
Bизвoпьнa Paдa.Ii oчo,Iив пoJIт:lвець Ifupилo oсьмaк (9.05.l89r

l6.05.l960)' яшЙ стaв yoсo6ленням пiдпйь-
нoi сoбopнoi Укpaiни.

oчевид'нo, iнфopмauiю пPo стBoPення
пaPпaментy пiдпiльнoi Укpaiни, який мiг
вlцitтlц нa мiл<нapoд}Iy apeнa нaB'язаtlням
стoсyнкiв зi свiтoвими демoкPaTiями, нaд-
звичaйнo yвiDкнo пpoaнaлiзyвulln у BИсoКI4х
кa6iнeтaх diльшroвицькoi влaди, Boнa нaстo-

Po)ки,Ia кoмщiстиvних фщкшioнеpiв. Toмy
кaP.r,Iь}IиМ oPгirнirм нaдiЙшлa вкaзiвкa ПocуlllvlrT\I пolrryl( пPo.
вiдникa нaцioнaльнo-визBoлЬнoгo Pyxy. Пpoти ньoгo 6уo ш-
rryгo кpaщi сили ''CмеpПry'', якi вуlвvlьнипися пiспя зaкiнчeння
ДPyгoi свiтoвoi вiЙни, la]rщwl|4ся кoлиrшнi pадянськi пaPти.
зaни' мaсoвo пoч:r,Iи викoPисToBуBaTуIcЯ спeц6oiвки пiд виг-
,Iядoм УTIА. Ух<e 6уи poзiспaнi Йoгo фoтoзнiмки дo всix paй-
цeнтpiв 3aхiднoi Укpaiни з iнфopмaцiею пpo Йoгo псeвдo для
''rIp|4няT|4я .IктиB}IЬD( меP к PoзьIскy и зaдеP)кaнию ШУXЕ-
BиЧА, кaк oсo6o B.Dкнoгo гoсyдaPстBеннoгo пpестщникa'., а
вiн пpoдoвхсyвaв кеPyвaти пiдпйьнolo бopoтьOoIo щpaiнських
пaтpioтiв, не3в.Dк.uoчи нa неpгoвi пoстaнoBи ЦК КП(б)У i зo.
6oв'язaння кoмпapтiЙнoгo aпaPaтy i низoвих стPyкTyP кaPirпь-
них opгaнiв пpo пiквiдaцiю дo пеBнoгo теpмiнy 6aндepiвцiв.

Biн не мiг зiЙти з oбpaнoi дoPoги бopoтьби, 6o нe тйьки
мaв сylилiння й o6oв'яз0к пеPeд TуINIИ' хтo вipив у мaЙ6унe
незaле>кнoi Укpaiни нa piднiЙ землi, вiн мaв oбoв'язкoм дo-
Beсти Bсьoмy свiтoвi, uдo Укpaiнa rце не BМеPлa' щo вoнa, як i
3aвжди' i нинi пPaгне вoлi. Biн знaB' щo нa ньoгo i Йoгo 6iицiв
диBиться не тiпьки свiдoмa Укpafнa як ''нa стiЙких пицapiв.
зa:с,Iсникiв вепикoi пPaBди' 6opuiв 3a вепикy iдею, кoвалiв
свiтпoгo мaЙ6yгньoгo''. Biн 3нaв' lцo Йoмy вipять нa piлнiЙ
земпi i тi щpaiнцi, кoтPих ,Iиxa недoJIя Bигнaлa пoзa fi мех<i.
Бeз цiei вipи в llьoгo щpaiнствo не I\4.r,Io свoгo мaЙ6щньoгo. A
тoму вiн зzl,IиI'uaBся тyг' як пplаlсутlаЙ ПpoметeЙ, нa .roлi щ.
Palнськoгo 3.цBиry.
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Як пpoвiдник визвoльнoi 6opoтьби Poмaн Шцевин не мiг
пoKинyги 6oЙoвуlЙ фpoнт oyнiвськoгo пiдпiлпя пpoти 6iль-
tпoвицькoi BIIaДИ. Biн не мaB пPaвa цьoгo зpo6ити, кoли пiспя
пPихoдy Чеpвoнoi apмii сoтнi тисяч щpaiнuiв He ПPИrШftlуl^IIИ
6opoть6и 3a пPaвo 6yги гoспoдapями нa свoiЙ земпi. 3pеш-
тolo' Hе пиtпе щpaiнцi - пPедстaBники 6aгaтьox нapoдiв, щo
пPoхйBilJIи нa нarцiЙ зeмлi, пoгoдилися пiдтpимрaти кopiн-
нy нaцilo. Чи мiг вiн пoкинщи piднy 3емлIo' як пPoпoнyBilпи'
втл6paтvtся 3a кopдotl' Дe пepeсидiти дo кPatциx чaсiв, кoли
змiниться сиryaцiя нa piдних тepeнaх?

Biн не 6yв гoтoвиМ дo зPaди iдeалiв визвoльнoi 6opoть6и,
зa o6стaвин' кoли кеpiвники 6iльlшoвицькoi пapтii BжиB.lли
нaйpiзнoмaнiтнiшrих зaxoдiв, a6:и в нaйкopoтurиЙ чaс пiквi-
Дyвaти щpaiнське пiдпiпля. Biн виявився гoтoвиМ дo тoгo' ЦIo
пiспя пеpeмoги нaд гiтлepiвськoю Hiмеччинoto стaлiнськi кa.
paльнi oPгaни киHrгь пPoти пoвстaнцiв lIе JIицIe кpaшдi сили
''Cмeplшy,', дивiзiЙ внyгpirшнix вйськ, y.roparuнix 6йьrшoвиць.
кI,I'x пaPтизaнiв, a Й тaк звaнi спeц6o.tвки пiд виглядoм УT[A, дo
яких зaJIyчaтимyTь тих' хTo пoкинe пiдпiппя нa зaкJIик
paдянськoi BrIaДИ пpvlЙтн 3 пoBиttнoю. Це 6р дyл<е вaхoсlй

уДap ДIIя нaцioн aл ьнo - BизBoJIьtloгo Py)сy' зiнiцйoвaн иЙ 6lль-
I'IIoвицькoIo пapтiеlo, a6и викllикaTи зaгa,Iьrry пiлoзpy сepед
бopuЬ 3a Bo,Iю Укparни, вiдвepнщи вiд них rпиpoкi мaси' aпe
Poмaн Шщевин м}aкнЬo Йoгo пpиЙняB' пеPeoPганiзoвyloни
пiдпйпя 3 меToIo з6еpeгти 3iД;цaних i нaЙстйкiшlдк чпенЬ.

Biн зaгин1,в нa бoйoвoмy пoсTy' i йoгo Д'еP}I€BницькиЙ чин
oцiнений нaPoднolo пaм'яттIo i нинilпньoю Укpaiнськoю дeP-
)кaBolo' кoтPa oфiцiйнo BI'IIaнyB:rлa йoгo свoiм Гepoсм.

Укpaiнa вжe вiдзнaчи,Ia циМ висoкиtvl зBaнIIям 6aгaтьox
спpaв>кнiх геpoiв, хтo пiдтpимaB пpaпop нaцioнальнo-Bиз-
вoпьнoi 6opoтьби y пoвoснIrий чaс. I{я кoгopтa вiдoмa iменa-
ми Левкa Лщ'яненкa, B'яЧеспaBa Чopнoвoпa, Микoли Цден-
кa, oпекси Гipникa, Cтeпaнa Хмapи...

3вичaйнo, дaлекo не всi пде вiдзнaченi тilким зBaнHям. Мaбyгь,
нa vepзi нaсaмпеPед генePaл Пегpo Гpигopенкo (16.10. |907-
2|.02.1987), якиЙ знaЙшoв y сo6i суl.I|у Нe тйьки звiльнитися
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Blд кoмyнlстичнol мa}Iи' :UIе Й пoBсTaTи пpoти

сoбi 3a зaB'цaння дoПoмoгти й iншrим ЛIoдям

iлюзiи. 3poзyr'liвrпI4 суtЬ сссP як тoтaлi-
таpнoi lмпepii 3пa, вiн Bдyм,IиBo poзpo6ляв
стpaтегiIo Йoгo пoдoлaння.

oпинивrшись y Bигнaннi, Пeтpo Гpигo-
Pенкo' стaB' як вв.Dкa€ вiдoмий пo,IiтB'язeнь
Baсцль oвсiснкo,''oсoбистiстю п,IaнетaPнo-
гo мaсштa6y. Biн пiД,нoсить пPeстюк Укpa-
iни нa мЬкнapoдниЙ piвень. He poзyмiloть,
нe хoчyть cпpиЙмaти цьoгo хi6a тi лIoди' якi зaцiкaвлeнi
TPИMaTИ Укpaiнy нa пpoвiнцiЙнoмy Piвнi. Cвiдoмi >к щpaiнцi
тirпaться, щo 6yв тaruЙBeликиЙ Укpaiнець - гeнePaл Пeтpo
Гpигopенкo. I xaЙ мoлo.цi,IIoди знaloть' щo нaДe)кaти дo нaцii
Пeтpa Гpигopенкa - це пPeстижнo' це пoчеснo. Ha пpиклaдi
цiеr спpaвдi гepoivнoi пoстaтi спiд виxoвуBaTИ мoпoдe
пoкoпiння гPoмaдян Укpaiни''.

Haсгaнe нaс i Укpaiнa вluarryс Tимorшa oлeсiюкa (21.02.1895-
24.09.|978) - чIlенa I{eнтpaльнoi Paди вiд Хoлмшдини й Пiд.

ляI'IIllIя' яшЙ 6paв aктиB}Iy гIaстЬ у |9|7

poцi в пiдгoтoвцi дoк}rментiв IIIoдo Bизнaн-
ня пPинir,Iех<нoстi циx peгioнiв дo УHP. У
сiчнi l9l8 Poкy зaхиIIIaв Киiв вiд 6iльluoви-
кiв, пoтiм 6yв пpизнaчeний кoмiсapoм oсвi-
ти нa зем,Iяx Хoлмш1ини, Пiдпяlпlшя, Пoпiс-
ся й 3aхiднoi Boпинi, y сiннi-лloтoмy l9l9

PoкУ Pедaгyвaв пpифpo}Iтoвy гaзетy'.Хoлм-
ськa дyмкa...

I-|,е тoЙ, xтo B бepезнi l92l poкy 3a дopyчeнням Cимoнa
Петлropи oчo,IиB Укpaiнськy сryдeнтськy гpoмa-цyy Bapшaвi, нa
бaзi якoi в vepвнi l92l ствopив Cotoз yкpaiнсьlс,tх стyдeнTських
гPoмад y Пoльшдi, a6и витягrгyги yкpatнськe сгyдеIIтсTвo iз-зa
пpoтiв тa6opiв iнтepнoвaнюс дo рiвеpситeтських aуaитopiЙ.

Але Tимilш Oпeсiroк 6р вoднoнaс i oснoвoпoJloжникoм
сxiднoгo нaпPямкy yкpaIнськoi геoпoпiтики. Biн BBiDкaв 3a
гoлoвнi нaпpямнi нaцIoгo дeP)кaвницЬкoгo oсвiдoмпення те'
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IIIo ми Мa€мo yсвiдoмити, _ yкpaiнцi с нapoдoм: ''l. Aвтox-
тotlним' ''тyтеЙlшим'. нa Укpaiнi вiд звиlше TPЬox 3 ПoЛo-
BИHoЮ Tисяч ЛIT, a не БЕ3.ЦoМHиМ ПPиБЛyДoЮ, шIo
3''яBиBся нa Укpaiнi нeвi.цoмo звiдки, нeвiдoмo нoмy i для
чoгo' дeсь y ХIV-ХV стoпiттях...''.

Мaс пaм'ятaти Укpаiнa Й 1poдlкенця ЛьвiвшIини Boлoди-
миpa-Iopiя .['aнипiвa (24.07 '|92|-|3.04.2oo2), кoтpий стaB нa
з.D(ист цiлoгo нaшIoгo нaPoдy' oбopoняloни Йoгo пPaBa пеPед
yсiм свiтoм' кo,Iи Й дaпi xoтiли Poзпинaти IIaс нa нaЙвишIiЙ
Гoлгoфi, a нa злoчиHцiв не тiпьки не спaд:UIa зaсл}Dкенa кaPa'
a нaBпaки - Boни i дaлi злoвтilшнo гoстpипи нoх<i нa yкPa-
iнствo. Бo тiльки неpeз 6езкapнiсть зa opгaнiзaцiю Гoлoдoмopy
|92|-|923 poкiв в Укpaiнi мoскoвськa 6йь-
lIIoBицькa B,Iaдa зМoглa Bдaтися дo нaй6iль-
tlloгo зЛoчинy в iстopii,IIoдстBa' кoли xo,Ioд-
нoкPoвнo сп,Ia}ryвa,Ia зниII{eння yкpaiнцiв

гo,Ioднolo сМеPтIo нa нaЙ6araтIIIих y свiтiх
чoPнo3eмirх. Tiльки чеPе3 пoBIтy 6a*дpкiсгь
тaк звaнoi деМoкPaтичнoi свiтoвoi спiльнoти
Мoж}Ia бyлo зaгaняти дo мoги,Iи мiльЙoни
yкpaiнцiв, кoтpi пpoт|jIcTaBИI|уIcя нaсaд)кен-
ню кo,Ieктивiзaцii й paдянiзaцii.

Але oскiпьки свiт i нaдaлi з.rЛишIaBся гпyхим дo цiсi щpa-
iнськoi гoпoдoвoi кaтaстpoфи' тo пoвтopИЛacя Boнa знoвy'
вlкe пiспя ДPyгoi свiтoвoi вiЙни. Toдi сaмe вiдбyвaвся в Hюpн.
6epзi сyпoвиЙ пpoцес нaд нaцистсьKиIvlи 3,Ioчиl{цямИ, Щo
цiкaвипo Boпoдимиpa.Юpiя .[aнипiвa нaй6iльшe з-пoмiя< iн-
rших пoпiтиvних пoдiЙ. Toдi вiн, як згaдyвaB пiзнilпе в свotх
pyкoписних спoгaдzD(' нaBчaloчись в yнiвеpситeтi Iнс6pщa,
''гoдиHaми сидiв y бi6пioтeцi, читaв yсi гaзети, якi вмiшд1вaли
звiти пpo пеpe6iг пoдiЙ у зaлi Hюpнdepзькoгo тpи6yнalry, i
6paв aктивнy гIaсть y сTyдентських дискyсiяx, aвстpiйських i
нiмецьких, пpo Йoгo зaкoннiсть, пPo нoPми мiх<нapoднoгo
пPaBa' 3пoчини гeнoцидy' 3пoчи}Iи сyпPoти гyмaннoсти i взa-
гaлi пpo пoняття мiх<нapoднoТ спpaведлI4BocTу|' пPo пPичини
II свiтoвoi вiЙни i кгo 6yв зa неi вiдпoвiдaльний''.

нei. I пoстaвив
пoз6yгися циx
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Cтyпент-щpaiнець',мiг poзyмiти' чoмy чJIенaми тpи6унaлу
мoг,Iи 6ун aнrпiЙцi, фPaнцyзи Й aмepикaнцi'', aле нiяк нe мiг
зpoзyt*l iти, як ч,I eн aМ и H юp н6еpзькo гo тp ибy нaпу мot пtl 6уvr
poсiйськi 6iльtпoвики. Ixня пpисyгнiсть нa цьoМy пpoцeсi в
poлi пpoкypopiв i сyддiв, нa Йoгo дyмкy' ',6yлa пpoфaнaцiеlo
пoняття сyдoчинсTBa, мiжнapoднoгo пPaBa i спpaведливoс-
ти''. BигДядzlJIo тaк' щo вeпикi зпovинцi - poсiЙськi бiльrпo-
вики - CyД|4ЛИ в Hюpнбеpзi мaлих злoнинцiв - нiмецькиx
нaцистiв, oскiльки пеprпi зaмoPдyBa,Iи ь мlаpнlаЙ чaс 60 мiль.
Йoнiв свotx нeвинних цивiльI{их гPoмaдян, a дpyгi пiд vaс вo-
eнниx дiй пoпoвну|IIу| lI|oЧl,ltи генoцидy' зницIиBlшvt пpи6-
,Iи3I{o 6 мiпьЙoнiв oсi6''.

Пiсля Hюpнбepзькoгo тpи6yн aIIу зacуД>кених гoлoвниx
IIaцистських зпovинцiв бyлo скapaнo нa смePть, i B.-Ю. flaни-
пiв спoдiвaвся' tllo пpиЙдe чaс' кoли в тaкиЙ caмиЙ спoсi6
6yлyгь CуДIlTl,l i poсiйськиx 6йьuroвикiв. Aркe щo гпибrшe
знaйoмився вiн з.Iхнiми зJIoчинaми пPoти щpaiнськoгo нa-
Poдy' тo 6iльrце вiд.rрaв пoтpе6y суДУ HaД I{ими 3a Te' щo
3нищи,Iи пpинaймнi 20 мiльЙoнiв свiдoмих щpaiнuiв i пpo-
дoB)кyв:rли Й дaлi TBoPиTи нaсилЬстBo нaд вiпьним PoзвиткoМ
щpaiнськoi нaцii. Й вoднovaс нaхa6нo зaпePечyвaли свoi злo-
Ч|4L|vI, мoBJIяB' це ''видyмкa щpaiнських 6ypхсyaзних нaцioнa-
лiстiв'..

Cпpoби стBoPeнItя МЬкнapoднoгo кaPнoгo с/Д}l якиЙ 6lа
PoзгпянyB 3,IoчиI{и Мoскви пPoти yкpaiнськoгo нaPoдy'
Bиxoдячи з Кoнвeнцii ooH ,'Пpo зaпo6iгaння i пoкapaння
зпoчиIty гeнoцидy.', Itе зaзн:lЛи yспiхy, oскйьки iT пpедстaв-
ники спiльнo 3 дeлeгaцiеlo yPсP нa зaсiдaннi Гeнеpaльнoi
Aсaм6пei oOH тopпел уэ;uI|4 ухBuIу тaкoгo p iшeн ня.

3a тиx o6стaвин, кoли в 1983 poцi сPсP зI{yIц:uIьнo нaд
пaм'яттю I{еBиннo yбiснних гoлoдoм пPoдoBxq/BaB зaпеPeчy-
вaти фaкт гoJloдoмoPy, Boлoдимиp-ЮpiЙ .['aнилoв, яl<иЙ нa
тoЙ чaс r,(e стaB вiдoмим y зaxiднoмy свiтi aдвoкaтoм' д,Iя се-
бe виpilпив, шдo щpaiнськi пpaвники нa eмiгpaцii вlке зaЙняпlц
вiдпoвiднi стaнoвищa B дep)кaB.rx.rхньoгo пoсeпення' a тoмy
6paтнcя 3a стBoPeння МЬкнapoдI{oгo тpи6унaлу нaд opгaнi.
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зaTopaми гo,IoдoмoPy в Укpaiнi в |932-1933 poкaх Pе:rльнo.
Caме тoмy в пистi дo Пpезидентa i чпенiв Cекpетapiary

скBу вiд l7 )кoвтItя 1983 poкy вiн зaкликar ствoPити oкpeмиЙ
МiлснapoпнlаЙ cуl' дJrя пеPес,ryхaнь i poзгляпy o6винyвaчень
пPoти мoскoвськoгo yPядy 3a МoPд мiльЙoнiв щpaiнцiв y
|932-1933 poк:rх. Бaгaтo члeнiв Ceкpeтapiary пiдтPимaли iдero
B..Ю. [aнипiвa, нaзиBaючи цеЙ пPoекT 3нaменитим. Алe 6упи
гo,Ioси мi.lк кoлeгaми-aдвoкaтaМи пPo те' щo Йoгo плaни ,'не r
дo зpeaлiзoвaнHя: МoB,IяB' дe ти знaйДeul пoв.Dкних Iopистiв
свiтy, якi пoгo,ц,яTься сЛу)|<уI"rИ Ha цЬoмy тpибyнaлi, - Boни нa
це нe пiдyгь, бo мoхсщь BB.Dкaти цe Мoгyг}IЬolo пPoBoкaцieю
a6o aвaнтюPy пPoти Coв. Coюзy...''.

Taк, PaдянсЬкoгo Coюзy тoДi цIe 6oяпуlcя.,[,ytкe вaх<.пивим
6улo i питaння кorштiв нa пpoвeдeння Мixнаpoднoгo тpн6у-
ныry. le B3яти мйьЙoни дoпapiв?

Пoпpи цi тpyднoщi Boлoдимиp-Юpiй .('aнилiв 3aпPoпo-
HyBaB нa IV Кoнгpeсi скBy в гpyпнi 1983 poкy pезoлloцiю
.,пpo ствopeння oкpемoi Кoмiсii, д,Iя пoKIIикaння oкPемoгo
мЬкнapoднoгo тpи6yн:r,Iy з меToIo Poзг,IяI{rги 3лoчи}l Гoпoдo.
мopy i всix iнtших злoчинiв пPoти щpaiнськoгo нaPoдy B
Укpaiнi''. I{ю пpoпoзицiю пiдтpиМaв де,Iегaт вiд щpaiнськoi
гPoмaди Фpaнцii |{иpилo Митpoвин, вiдтaк вoнa бyла пpvltа-
нятa PeзoпюцiЙнoю кoмiсiсlo i всiм Кoнгpeсoм. Пpo цю yxвa-
,Iy зaгoвoPиB yBесь вйьний щpаiнськиЙ свiт.

He всe 6yлo глaдкo y спpaвi стBoPенI{я Мi:кнapoднoгo тPи-
6у'ы'у. Але B.-Ю..[aнипiвa не зyпиняJIи нiякi пePeпoни' чaс-
тo сTBoPенi неxiттto lи 6aЙду>кiстю дeяких пPeдстaBникiв

щpaiнськoi гpoмaди. У пистi Пpeзиденry Cвiтoвoгo Кoнгpery
Biльних Укpaiнцiв Пeтpy Caвapинy вiд 14 пистoпaдa 1987 po.
кy вiн з 6oлем пиule пPo цe: 

,,Bсe свo€ свiдoме )киття я BвOкaв'
ЦIo сBaBoля poсiЙськиx 6oльrшeвикiв e нaЙ6iльlllolo зtIеBaгoIo
дпя щpaiнсЬкoгo нapoдy в цiлoмy i,цля кoх<нoгo щpaiнця зoк-
pемa. Bеpшкoм .lxньoi пepфiлнoстi e зaпеpенyвaння ПJIянoBa-
нoгo зJIoчиHy eTнoциду в L932-33 poкaх i oскapхqrвaн}Iя нaс'
x(еPтB lхньoгo мoP,цy' y з,Ioчи}I.rx. I.I-l,е кoли я бр сryДентoм
пPaвa' a вiдтaк aдBoкaтoм' я lllyкaв' paзoм з мoiми кoпeгal\,tи
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пo фilry, спoсo6y' як пpoTидiяти цiй 6oпьlпевицькiй дезiн-
фopмauiТ нa мiл<нapoд}Iьoмy фopyмi. Йtllпoся пpo те, щo6
дoкaзaти свiтoвiй пyблiцi в нaй6iльtш пePeкoн,Iивий спoсi6
пoвний зaсяг 6oпьlшeвицЬкиx злoчинiв, a oсo6ливo 3,IoчиH
eтнoцидy. I щo бiльrпe, шIo6 цеЙ злoчин 6yв зaфiксoвaннЙ
згiднo з yсiмa нoPмaми кapнoгo сy,цoBoгo пpoцeсy пеpед мirк-
нapoднiм Tpибyнaлoм. Пo тaкoмy сyдoвoмy пpoцeсi зЛoчин-
цям Bх(e не 6yпo 6 тaк пегкo зaмoBчyвaти.йнi злoчиtlи...

3aбpaлo бaгaтo нaсy, ulo6 oфopмити згaданий пpoeкт. Ha
цe 6ули пoтpi6нi стyпii мi:кнapoднiх кoнвенцiЙ, пpoeктiв
сTaTYry мix<нapoдньoгo кaPнoгo сyдy, пpoсктiв кapнoi пPoце-
Д1ддI ДIIЯ п,Iянoвaнoгo мi:кнapoдI{ьoгo кaPнoгo сyдy тoпIo.
Biдтaк зa6paпo Кoмiтeтoвi Юpистiв 2 poкн oпpaцIoвaти
стaTrг Tpll6унaтry. Пo oпpaцьoвaннi Cтaтyry Дylкe 6aгaтo пpa-
цi зa6paлo пiдшщaти пpoмiнентниx кaндидaтiв нa членiв
Tpиdунaтry..Цпя цiei цiлi тiльки я пpoвiв двa мiсяцi в Евpoпi.

У пpoцесi пiдшгp<aння кaндидaтiв 6aгaтo пpaцi 6yпo вклa-
дeнo, щoб ргiднити oкpемo 3 кo)I(ниM пeвнi пaparpaфи Cтa.
тyry i пoдaти кo)кнoмy raison d'еtre цiпoгo пpoскry...''.

A тeпеp, кo,Iи цe все зpo6пeнo...',, B..Ю. flaнилiвy 6oлить, щo
пooдинoкi зaстePФI(eння дeякI,o( чпeнiв Пpeзидii скBy мo)I(yгЬ
вiдклaсти rтpoeкт. Aдlкe, нa Йoгo Дy!rкy' ''пpoeкт Tpиdyнaлy вx<e
i тaк дrrкe зaпiзнениЙ. Hемoх<ливo йoгo дaльrпe вiдклaдaти, 6o
живi свiдки з,Ioчиrry етнoциДy пoстйнo вiдхoДять Biд нaс''.

oднaк, пoпpи внщpiruнi кoлiзit, спPaBa Мiжнapoднoгo
тpи6уury TaкуIPухaЛacя. |3-|4,Iютoгo 1988 poкy в Topoнтo
вiд6улacя йoгo пеprшa ппeнapнa сесiя, в якiЙузяпи yvaсть вi-
дoмi пpoфeсoPи пPaBa пPoф. .(x. lpeЙпеp (Ангпiя), пPoф.
.{х<. Гaмфpi (Кaнaдa), пPoф.Ж. Левaссep (Фpaнцiя), пpoф. К.
oлiвep, пPoф..Фк. Cyнд6epг (Швеuiя) i пpoф..{ж. Bepгoвeн
(Бeпьгiя). Гoпoвoto Мiжнapoднoi кoмiсii з poзспiдyвaння Гo-
лoдoмoPy в Укpaiнi в |932-|933 poкaх 6yпo o6paнo пpoфe-
сopa CтoкгoJIьМськoгo yнiвеpситeтy [>кeкo6a CyнД6epгa, Йoгo
зaсTyпникoм _ 6епьгiЙця Дх<oвa Bepгoвенa, o6oв'язки пPaв.
нoгo Paдникa 83яв нa сe6e пpoфeсop пPaBa з Кaнaди Iян Гaн.
тeP' a Poпь пoзиBaчa - тoPoHтськиЙ aдвoкaт Iвaн Coпiнкa.
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Пiспя yзгoрI(eн}Iя cTaTyту Й пpoцeдypи po6oтlа Мilкнapoп.
нa Кoмiсiя пpизHaчилa пеpuri с,IyхaIIня нa тPaBe}Iь l988 poкy.
23 тpaвня 1988 poкy в Бpюссепi пpoфeсop .Цжекo6 Cyнпбepг
yPoчистo вiдкpив пеPlшy сесiro, пiдкpeсливI'IIи пPи цьoмy iс-
ToPичtIе знaчeння дiяльнoстi МЬкнapoлнoi кoмiсii д,Iя Poз-
кPиття пePед свiтoвим спiвтoвapистBoм тpaгeдii гoJloдoмoPy
в Укpaiнi, йoгo пpинин i нaспiДкiв Для нallloгo нaPoдy тa
Bстa}IoвJIeння вi.цпoвiДaльнoстi зa цeЙ з,Ioчин. ',Cвiт дoвгo
I\,toBчaB пpo цей гo,Ioд, - пiдкpеслив пpoфeсop Cyнп6еpг, -
aле oстaннiм чaсoм з'яBляIoться в зaхiдних кpaiнaх спецiальнi
книги i стaттi нa цю теМy' щo змyпIye нaвiть PaдянськиЙ
Coroз гoвopити 3 цьoгo пpивoдy'..

Bцбyгi сесii Мixнapoднoi кoмiсii цiлкoм BипPaBдaли eнтy.
зiaзм i пoспiдoвrry пPaцю fi opгaнiзaтopiв, oскiльKи Boнa poз-
IIIЯДaIla Гoпoдoмop в Укpaiнi в ппouдинi нopм мi;кнaPoдrroгo
пPaвa' щo мirлo стaнoвити IoPидичнy 6aзу лпя 3aсyд2l(ення
вiдпoвiдaльних 3a opгaнiзaцiю цЬoгo злoчинy.

ЦеЙ дoкyrиeнт, якtlЙ бyлo нeвдoвзi oпpипloднeнo' Дoнiс дo
свiтoвoi гPoМaдсьKoстi виснoвки 6eззaстеpе>кних пpaвникiв з
yсЬoгo сBiry, ''Щo гoлoд B Укpaiнi пa}IyBilв вiд сеpпня-веPeсня
|932 дo IIу|IIьIЯ 1933 p. Щoдo кiлькoстi )кеPтB гoJloдy' Кoмiсii 6y-
JIo B:Dккo pirшaтись нa oднy з piзниx oцiнoк, пoдaних знaBцями'
тoмy Кoмiсiя пpиЙшrпa дo зaкJIIoчeHня' щo чиспo х(еPтB го,IoДy
в Укpaiнi BиIIoси,Io мiнiмaльнo 4,5 мiльЙoнa. .(o цьoгo чиспa
слiд дoдaти )кеPтBи гoJloдy пoзa Укpaiнoк)' зaгaльнo пpинятi нa
3 мiльйoни' 3 яких пo oднoМy мiпьйoнoвi дпя paйoнiв Казaк-
стaнy' .(oлirшнoi Boпги i Пiвнiчнoгo Кaвкaзy. Taким чиtlo}l'
Кoмiсiя пpuЙшлa дo BиснoBкy' щo гoлoд |932-33 poкiв y ui-
,Ioмy зaвдaв 7,5 мiльЙoнa жepтв. Бiльtшiсть Кoмiсii пpvtЙнялa,
щo вiдпoвiдaльнiсть 3a гo,Ioд з yсieю певнiстlo ,Iе)кить нa влaдi
Coвстськoгo Coюзy, i немae сyrинiвy, щo гoпoд зaiснyвaв i
д.lJIьlIIе пoIIIиPиBся як нaслiдoк зaхoдiв, зpo6пених влaдoю''.

I{еЙ виснoвoк зpoбили lgaщi юPисти Bсьoгo свiry I B цЬolvfy
oсo6пивa зaсIryгa Bе,Iикoгo yкparнськoгo пaтpioтa Boпoдимиpa-
Юpiя.(aнилЬa, який зaвlкди бyв д1,lпеlo з Укpшнolo, 6oлIoчirшe
всiх спpийrив тpaгедilo i yкpaiнсгвa, i poзпoнaв кaлaтaти в yсi
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дзвo}Iи, a6И oСуД|4T|,1 oPг:ll{ЬaтoPiв нaйтяясчlтx зпoчинЬ пPoти },t(-
parнствa i зa:с,tстити пo6pe iм'я свoгo IIaPoДy.

3poзyr"liлo, щo в iстopii yкpaiнськoгo дeP)кaвництвa Ha:}:rB)кди
з6еpех<егься тoЙ весняниЙ день l998-гo, кoпи iT пapлaмeнтapi
BпеPIIIе пPилюднo Bигo,IoшryBir,Iи к,Iятвy нa вipнiсть сBoe}ry
нapoдoвi. 3нaменним для щpaiнсгвa вiн 6yв щe Й тoмy, щo тeкст
|тPИсЯrу пеpеп Укparнoю' IIеPед yсiм свiтoм зaчитyв.r,Ia Яpoслaвa
Cтeцькo ( 14.05. l 920_ |2.03.2003),,IIoдинa' щo пPедстaBтIяПa
кoгoPTy нafокepтoвнirшюс 6opuЬ 3a вo,Iю Pцнoгo нaPoДy _

yкPaш{ськиx нaцloнirпlстlB.
BoпeIo Bсeвиrшньoгo Bo}Iи й спpaвдi

нaЙ6iльцrе дoKп.UIи 3Ус|4тIЬ в iм,я мaй.
6yтньoгo сaмoстiЙнoi УкpaТни, пPo якe
мpiяпи B пoвстaнськиx кpи[вкzlх' 3a якe
BNI|IPшIИ в зaстiнкax пo,Iьськиx' PyмyII-
ських' yгoPських' гiтпepiвськиx i бiпь-
I'IIoBицЬких кoнцтa6opiв, i вoпeю Bсевиrшньoгo вийшrпa тoгo
дня нa тpvl6уу Bepxoвнoi Paди Укpaiни Пpoвiдник Pевo-
пюцiйнoi oУH, uro6 пpoзвiтрaти пepeд м.ИHуIIуIIvI|,I, Й нинiIш.
нiми пoкoпiннями щpaiнствa, дaти с,IoBo i не сxи6ити B пo-
дaпьпIoмy нa ПI,Iяхy вaх<кoi 6opoть6и 3a yгBеPDI(енIIя нaПIим
IraPoдoм впaснoi дep>кaвнoстi.

Як тoдi тIю.гyт,aЛуI тi, хтo й дoсi не спpиймae Haluy незaлe)к-
нiсть, якi iнсинyaцii киДaли нa iT aдpесy Й щpaiнськoгo ви3-
вo'Iьtloгo Pyкy' щo й спpaвдi пPoгoпolпy€ piвнi пpaвa для всiх
нapoдiв. Heзвa:кaIoчи нa всiлякi демaprшi пiвих, пaнi Cпaвa
тBеPдo чeкaнипa слoBa I7PvIcЯIll' якi пoвтoptoвaв yспiд 3a IIelо
дerгrгaтсЬкий кoprryс.

Oднaк як пoпiтик Яpoспaвa Cтецькo М.rлa тaКy гopдy пoс.
тaвy' ЦIo нe мoг,Ia пpo6a.rити lleзaсIryгя<еrroТ o6paзи нa aдpeсy
свorх пo6paтимiв пo нaцioнaльнo-BизBoльнiЙ бopoтьбi зa Ук-
paiнy, мiльЙoнiв тиx' хтo в piзнi чaси x(еPтвyBaB B iм'я мaЙ-
6yгньoгo наIIIoгo нaPoДy. A тor'ry нaкпепникЬ нa свiтrry пaм'ять
сBoгo чoJloвiкa, yсix 6opuiв зa вo,IIo Укpaiни Boнa пoтягtlyпa
Дo CyДу, щoб тaм пPoдoBжити 6lатву зa пPаBдy. Алe тi 3,Iякa-
пися вiдкpитoгo двo6oю з х<iнкolo-пегендolo i дo Пeнepськoгo
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paйoннoгo суД.' нe з, яBwIvIся, хoB.lloчись зa спин.lми aдвoкaтЬ.
3атe в>кe нaстyпнoгo Paзy' кo,Iи нaйстapiший нapoдниЙ

дегrrгaт Яpoслaвa Cтeцькo BдPyгe зaчитyв.rЛa текст пPисяги'
BoIIи нe пoсмiли пoкиrrrги сeсiltнуttt зaл Bepхoвнoi Paди, a
сIryxЕяIro пoвToPIoв:rли зa нelo виписaнi в Кoнститр{ii слoвa.

I-l'e теlк 6р висoкиЙ дeplкaвницький нин Яpoслaви Cтець-
кo' кoтPa нaзaв>кди вкap61вaти свo€ iм'я в щparнськy iстopiro,
6o вiддaлa сe6e пoвнiстю нa вiвтap нaцroi нeзaле>кнoстi.

Taк, Яpoспaвi Cтeцькo пoщaстипo здiйснити свiй дeplкaв-
ницький чин нa piднiЙ зeмпi. Aлe мaемo пaм'ятaти llтtж'у-
paiнцiв, кoтpi зaвжди пPaцIoBilпи y висoких дeP)I(aBниx стPyк-
тyPaх ЧDIсD( дeP)каB' пaм'ятaloчи пPи цьol''fy пpo piлниЙ }IaPoд.

Cкaя<iмo, нaйвiдoмilпиЙ щpaiнець сгIaснoстi, щo o6iЙмaв
висoкi пoсaди пPeдстaвникa вiд Уeпьcy в eвpoпeйськoТ Кo-
мiсii тa в пepioд з 1983 пo |987 б1в vпeнoм Пaлaтп гPoмaд
Бpитaнськoгo Пapлaмeнтy вц Кoнсepвaтивнoi пapтiТ, Cтeфaн
Tepпeцький (10.|927-2|,02.2006). Мaв бaгaтo 6pитaнськиx
дeP)I(aBниx нaгoPoд тa вiдзнavень (в т. ч. вiд Кopoлeви eпи-
завeт}I II) зa пoлiтичнy тa гpoмaдськy пi-
япьнiсть. Aктивнo сIlPуlяB Poзвиткy yк.
paiнськo-6pитaнсЬкoгo дBoстoPoIIHьoгo
спЬpo6iтництвa. Як vпeн Пapпaмeнтськoi
Депeгaцii Beпикoi Бpитaнii У Paдi €вpo-
пи (1984-|987) 6 тPaвня |987 p. BIIсTУ-
пиB нa Пapпaмeнтськiй aсaмблei iз пpo.
пoзицiеto дo Peзoпюцii пpo пPaBo yкPa.
iнськoгo нaPoty нa сaмoBизнaчeIIня.

,{o peнi, цeЙ пepIпий yкparнець y бpитaнськol,{y пaP,I.lментi зa
всю Йoгo iстopilo, зyстpivarovисЬ 3 геHсекoм ЦК КПPC Mюсaйлoм
Гop6avoвим' зn.fyсив тoгo нe тйьюl пеpeЙти нa yкpaiнсьKу, a iа
пPoчитaти нaпaм'ять ''3aпoBiт', i 1pивoк 3 пoeми ''Кaвкaз''.

.'3aлiзниЙ yцraiнець'' - тaк НаrзIIBaIпД в Канaдi Iвaнa.[iцpa
(9.04.1909)' яruЙ o6иpaвся в |949_1957 poкaх дo кaнaдськoгo
пaP,Iaмeнтy' пPедстirBJIяв цlo кpai.нy в ooH. I{eй ''зaлiзний

1п9aiнeць'' нe Bимo,IIoBaB )I@пIo дo свoеi нaцioнaльнoi мeн-
IIIу|н.иI в Кaнaдi, вiн вимaгaв пPaв д,Iя yкpшншiв тa iнrших eтнiч-
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них гPyп. Caме вiн пepшиЙ - ще 13 vepвня 1950 poкy! -
зaгoвopив нa пoBеH гo,Ioс пPo кyльтypниЙ плюpшliзм,3:rпpoпo-

нyBaB[Iи Йoгo зaмiсть aсимiляцii vи тaк
зBaHoгo пеPетoп,Ieння B сДиHoмy кaзaнi, як

це TPaпи,Ioся в CШA. I-[е саме Iван fliкyp 8
тPaB}Iя l955 poкy ПoсTaBиB кaтегoPичнy
BиМoГy Дo yPя,цy' aби дoзвoлeнo бyлo нarrlим
tloвим мiгpaнтaм laпИCуBa"Гуl кpaiнy свoгo
нapoд)кення Укpaiнolo, ЯКa, МoBпяB, ''не

пpoвiнцiяvи теpитopй ' a .IaКу! КPAIHА, щo
мa€ сBoIo дoBry iстopilo, кoтpy нaс i пopa вxe всiм 3нaти''.

Як зaзнaчас Пaвпo Юзик (24.06.19|3-
9.07.1986)' ''yкpaiнцi пoчzulи з нaЙни;кчoгo
u$6ля пoлiтичнoi Дpa6ини - з мyнiципаль.
Hих спPilв' llд'o стa,Iи iм rшкoлolo дпя вищoi

пoлiTики''. Iвaн Cтopo>qrк 6р пepшим щpa-
iнцeм, якoгo o6paли 1908 poкy гoлoвoю Cтю-
apтб1pнськoi мщiципaльнoi yПpaBи y пiв-
,ц,еннo-сxiднiй Мaнiтo6i. Пiсля тoгo сoтнi
yкparнцiв oдФ)к}.B:l,Iи дoвip'я кaнaдськoi гpoмaди oчoпloBaти
нe тiльки низoвi oPгaI{и в,Iaди' a Й меpii Bе,IикIIк мiсг. Taк,
Biльям Гaвpиляк пвivi o6иpaвся мiським гo,IoBoIo Едмoнтoнa,
Cтeпaн.(зю6a тpинi oтpиMyBaB BлaДy y Biннiпезi,* стiльки >к
oчoЛюBaB мiськy в,ПaДу у Biндзopi Mиxaйлo Петpик.

Aдвoкaт Biльям Гaвpиляк (3.10.19l5-7.||.|975) 6р меpoм
Едмoнтoнa в |952-l-959 poкaх. Toдi вiн дo6poвiльнo скJIaB
свoi пoвнoв:Dкенtlя' oскiльки суддя ПopтeP oПPилIoднив сBoк)
з:rяBy tцoдo непPaвиЛь}Ioгo пPoдO|(y землi. Гaвpиляк BизнaB
свoю пoМипкy Й вlаплaтив Paзoм з фipмoю, зaснoBникoм якoi
вiн 6yв, гpoмaдi мiстa l00.000 дoлapiв.

Aле неpeз дeякиЙ нaс y мiстi poзпoч:rлaся кaмпaнiя зa йoгo
пoBePнення I{а ПoсaДy меpa, oскiпьки мiстo зpoзyмiлo BTPaTy.

* Мiх< iнrrrим, 23 квiтня l964 poкy вiлбyлися з6oPи iндйцiв племeнi Cy, якe
сюIикав BiннiпезьмЙ вiллiл Кpайoвoi нацioнальнoi Pади. Ha цих з6opaх гoлoвy
мiсгa Biннiпегa Cтепана .I[зюбy o6paнo пoчесtlим вilтФккoм цьoгo плeменi.
Biдтaк Cтепaн.[зlo6a сrав пеPIшим yкPa]u{цем y свiтi, шo здo6р цю veсгь.
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Гaвpипяк дoBгo вiдмoвпявся. I тiльки тo-
,ц,i, кoли в мiстi 6yпo ствopенo спецiaльниЙ
кoмiтет зa Йoгo пoBеpнeння в кPiспo Мiсь-
кoгo гo,IoBи, яw|Й зiбpaв 26 тucяч пiдписiв
пiд вiдпoвiдЕlиtv{ пPoхaнHяI\,t' BiI{ пoгoдився
BИcTaBуITvI сBoIo кaндидaтyPy. I пepемiг з вe-
пиким вiдpивoм.

Бaгaтo щpaiнuiв o6иpытvrcя дo пpoвiн-
цiйних i фeлepaльнoгo пapпaмeнтiв Кaнaди. Пеpшим дo пaP-
лaмeнтy Аль6epти пoтPaпиB у I9|3 poцi Baсипь (Bйьям)
Шaндpo. Сеpед нaIIIих >кiнoк пеPlIIoЮ oдepх(:rлa мaндaт пPo-
вiнцiЙнoгo пaPJIaМенry y Caскaveвaнi Мapiя Фoлнщ (Бaттен).

Щe oдин yкPaiнeць - ffiцц6дn БaчинськиЙ - oбиPaBся' пo.
чинaloчи з |922 Poкy' дo пaP,Iaментy Манiтoби 34 poки пiд-

Pяд' Bикoнyючи B oстaннi poки o6oв'язки Йoгo гoпoви.
Ha pЬень всeкaнaдськoi пoлiтиrоr щpaiнцi BI{хoдятЬ з |925

Poкy, кoпи BчитeJIя Мl,ryaf,шa Лркoвинa бyllo o6paнo дo пaP-
пaмeнTy кpaiни вiл Аль6еpти. Cеpеп нaсгyпIrиx yкpшнцЬ, хтo
нaй6йьпrе вiдзнaчився нa нивi пoлiтичнoгo )t(иття Кaнaди, бр
Мжaилo Cтapveвсьlс,tй (Cтapp) (14.l l.l9lr
2000)' кoтpий, кpiм пeпyгaтськoгo Мaндaтa'
oчo,IIoBаB тaкo)к мiнiстepствo пpaцi.

Михaйпo Cтapнeвський щеprше в iстopii
Кaнaди пPeтeндyвaв нa лiдеpa пapтii, пеBниЙ
чaс вiн 6р фaктинним пiдеpoм oпoзицii в
пapлar"reнтi' т06т0 3 oг,Iядy нa 3aкoнoдaB-
ствo Кaнaди дPyгolo пiспя пpем,еp-мiнiстpa oсoбoю в кpaiнi.

Haпpикiнцi2006 Poкy BпePшe в iстopii Кaнaди щpaiнець Ед
Cтeльмax o6йняв пoсаДy пpем'еp-мiнiстpa Aльбepти - oднiеi

з нaЙ6iльtшиx i нaЙпoтrrкнirцих зa eкoнo-
мiчним пoтeнцiалoм пpoвiнцii цiсi кpaiни.

Hинi щpaiнцi гopдяться свo.iми пPедстaв-
}Iикzlми y вищl{х oPг:lн:lх в,Iaди Канaди Бopисoм
Bх<еснсвсьlсlм i PеЙнепл AнпpiЙтщ ( l 4.08. l 944)'
ЯKa ЯK 'цeпyгaт пaPЛaмеrrтy пo3итивнo Bп,IиBaс
нa сoцiaльнi змiни в кpаiнi.

I
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Чимaлo щpaiнцiв e i сepeд чпeнiв вepxньoi пaJIaти зaкoнo-

(20.0|.|907_2.05.|967), якиЙ нaPoДиBся y сепi Baшrкiвцяx нa
Бщoвинi. Йoгo 6aтьки, якi пpивeзли Iвaнa дo Caскaчевaнa У
двopivнoмy вiцi, зpo6ипи все д,Iя тoгo, aби дaти йoмy 

".o.*-нy oсвiтy i пpиеднaти дo щpaiнськoi гpoмaди. A йoгo aктиBI{a

кy пo)киттсвy пoсaдy сeнaтoPa. У цьoмy paнзi вiн пpедстaBJIяB
Кaнaдy в oOH, вiдвiдyвaв 6aгaтo зapy6Ыних кpaiЪ. Пеpeбy-
вaloчи в CPCP y склaдi дeлeгaцii кaнaдсЬких пapлaмeнтapiв,
PoзМoв,lяB з oкPeмими Йoгo кepiвн|ДKaМИ yкpaiнськoto Мoвolo.
3poзyr"riлo, зa6axaв вiдвiдaти i свoе piдне сепo в Чepнiвецькiй
o6лaстi.

Йoto син Poмaн Гнaтиrпин (l8.09.l93,l_
|8,|2.2002) пirшoв дaлi свoгo 6aтькa - вiн
y;кe o6iимaв чiпьнi ypядoвi пoсти в Кaнaдi,
зoкPемa 6y" федеP",IЬним мiнiстpoм eнеp-
гeтики Й теxнoлoгii, мiнiстpoм loстицii. A
пoтiм кoPoлeBa Beликot Бpитaнii пPизнa.
чить Йoгo 24-м гeнepaл-ryбеpнaтopoм Кa-
HAIII4.

Cеpед aмePикaнських пoлiтикiв yкpaiнсЬкoгo пoхoД)I(eння
oсoбливo вlаДlлялacя Мapyся Бек (29.02. l 908_
30.0l.2005). Boнa бyлa пeprшoю х<iнкolo-
aдBoкaтoм y CШA, i ця >кiнкa спpaвдi зapе-
кoмeндyвaJla сe6e зpiлим пoпiтикoм, якиЙ
Ivrlг I'IIтyPмувaTи вePI'IIини aмepикaнськoi
BIIaДИ' дoсягнyBlIIи стaнoBищa гoлoви мiсь-
кoгo зiбpaння .(iтpoЙтa.

У зaявi o6'сднaнoгo Aмеpикaнськoгo
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х<iнoчoгo кoмiтетy вiд 1968 Poкy BкaзyвaIIoсЯ, щo .(iтpoЙт
нaзивaloть мiстoм Мapyсi Бек.3a спoвaми Бoгдaна Лoнчини,
''Мapyся Бeк пoкaзaлa пePlшa всiм мoпoдим щpaiнцям в Aме-
pицi дoPory ,цo пoпiтичнoi кap'еpи сePeд aмepкaнсЬкoгo сy-
спiпьствa... Boнa - нeнaче Paння зipкa пеpeд схoдoм сotlця -
стirпa пеPlIIa: пoкa3никoм вeJIикIt'( мo)KпиBoстeй, щo lх мae

щpaiнствo в Aмеpицi нa пoлi пoпiтиннoмy''.
Biсiмнaдцять poкiв o6иpaвcя сенaтopoм CIIIA Biльям Д).дI{.I

(l l.03.l950), кoтpиЙ нapoдиBся в Чикaгo в poдинi yкparнсьlсоt
емiгpaнтiв. 3a чaс пepe6рaння нa цiЙ пoсaдi вiн нaдaвaв знaчrry
п iдтpим кy Дiяпьнoстi мiсцевих yкpaiнських yсTalroв. 3oкpемa,
зaBдяки йoгo 6eзпoсеPедньotvfy спPияIIню' yPядoм urтary Iппi-
нoЙс бр нaдaниЙ гPaнт Укpaiнськoмy нaцioнaльHoМy мyзelo
в poзмipi 500 тисяч дoлapiв. B. .Ц.yдиv тaкoж всiлякo спPияв
нaдaнню дoпoмoги Укpalнi, a тaкo)I( пiдтpимрaB нaBчaIIня
пPeдстaBHикiв opгaнiв мiсцевoгo сaмoвPядyBaнrrя.

Як вiдoмo, пePuIим yкpaiнцем, кoтpиЙ oтPимaв висoКy
oфiцitнy пoсaДy в Бйoмy.[oмi, 6yв вiдoмиЙ фiзикo-хiмiк Гe.
opгiЙ КiстякiвськиЙ, кoтpиЙ стaB PaдHикoМ aмеPикaнськoгo
Пpeзидeнтa [уaЙтa ЕЙзeнхayеpa 3 нayки. ДPyгим тaким пPeд-
ставtlикoм }Ia[Ioгo Hapoдy стaв сиH г.lлицькoгo eмiгpaнтa
Миpoн К1poпaсь (l5.l l.l932), кoтPий o6iЙмaв пoсaдy пoмiч-
никa Пpезидeнта .[|,жepaлдa Фopпa 3 питaнЬ нaцioнальниx
мeнIIIин.

.{o йoгo o6oв,язкiв Bхoдипи кoнтaкти з пPедстaвItикaМи
десяткlB нaцloнuulЬних гPyп' щo Мel'пкaloть y
сшA. IJ,е сaме Миpoн К1poпaсь opгaнiзoврaв
ДI|я H|4х зyстpiнi з ПpeзидентoМ' сyпPoвoркy-
вaв йoгo пiд чaс вiдвiдyвaння нaЙвицIolo пo-
сaдoвolo oсo6oю цiсi деPх<aви piзних зaxoдiв,
якi вiл6рaлися в нaцioн.lлЬниx кtry6aх.

Кpiм тoгo, Миpoн К1poпaсь зaЙмaвся i
пpo6лемaми pеa6iлiтaцii тиx мeнI'IIин' дo яких сBoгo чaсy
aмеPикaнськa B,Iaда зaстoсoвyвil,Ia непPaвoмipнi peпpeсивнi
з:lxoди. Haпpиклaд' сaмe пiд чaс пеpе6рaння нa цй пoсaдi
йoмy вдaлo cя Дo6uтlцся випPaвдaн ня aМеPикaнцiв япoнськo-
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гo пoхoдх(eння' кoтPих }IеспPaведливo уту|clсувaлvl пЦ чaс
Дpгoi свiтoвoi вiйни, кoпи CIIIA пepе6yвaли y вiЙнi з Япo-
нielo.

Cepеп тих yкpaiнцiв, кoтpi сьoгoднi нaЙблихсчe стoятЬ дo
впaднoгo oпiмпy сIIIA _ Пoлa [o6pянсЬкa'
кoтPa o6iймaе пoсaдy зaстyпHикa деPжaв-
tloгo секPетapя цiei кpaiни. oпiкyloчись
пpo6пeмaми дeмoкPaтii, пpaв,Iюдини' пPa-
цi, бopoтьби з нaPкoтикaми' дoтPимa}I}rя
зaкoннoстi, мiгpauiйнlлс, екoлoгiнних i гy-
мaнiтapних питilIIЬ' вoнa poбить бaгaтo i
д,Iя yкPalнствa.

Прм'ep-мiнiсгpoм Фpaнцii в I99I_I992 poкaх бр yкparнeць
3a пoxoркeнrrям П'ep Бepегoвya (23.|2,|92+
1.05.1993), 6aтьrоа кoтPoгo пoхoдять з Iзюмa
нинirцньoi ХapкЬськoi o6лaсгi.

A щo стoсyeться вихiдцiв з Укpaiни, кoтpi
o6iймaли Й пpoдoвlк1пoть o6iймaти нaйвищi
дepx<aвнi пoсaди в [зpaЙю, тo Дr,ке pшкo зy-
сщivaються тaкi, яких не зPoстиJIa нaшa
зeм,Iя...

Щoдo щpaiнцiв, кoтpi кеpрaли нi6итo щpaiнськolo
Paдянськolo дeP)I(aвoIo, тo BaPтo 3 )кa,Ieм кoнстaTyBaтИ' Щo
вoни6ум Bсьoгo-Ilaвсьoгo пиIIIе BикoнaBцяМи вoлi Moскви i
пPo в,Iaснe щpaiнсьI(y дeP)кaвнiсть мoгпуI тI|ШIIe мpiяти
пoдylt,tки' 6o знaпи, щo rхнiЙ кo)кеtl кPoк пильIry€ться
пPис,IiuIими 3''бeпoкaм€ннoй'' спецiaльними кoмiсapaми.

Haвiть TaюIЙ yкpaiнськиЙ пaтpioт, як Петpo Шелест (14.02.

I908-22.0L.l996) 6oявся пPo це скaзaти в
кoпi poдини, a пiд нaс гopdaнoвськoi пepeбy-
дoBи BистyпиB пPивселюдrro пPoти сiltt{oс-
тiЙницьких зaяв Hapoднoгo P}Dсy Укpaiни.
Щo в>кe к€вaти пpo йoгo сopaтникiв нa пoстy
пePIIIoгo секPетaPя цк кtТy.

Чи >к сlryxали в Мoсквi щpaiнськoгo ''дep-
}кaвникa', Пeтpa Шeлестa, кoпи вiн пPoпol{y-

вaв з6yдрaти зaвoди 3 BигryсIry Beпикoв:lнтzDкI{их i пeгкoвиx
aвтoмo6пiв в Iвaнo-Фpaнкiвсьrсy, де тpе6a зaйняти пюдeЙ, i в
Бpoвapax _ цi пiдпpиeмствa спoPyди,Iи B мaлoпюдtliй мiсце-
вoстi нa Кaмi й Boлзi, кyди пoBезпи iз тiei х< 3aхiднoi Укpatни
poбiтникiв.

Мa6yгь, хi6a щo, неo6хiднo згaдaти i пpo спpo6и двoх
кepiвникiв кп(6)y _ eBPeя Лaзapя Кaгaнoвичa i poсiянинa
Микити Хpyщoвa щoдo oсoбopення щpaiнських зeмепь.
ПepшиЙ y дPyгiй пoпoвинi 20-x poкiв ХХ стoпiття' кoпI.! Po-
сiЙськi 6iпьrшoвики зrvrpшeнi 6yzrи дoзвo пlатll ут<paiнiзaцiro,
зaюIикaв Мoсквy пPиeднaти дo yсPP нalшi етнiчнi зeмлi нa
сxoдi, тим пaчe' щo цьoгo пPaгrт}',Io нaсeJIеIIrrя Cпoбoхсaнщи-
ни i Кфaнi. IншиЙ y xoлi ДPyгoi свiтoвoi вйни пPoпorryвaB
Cтaлiнy пPиeднaти дo уPсP щpaiнськy БеpестеЙщиIIy' з
Хoпмщини й Пiдляlшlпя стBoPити Хoлмськy o6пaсть, Haд-
с,IнIIя й Лeмкiвщиrтy Bк,IIoчити дo,[poгoбиннини, ПЬденнy
Бщoвиrтy _ дo Чеpнiвeцькoi, a Пpяrшiвщинy Й Мapaмopo-

щиIIy _ дo 3aкapпaтськoi. I щo, Bдil,Ioся iм втiлити B х(иття
пPaгIIення щpaiнськoгo нaPoДy )I(ити в eдинiй сo6opнiЙ
paдянськiй деplкaвi?

A щpaiнцi 3a пoxoдxeнням' кoтpi oпинятIlz'cя Ha пoстy
пoпiтичнoгo кеpiвникa yPсP, 6oялtцcя пPo це нaвiть згaдaти,
oскl,Iьки 3t|uIуI, чим це зaкlIIчиться д,lя tlшL..

Oчeвиднo, Paнo щe дaвaти oцiнtсt дeP)кaB-
ницькoltfy чинoвi пеPцIих кepЬникiв виpo-
pкeнoi нaпpикiнцi ХХ стoпiття незaлeх<нoi
Укpaiни. Aлe мaeмo скaзaти' щo кoмпapтiй-
ний фщкцioнep Лeoнiд Кpaвчyк (10.01.1934)
спoчaткy yзяB lra себе мiсilo встyпити B

дисlсyсilo з Hapoдним Pрoм Укparни, пoтiм -
вiдпoвiдaльнiсть пpoгoлoсити незaлe>кнiсть,
дeP)кaвy B чaс ll стaнoв,IeнHя.

Як зпogпlвo сич.lли нa Йoгo aдPесy Bvopатrтgi сoPaтники'
кoтpi ''нe зPaД:и,J||4 кoмyrriстиннiй iдef', як вoIIи пPoк,IиIIiuoть
Пeoнiдa Кpaвvщa Й дoсi, нe poзyr'liloчи' щo пPoгoпoIIIенIIя
нeзa,Iе)кнoстi Укpaiни _ це зaкoнoмipниЙ iсгopинний пPoцeс.

oчoпити нaшy
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Cпpaвдi, не Bсе Лeoнiлy Кpaвнyкy вд.r,Ioся зpo6ити нa пoсry
пePI'IIoгo Пpeзидeнтa нaшoi деpх<aви. Aлe vи пiдтpимaли Йoгo
щиPo нaцioнaл-дeмoкPaти, кoли вiн неoдHopaзoBo зBеPтaBся
дo Hих зa дoпoмoгoю?

He всe, oчеBиднo' зpoбив для yгBеPДжеHня нeзaлeх<нoстi i
ДpуrуIЙ BсенaPoднo o6paниЙ Пpeзидeнт Лeoнiд Кyvмa. ToЙ,
хтo PaтyвaB за poсiйськy як дPyry деP)кaвHy мoBy, хтo o6iцяв
нaЙтiснirпi 3в'язки 3 нaI'IIиМ вeпикиI\.t сyсiдoм нa схoдi...

Aлe ми змyшeнi сьoгoднi ви3нaти' щo пpoтягoм дBoх пPeзи-
дентсЬкID( кaденцiй Леoнiд Крмa (9.08.l938) нe викoн:rв сBo.iх
пеpедвибopнlл< o6iцянoк щoдo нaдa}I}Iя poсйськй мoвi стa-
тyry дeP)кaвнoi, нe oфopмив пoвнoцiннoгo
ч,IеHствa Укpaiни в Cпiвлp1п<нoстi Hезaле>к-
них .(еpжaв, i ми не встyпиJIи дo €динoгo
екoнoмiчнoгo пPoстoPУ, Щo 3a BeJIиKиМ Pa-
xyнкoм зaгPo)кye B 3aпPoпoнoBaнoмy Йoгo
зaснoBникaми вapiaнтi втpaтoю натlloТ не33-
пeжнoсгi. 3a Йoгo пPBидeнTствa Пpем'сp-мi-
нiстp Biктop Янщoвиu гoBopиB нa oфiцiЙниx
зiбpaннях пPo гoлoд |932-|933 poкiв як геItoцид yкpaiнсь-
кoгo нaPoдy...

To6тo, Леoнiд Кщмa в,ИяB|4BсЯ не тaким пPoстим пoлiти-
кol,t' яким ми йoгo пo6aчуlли B чaси пpем'epствaв |992-|993

Poкirх i в пеpioди пеpедвибopних пPезидeнтськиx пеpeгoнiв.
I{eй сeлянськиЙ сaмopoдoк' кoтPий виpoстaв i пpo6ивaвся в
>киттi 6ез пiдтpимки Bп,IиBoBих poдиviв, BъIяBI1BсЯ непPoгнo-
зoвaниI\,t дJlя Tих' хTo PoзPilхoByвaв нa Йoгo вiдстaвкy пiсля
oпPиJIюдIIення плiвoк Мепьниченкa; oпи}IивI'IIисЬ Boсени

2004 poкy y фaктиннiй oблoзi пoмaPaнчeвих peBoлюцiЙних
мaс' нe вiддaв нaкa3 нa зaстoсyBaння cvlпll дo мiтингyloних,
хoч цьoгo дoмaгaпися вiд ньoгo.

3perптolo, неспoдiвaнo для 6iльrшoстi пoлiтичItoгo 6oмoн-
ДУl ЯК i rшиpoких мaс, Леoнiд Крмa 2004 poкy видaв книry
''Укpaiнa - не Poсiя'', якa 3-пiд йoгo пePa вiдкpилa для cвiту
бaгaтo щpaiнськoi пpaвди, 3a щo B Paдянськi чaси Йoму 6улo
6 не o6минщи Bopкди vи Мaгaдaнa.
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To шIo, вiн спpaвдi B|4яB|4Bся тим'.щpaiнсЬкиМ 6ypхсyaзним
нaцioнaлiстo},t'', пpo кoтPoгo сигнaлiзрaли дo кoмпeТeнтних
opгaнiв Йoгo ''дo6poзинпивцi,'пiспя пpизнaчeння Йoгo нa пo-
сaдy генеPilльнoгo диpекToPa пPoсJIaв,Iенoгo''Пiвденмatшy''?
Aле ж сaм Лeoнiд Кy.lмa з.rяB,Iяс: Йoмy,'alк нйк не здaeтЬся'
щo в)кe в тoй vaс, нaпpикiнцi 80-x, я 6р uiпкoм нaцioналь.
нolo пtoдиHolo,'.

Цйкoм мo)I0IиBo' ш{o вiн тoдi не 6aчив се6е з 6oкy, aлe )к r'(e
''ЙпIoB дo нaцioнaльнoi свiдoмoстi''... I книгoIo ''Укpaiнa _ нe
Poсiя'. Леoнiд Крмa це дoвiв. Toх< як6и всi, кoгo сьoгoднi
зaPirxoByloть дo ''к'дмiстiв'', yвaжнo пPoчит:UIи ii Й спpийняпи
Bик,Iaдене ним 6aчeн}Iя дaвнЬoгo Ми}Iy,Ioгo Й срaснoгo
Укpaiни, a вiдтaк пoч.UIи пPaцювaти нa 6пaгo Pцнoгo нaPoдy'
IvlуI NlaIwI б iншri, нa6aгaтo вiлpaлнirшi Pезy,Iьтaти.

II{o стoсyeться тPетьoгo Пpезидeнтa Укpa-
iни Biктopa Ющенкa (23.02.|954)' тo B)кe тe'
щo 3a ним пiднявся нapoд Boсeни 2004 po-
Кy _ кPaще Bсьoгo зaсвiд.lye Йoгo дepх<aв-
ницькиЙ чин. I сaме чepез мaЙдaн Укpaiнa,
нapеrштi, пoстa,Ia пepeд свiтoм - 3 тoгo чaсy
ii вх<e нe ппvтaloTь з Poсirю...

Cьoгoднi, кoпи Укpaiнi пoтpiбниЙ дep-
)кaвницьKиЙ цух, глибoка вipa y впaснi сипи piднoгo нaPoдy'
ми миМoвoлi звepтarмoсь дo чинy нaIIIих BидaTних пPo.
вiдникiв, мoгили 6aгaтьoх 3 якIdк poзкидaнi нa нyя<инi. Мoж.
пивo, тiпьки тoдi, кoли.rхнiЙ пP.rх спoчине в Пантeoнi Укpaiн-
ськoi слaви 6iля пaм'ятникa Хpест91TеI|Я Pyси-Укpaiни князя
Boпoдимиpa в Киевi, звiдки лo6pе Bиднo yсi щpaТнськi землi,
лиlше тoдi ми пo-спPaB)кньoмy rгBеPдимoся B деP)IGBнoстi й
сo6opнoстi: i вистoiмo, i poз6yлyсмo 6aгaтy Й пpoцвiтaюнy
Укpaiнy...
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oдним 3 тaких мислитeпiв 6yв ypoпх<енець
М иxaйпo БalryДя н ськ иЙ (8.| О. |7 69 _| 5.o4. | 8 47 ),

тЕoPil PЕAlIьHoгo життя

Бeздеp>кaвнiсть щpaiнсЬкoгo HapoДy в oкpемi пepioди
нaIпoi iстopii дy,ке чaстo 3мylllyBaЛa Йoгo кparцих синiв
3iДцaвaти сBoi си,Iи Й тыlaнт для цивiлiзaцiЙнoгo ПoсТyпy
vyл<инцiв, дo якиx вoни йrшпи нaспу>к6у. Пoдi6них пpиклaдiв
мo)кeмo нaвесTи i в poзвиткy екoнoмiчнoi дyмки, якa 3aв)кди
сyпPoBoДк}rв:rлa Po3витoк лIoдствa.

Пopяд 3 цим вiдoмим yкpaiнцем y стoлицi PoсiЙськoi iм-
пepii y ХIХ стoпiттi на poзвитoк екoнoмiч-
нoгo )киття вeлншЙ BпJIив спPaBJIяB yPoЩ(е.
нець Киевa Микoпa Бyнге (23.||.|823-
l 5.06. l 895 ). Bигryскник Киiвськoгo yнiвepси -
тeTy lre тiльки .цoмiгся 3нaчних yспixiв y Poз-
po6цi пPaBних нaщ i двiчi oчoлloвaв piДниЙ
вуrlЦlаЙ нaвчa,IьниЙ зaклaД, a Й Дo6нвся

П 
- 

стpiмкoi кap,еpи нa деp)каBlliй спyл<6i - вiн
пPизнaчaвся мiнiстpoм фiнaнсiв i гoпoвolo .(epx<aвнoi paпи
мiнiстpiв Poсii.

3 щpaiнськoгo сepедoвищa B тoЙ чaс з,яBЛЯпocя чим.lлo нa.

щoвцiв, кoтpi стaви ЛИ ПИTaННЯ пpo неoхiднiсть екoнoмiчних
peфopм. Cкaжiмo, yPoркeнцю Кaтepинo-
слaвa МиxaЙпу Алeксеeнкy (|7.|0.|847_
16.03.l9l7) нa,Ieх(ить теoPетичIre oбrPFIтy-
Baння yмoв викopистaння пpибyгкoвoгo
пoдaтКy. Йoгo 6aгaтopi.lнi дoслiдх<eння в цiй
гaлyзi в Poсii i в 3axiднiЙ €вpoпi пi,цвoдили
дo BиснoBКy пpo нeo6xiднiсть pефopмyBaння
всiеi вiтчизнянoi пoдaткoвoi систeми.

Aле yкpaiнcъwrЙ HaPoд висyI{yB тoдi зi сBoгo сеPeдoвиula
т.lкшк eкoнoмiсгiв.теopетикiв, кoтpi мoгпи ДИсKYryв;aTvI iз пpeд-
ст.lBtlик:lми iнцrюк нaцiй цIoдo пoдirльшIoгo Poзвиткy людстBa.
I тrг нaсaмпеPед мarмo згaдaти пPo yPoркенця Яpoслaвки нa
нинilшнiЙ Чepкaшдинi Cеpгiя Пoдoпинськoгo (3l.ll.1850_
|2.07.I89I-)' кoтPиЙ, за с,IoBaМи IIaцIoгo вiдoмoгo писЬМeнни.
кa Микoпи Py.Ценкa, ''нaдтo paнo згopiв y кoсмiннot"гy пoIгylи't'',
aле дoвiв, ulo ''сaме пPaця' oсo6пивo в piльництвi, ствopюr
yмoBи д,Iя мaксимаЛьнoгo нaгpolvtaркeн}Iя сoнячнoi енеpгii
нa ппaнeтi''.

oт>кe, дoдaткoBa вapтiсть - цe дoдaткoвa енеpгiя Coнця,
яKy,IIoдстBo Bикopистoвyс д,Iя свoгo пPoгpеry. 3aвдяки цьo-
мy BI{хoBaнeць Киlвськoгo рiвеpcvlTeTу спPoсTyBaB теopilo
Мapксa пPo тe' щo дoдaткoвa вapтiсть ствoPIoсться експ,ry-
aтaцieю пIoдини пIoДиtIoIo. 3perштolo, Мapкс, 3 яким CеpгiЙ

3aкapпaття
кoтpиЙ стaв

oсItoBoпoпoх(Hикoм poсiЙськoi пoлiтикo-
екoнoмiчнoi тepмiнoлoгii. Cин гpeкo-кaтo-
,Iицькoгo сBящeникa oдeP)кaB Диппoм IoPи-
дичнoгo факyльтery Biденськoгo yнiвepситe-
тy' BикпaдaB дeP)кaвI{е пpaBo в Пeштськoмy
yнiвepситетi, дe |797 зaхистиB дoктopськy
дисеpтaцiю з екoнoмiки. 3aпporшениЙ дo
Caнкт.Петepdypгa ДIIя УKЛaДaння 36ipникa
зaкoнiв PoсiЙськoi iмпepii вiн yзяв aктиBнy yчaсть y poзpo6цi
oкPемих питaнь eкoнoмiчнoгo тa фiнaнсoвoгo зaкoнoдaвствa.

Пpeдмeтнo зaЙмaIoчись aнaлiзoм тoгoчaсних екoнoмiчних
пpoцeсiв i нaщoвих нaпPaцIoBaнь свotx пoПepедникiв, Ми-
xaЙпo БaлyДянський пеprшим y свiтoвiЙ eкoнoмiчнiй нayui

Poзгпядaв e,Ieмeнти теopii цiннoстeЙ тa .rхнiЙ BпJIиB нa iншri
eкoнoмiчнi кaтегopii. Пpи uьoмy oсo6ливy yBaгy зBepтaв нa
пPaцю як aктив}Ioгo pyuriя гoспo,цaPськoi дiяльнoстi. Haшo-
мy земпякoвi нaле>кить тaкoж пеprпiсть y poзpo6цi кoнцепцii
нaцioнaльнoi екoнoмiки.

l814 poкy МихaЙпo БaпyДянський зaпpoпoнрaв iмпe-
paтopoвi oлeксaндpy I дегaльнy зaпискy I'Iдoдo скaсyвaння кpi.
пaцтBа' чим випеPедиB нa кiлькa poкiв вiдoмi вимoги декa6-
pистiв. 27 >кoвтня 1817 poкy син yкpaiнсЬкoгo нapoдy 6yв o6pa.
ннЙ тa зaтвеPд)кениЙ пеprшим peктopoм Caнкт-Петep6ypзь-
кoгo щiвеpсvlTеry, пiдгoтoвкa cTaTYry якoгo Taкoж нa,Ie)кить
Бalryдянськoмy.
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Пoдoпинський зyстpiнaBся B 1872 poцi, пoгo,цився' щo тeopй
Пoдoпинськoгo пoгiчнo o6гpyнтoвaнa.

Bепикa зaспyгa Cеpгiя Пoдoпинськoгo
пoпягa€ i в тoмy, цIo вiн пoстaBив пpoблeмy
yкpaiнськoi екoнoмiки нa нaцioнa,Iьнoмy
гpyнтi. Biн yпepшe пoстaBиB Taкoж пpo6лемy

Poзвиткy щpaiнськoгo кaпiтaлiзмy' ПPo щo
зaсвiдтye йoгo пpaця ''Peмeспa i фaбpики нa
Укpaiнi'', в якiЙ нaIпi теpени PoзгJIядaIoться
як oкpeмиЙ гoспoдaPський opгaнiзм.

3a визнaчeнням вiдoмoгo iстopикa oпени Aпaнoвин, Cep-
гiЙ ПoдoпинськиЙ пеPIIIиМ y свiтi пpoaнaлiзрaв кoнкpeтнi

фopми i склaднi пPoцeси в3aeМo3B'я3кiв тa взaeмoдii мix
JIюдстBoм' сyспiльствoм i пpиpoдoю. Bивчивrпи цIo сylryп.
нiсть зв'я3кiв, щpaiнський уeниIr зpo6ив Bиснoвoк, щo
тйьки вiльнa пPaця нa впaснiЙ зeмлi мoх<e бyги ''oдним з
нaйкpaщих пpиклaпiв кopиснoi пpaцi, тo6тo тaкoi пpaцi, якa
з6iльrшye кiлькiсть сoнячнol eнеpгii нa земнiЙ пoвеpхнi''.

oднaк тaкi Bиснoвки генiя, oскiпьки BoIIи сyпePeЧуIIIуI
теopii клaсoвoi 6opoть6и, 6iльtшoвицькa влaдa нe спpиймaлa,
вiдтaк BoIlи' як i сaм Cepгiй ПoдoпинськпIt, зallulлaлися нeвi-
дoмими д,Iя lциPoких мaс нa Йoгo piпнiЙ земпi.

Il{oпpaвдa, не тiпьки нe 3н.rпи в Укpaiнi Cеpгiя Пoдoпин-
ськoгo. Tyг y кoмyнiстичнi зaси зa6улvt i пpo МихaЙпa Tщaн-
Баpaнoвськoгo (20.0l. l865-2l.0l . l919)
няIlroгo с,Iaветнoгo екoнoмiстa, сoцioпoгa Й
теoPeтикa кooпеpaцii. Hapoдився вiн B
Coпoнoмy нa Хapкiвшдинi, зaкiнчив фiзикo-
мaтемaтичItиЙ i пpaвничo-екoнoмiнний фa-
Кy,Iьтети Хapкiвськoгo yнiвеpситery. I пoмep
нa щpaiнськiЙ земпi _ нa стaнцii 3aтиrцoк
6iля oдеси пo дopoзi дo Пapюкa в якoстi
екoнoмiчнoгo Paдникa yкpaiнськoi депегaцii нa Миpoвy
кoнфepенцiIo y вaгoнi B пPиqrгнoстi дpyлсини й двox дiтeЙ.

Taк, це тoЙ, хтo ''зpациB'' вченIlя Кapпa Мapксa, кoпи дo6pе
poзi6paвся, I(yди вol{o мo)кe зaBести ,IюдстBo. Бo Михaйпo
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Tщaн-БapaнoвськиЙ пoбaчив a6с1pДнiсть мaPксизмy в без-

oгпяднiЙ клaсoвiй 6opoть6i, в пpaгнеIlнi дo пoвнoi сoцiшiзa-

цii всiх зaсo6iв виpo6ництBa тa }Iaмaгaннi ствopити мi;кнa-

Poднy пPoпeтaPськy сoпiдapнiсть. Biн тaкo)к не пoгoдхqrBaвся

з Мapксoм щoдo ocyДУ всiх сoцiaпiстiв-yгoпiстiв i неo6хiд-

нoстi pевoпloцii, oскйьки' нa йoгo дyt"lкy, спoсiб виpoбництвa

в мaтеpiaльнoмy свiтi зaвжди 3yrvroвпюeться пoпiт|4Ч|1L1N|I4',

сoцiaльними тa iнтелекTу aIIьI||4II|уI чиI{никaми сaмoгo )киття.

Мшraйлo Tyгaн-БapaнoвсьrqЙ вipив не стiльки B си,ry Pe-
вoпtoцii, скiльки в си,ry oPгaнiзaцiТ. 3a спoвaми вiдoмoгo екoнo-

мiстa дiaспopи Aнпpiя Кaнopa, вiн зaкликaе дo opгaнiзaцii пpa-

цi i виpo6ництвa тa шгF<aти нoBoгo спoсo6y poзпoпф ryспiль-
нoгo дo6pa, Щo6 зaбезпeчити iнтepеси не тiльки пPoДyцeнтa'

aлe Й кo>кнoгo спo)киBaчa. Ha вiдмiнy вiд мapксистiв, Tyгaн.

БapaнoвськиЙ нe ввaх<aв кoхсtoгo виpo6никa пaPir:}итoм.
Biн тaкoх< зaпePeчиB пoстyпaт мaPксизмy пpo клaсoвi

пoдiтичнi пapтii, oскiлЬки, нa Йoгo ДУмЧ, тaкиx нiкoли нe

6yпo i не бyДе,6o клaси _ цe спйьнiсть iнтepeсiв, a пapтii _

спйьнiсть дy!roк. У poзвитoк цiei дyмки нaIII 3eм,Iяк зaпePe.

чyr пPидaтнiсть пoпiтичнoi пapтii Дo o6opoни пPo,IетaPськиx
iнтepeсiв. Aдxе всякa пapтiя, пиluе вiн, .'пеpед6aчa€ кePМaни-

нЬ i кepмoвaнюс, пpoвiдникiв i... нaтoвп' пaP,IямеIIтaPнe пPeд-

ст:lвIIицтBo cгoiть зaнaдтo д:uleкo вiд мaси Po6iтникЬ, щo6
пiдлягaти ti кoнтpoпевi. ПapпямelrтaPнa дiяпьнicгь виМaгaс тa-

кoгo piвня oсвiти, яlotit, звl+laЙнo, podiтникoвi недoстщний.
Чеpeз те щpaвпiння пapтielo' пPиPoдtIo' зoсePедД(yеться B

Pyкax пIoдеЙ, якi a6o цiлкoм нiчoгo спiльнoгo з пpoлегapiятoм
нe мaloть i свo.iми екoнoмiчними iнтepесами нiшexaть дo 6yP.
жyaзii, a6o у вихoдцiв 3 пPo,IетaPiяry, якi цiлкoм пoPвiUIи

зв'я3ки 3 yмoвaми )Kиття пpoпeтapiaтy''.
Пpoте нa пoвний гo,Ioс пPo ce6e МlцхaЙлo Tщaн-БaPaнoB-

ськtlЙ зaяBиB пPaцеIo ''Пpoмиспoвi кpизи в сгlaснiй Aнгпii,
.iхнi пpиvини i вппив нa IraPoдtIе гoспoдaPстBo'', щo пo6aчипa
свiт poсiЙськolo мoBoю в 1894 poкy. Ii нiмeцький пеPекIIaд
uеpeз сiм poкiв пiд зaгoдoBкoм ''CтyДii дo теopii тa iстopii пpo-
миспoBltх кPи3 B Aнгпii'' вивiв aвтopa B aBaнгaPд гIених
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свiтoвoгo Piвня, oскiпЬки вiн пеptшим пoстaBив цe питaння'
poзpo6ивши гPyнToBнi нащoвi oснoви Йoгo.

Taк, сaме свoiм нащoвим дoслiдх(eнняМ пpo пpoмислoвi
кPи3и МихaЙлo Tyгaн-БapaновськиЙ yвiЙrшoв в iстopilo
свiтoвoi нayки. Biн 6yв oдним з пеP[Iих' хтo' нa дyМКy АндPiя
Кaнopа, ''яснo i пoслi,цoвнo BиJIoжиB yсi етaпи Ta ПPу|ЧI4в|уI
екoнoмiчних кpиз i вiд вивнeння гoспoдaPськиx кpиз пеPе-
Йшoв Дo Bивчeння кoн'loнктypa,Iьних циклiв y Цiпoмy, ствo-
PюIoчи Bлaснy тeopiю пPo eкoнoмivнi кpизи, якa мапa тoДi
вeпиктдЙ Bплив нa xiд дyмoк 6агaтьoх сгIaсниx йoмy екoнo-
мiстiв-тeopeтикiв, зoкpемa тих' щo ЗaЙМaЛуIсЯ дoспiдaми гoс-
пoдapськoi кoн'юнктypи, тo6тo сyl(yпнoсти oзI{aк' щo )aPaк-
тePизyють стaн кaпiтaлiстичнoгo гoспoдapствa в певний пe-
pioд vaсy: PУх цiн, вiДсoткiв, tryPсy цiнних пaпеpiв, Kypcy
iнoземнoi вa,IIoTи' дивiДенДи вiд piзних aкцiЙ, Bисoти ПPo-
дyкцii, Bисoти зapo6iтнoi плaтнi тoЦ.1o''.

Caме нaш зeм,Iяк пePшIиМ зBepнyB yвaгy Ha те' щo нeo6-
хiднo дoспiпщrвaти не JIиIIIе вJIaснe кPизy' aлe Й вeсь цикл
кoн'юктypaлЬ}Iих кoпивaнь' кoтPий склаДaеться з чoтиPьoх
фaз: кpизa, дeпpeсiя, пoх(BaB,Iення i пiднeсення.

Caме Tyгaн-БapaнoвськиЙ 6ув пePIIIим' хтo не тiпьки чiткo
oкPеспиB yсi фaзи вкaзaнoгo цикЛy' a й вкaзaв IIIпяx дo poзв'я-
зaння цiсi пpo6леМи чePe3 стBopеI{Irя впaснoi теopir pинкiв.
Boнa пеpедбaчaс, щo пepioдичнiсть кoн'loнктypaЛьних кoпи-
Baнь зyмoвпeнa BнrгPiшrнiми екoнoмiчними пPичиI{aми'
пpичoМy Boни не лe)кaть нi в пpoдщцii, нi o6мiнi, нi в poз-
пoдiпi сyспiпьнoгo пpи6щкy, aлe тiпьки в цiпiй стpщтypi кa-
пiтaпiстичнoi системи гoсПoдaPстBa.

Biдтaк цe дaJIo пiдстaвy Boлoдимиpy Caвнaкy зaявuтvl 1969
poкy: ''Хтo 6 не писaв з кiнця ХIХ стoлiття пpo пpoмиспoвi
кpи3и' вiн мyсiв laГIIяt|YтИ дo пpaцi yPoркeнця УкpaТни Ми-
xaЙпa Tyгaн-Бapaнoвськoгo' кoтpий ще 1894 PoКy oпPиIIIoд-
ниB сBoс бaчeння цьoгo пPoцery. Bсi пiзнilпi тeopeтики тa iс-
ToPики екoнoмiчних кPи3' якoю 6 мoBolo вoни не П|IсaIIуI'
paХуBaЛИcЯ з тeopiсю екoнoмiчниx кPиз М. Tyгaнa-Бapaнoв-
ськoгo' якa BипеPед|4ЛaНa 6aгaтo poкiв пiзнilшi тeopii зaxiдних
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екoнoмiстiв' в тoМy чуlспi Й шIиpoкo TeпeP знa}Ioгo бpитiЙця
.(x<. МaЙнapДa. Кейнзa''.

Пopяд з теopieю кoн'lонктypaJlьних кoJIиBaнЬ МихaЙпo
Tyгaн-Бapaнoвський yвiв дo нaщoвoi пpo6лeмaтики сBoIo
тeopilo вapтoстi, якy lIIиPoкo пoдaнo в кaпiтaпьнiй пpaцi ''oс-
нoви пoпiтичнoi eкoнoмii,'. Ha oснoвi aнaлiзy чисJIeнних нay-
кoвиx poзвiдoк нaшI 3eмляк o6стolос ,Цyaлiстиннy тeopiю вap-
тoстi, дoвoдячи I{a кoнкPeтних фaктax, щo в ''гoсПoдaPськoмy
пpoцeсi виpo6ництвa тpe6a poзpiзняти: aбсoлloтнy вapтiсть,
якoю € пpaця' BиTPaчeHa нa виpo6ницTBo певнoгo гoспoдaP-
сЬкoгo пPедМетy' i pепятивнa вapтiсть, якolo r всякa цiннiсть,
lIIo Poзг,IядaeтЬся не як метa' aпе як зaci6 Дпя пpидбaння дpy-
гoi вapтoсти''.

Чимaлo с,IyцIниx нoвaцiЙ внiс Михaйлo Tщан-БaPaнoBсь-
куtЙ в тeopilo мeтzUIевих i пaпеpовиx гpоrшеЙ, в екoнoмivнy
теopilo ryспiльнoгo poзпo,Цiлy, гPyнтoBнo oпpaцIoBaB пиTaння
зapodiтнoi ППaTИ тoщo.

У хoдi peвoпloцii вiн пoвнiстю стar нa щpaiнський lшпяx,
вiдмoвпяloчисЬ oчoJIити тaтaPськиЙ Pух, з:IяBиBIIIи тaTaPсь-
кiй делегaцii, шIo вiн нaцioнaJlьнo Bиз}Iae се6e щpaiнцeм. I
циМ мaюTь ГopДI,lTуIсЯ щpaiнцi, шIo вiн, зa с,IoBaми Bжe 3гa-
дaнoгo Aндpiя Кaнopa, ''пpиr.Цнaвся дo нa[Ioгo нaцioнaльнo-
Bи3вo,Iьнoгo PyJ(y' гпи6oкo пеPекoнаrtиЙ y слyrпнoстi пpиpoд-
нoгo пPaBa нa сaМooзнaчення щpaiнськoгo нaPoдy i тoмy oс-
тaннi poки сBoгo хсиття цiпкoм вiддaв нa слryя<6y тoгo нapoдy''.

oчевиднo, нaсте пеpебyBaння сеpед щpaiнсЬкoгo сеЛяtIстBa
BPятyBzUIo MихaЙпa Tщaн-БapaнoBськoгo дJIя }IaцIoгo IIaPoдy'
бo ''вепикa yrенiсть i сoцйпiстичнi пoгпяди мoг,Iи вiД6итн
йoгo вiд щpaiнствa, як тисячi B)I(е таJIaнтiв пoтoпилу|cЯ B
poсiЙськiм мopi Й пoльськiм тa мaдяPськiм oзеpax''.

МихaЙпo Tyгaн-Бapaнoвський спpaвдi 6aгaтo зpo6ив
пPaктичнoгo Й вapтiснoгo дJIя зaкJIaдення eкoнoмiчниx oс}Ioв

PoзBиткy незaпех<нoi Укpaiнськoi деp>кaви. Taк, вiн бр свoе-

Pцним пPoмorгеPovl Дл,Я yгвeP,фкення вдaснoi нaцioнaпьнoi
BilJIIoти нaпpикiнцi ХХ стoлiття y вiдpoдlкeнiй щpaiнськiй
деp>кaвi. Адже цe вiн y l9l8 poцi viткo з.IяBJIяв lцoДo пeкрoi
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неo6xiднoстi цIoдo PoзPиBy з Poсiею y фiнaнсoвiй сфepi: ''I-[e
пoвиннiсть нaйпepша i невiдклaднa щpaiнськoгo фiнaнсoвo-
гo вiдoмствa. Boнo мyсить' не гaloчись анi тpoхи, B3ятися дo
pефopми щpaiнськoi гpotпoвoi систeми i збyпрaння iТ нa
IIoBих oснoB.lх' пoPBaBIIIи 3в,я3oк мЬк кap6oванцeм i poсiй-
сЬким pу6лeм, Bитвopити сaмoстiЙнy гPoI'IIoBy o,циницIo

щpaiнськy вимaгaloть цьoгo нaвiть нe пoпiтичнi, a нaдзви-
чaЙнoi вaги i ПPуI|тукvl екoнoмiчнi iнтepeси щpaiнськo-гo
нapoДy. I oтягaтися 3 цим' звoлiкaти, г.lяти чaс - не мo)кнa:
кoх(eн мiсяць уraЙкп пoгiprшye стaнoBиЦIe i всe бiльtш

)rгpyднIo€ PятyHoк Укpaiни oд тoгo фiнaнсoвoгo пPoв.r,Iля' B
яке пeтить сoвiтськa Poсiя''.

I вrке нeзaдoBгo пePeд смePтю МихaЙлo Tyган-БapaнoвсЬ-
киЙ зaвеpurить щpaiнсЬкolo мoвoю сBoIo книгy ''Пoпiтичнa
eкoнoмiя'., в якiй свoсpiдним зaпoвiтoм ДIIЯ Нaс i сьoгoднi
звгIaть йoгo слoвa: '.Кo,Iи пopiвняемo людськe сyспiпьствo
нaIIIoгo чaсy дo тoгo' якe бyпo сoтнi Й тlлcячi poкiв тoмy, тo
6yпeмo стPaшeннo вpокенi тими вепикими yспixaМи, якиx
дoсяг,Iи пIoди. Якими в6oгими й мiзepними здaloтЬся нaм
нaшi пpaдiди, кoтpi нe зн:rли зaпiзниць, фa6pик, пapoппaвiв,
aвтoмo6iлiв, лiтaкiв, пiдвoдних чoвнiв i iншrих див срaснoi
технiки''. Aле дaлi aBтoP зaстеpiгae, ЦIo пIoд'ствУ й дoсi нe Bдa-
€ться пеpемoгти в6oгoстi. Мoвляв, i тeпep, як i сoтнi poкiв
тoмy, мiпьйoни лloДей )кивyгь пiд зaгpoзoю ''гoпoдoвoi смеp-
ти i не 6epyгь х<aднoi учaсT*1 y всiм тiм, щo зBeмo oсвiтolo,
нayкoю' мистeцтвoм, здo6yткaми цивiлiзaцii тa кyпьтypи; цi
мiльйoни не дiстaють нiчoгo вiд вепичeзнoгo зPoстy нaPoд-
нЬoгo 6aгaтствa, кoтPе нaгPoМaDl(yrться в Pyкaх I{евепикo[
чaстини сyспiпьствa, i мaЙх<е нiякoi rraсти нe 6epyгь B Poзy-
мoвoмy х<иттi пIoдстBa''.

Biдтaк нaIII 3eм,1як Bизнaчaс пPи3нaченЕя пoлiтичнoi екoнo-
мii - ''питaння пpo пpичиIrи в бaгaтсгвi тa в6oгoстi нapoдiв;
нeoдн.rкoвoгo пoдф 6aгaтствa сePeд кoжI{oгo нaPoДy i poз-
пoвсюд)кен}lя Bсюди пoстiЙнoi в6oгoспt сеPeд зpoстy 6aгaтсгвa''.

BиДaтниЙ щpaiнськиil уенvrЙ Cepгiи eфpeмoв тaк нaпи-
сaв пPo Миxaйлa Tyгaн-Бapaнoвськoгo: ''Пpиpo,Цa немoв хo-
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тl,Ia цим хoч дo якolсЬ мlPи зaпoBнv|T|4ту пoPoх(нeчy' ЦIo Poз-
,Iяг,IaсЬ нa Укpaiнi B PФyльтaтi тoгo 6езyпинoгo пePe,IиBaння
кPoви 3 Harrloгo нaцioнaльнoгo opгaнiзtYty дo lt}Dкиx' систе-
мaтичнoгo пepе6iгaння Poд'имих щpaiнuiв дo сyсiдських 6o-
гiв. I тpeбa скaзaти' щo цeй oдвopoтниЙ пPoцeс спpaвдi дo
якoiсь мipи нi6и ,IaтaB тy щep6инy, якolo свiти,Io нaшIe пo3-
6aвпeнe кPaIIIю( сиЛ )I(иття. 3 кpких HиB пPиxoдl.lли 6o дo нaс
xoч i нe чaстo' зaте ви6opнi нaтypи. Бo тiльки тaкi мoгпи дo-
TI|яtIyтvt в кaменi ''сгoх(е нe6peгoIшa зюкдyщii'' - спPaBхGtIo
'.гпaBy yгпa, 6o тiльки лlo.ци самi гпи6oкoi сoвiсги мoгли oцi-
H|4T|4 Tу пoпеPeд yсЬoгo podory poзdypкaнoi сoвiсти, якy
спPaB,IяJIo yкpaiнствo, пoз6aвпeнe всякoi oфiцiяльнoi 6apви i
тiльIсl внрpilшньolo си,Ioю пoтylкне''.

Peфpенoм, дo pеvi, зBгIaтЬ y цЬoМy плaнi Й тaкi слoвa Cep-
гiя €фpемoвa: ''Biн пiзнo пpиЙIIIoB нa щpaiнськy |]|4Bу' aПe
вiддaв iЙ чеснo свoi сили, Taлaнт i здopoв,я -всe' щo мaв rraд-
6aнoгo 3a свo€ життя''.

БiльшroвицЬкa систeмa нaMaгaЛaся стePти зi стopiнoк iстo-

Pii шrе oдин щpaiнcъwrЙ тaJIaнT - ypoрl(eнця Хеpсoнськoi

ryбepнiТ Boлoдимиpa Tapнoвськoгo ( 2.08. l 87 2- ?.). У тpилuяти-
piннolиy вiцi вiн Pкe кePyBaв Мoскoвським мirкнapoдним 6aн-
кoм' a з |9|2 oчoЛив нaЙ6льlлуlЙ кoмеpЦiЙниЙ бaнк Poсii -
Сп6ipськllЙ тopгoвиЙ y Caнкт-Пeтеp6ypзi. Aле з пoчaткoм
Пeprпoi свiтoвoi вiйни 6aнкиp, якvrЙ блуъ Boднoчaс i мiпьйo-
}IePoм' дo6ивaеться пPизoвy в дilovy apмilo, в якiЙ пеpe6рав
дo pеBo,IюцiЙниx пoдiй.

Кoпи >к 6iльtпoвику1 узуPIryBaЛуI BтIaДу нa тePeн:rх кoпиIII-
ньoi PoсiЙськoi iмпepii, BotIи КуIt|УтIИ кJIич пPo вiдмиpaння
гporпей пpи сoцiaлiзмi, вiдтaк тaкi, як Boпoдимиp Tapнoв-
ський, Bи1яBуIIIуIсЯ, iм нeп oтpi6 н.упrlуl., oскiл ьки в iдтeпep зaм iсть
кap6oвaнцiB МaIIуI BBeсти тpyпoвi oдиницi - .'1pgдц''.

IIJ,oпpaвдa,,цr,кe [IIBидкo BияBипoся' II{o ця затiя -aBaнтIo-
pa, 6o iнфляцiя Poзкpyтипaся Дo Taк;уlrx poзмipiв, якi нe мiг
нiхтo зyпинити. Haвкoлo пpo6пeми'.Cyraснa гPotIIoBa кpизa.'
IIoМaIIИ crП4clr| eкoнoмiсти-мapксисти' пPeдстaвники .(еpх<-
6aнку, oднак нiчoгo вдiяти нe мoгпи.
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У дoпoвiдi ''Пpo мolкливiсть зaсI{yBaння .{'eplкaвнoгo Бaн-
кУ' rЦo вoпoдiе eмiсiЙним пpaBoм'', якy Boлoдимиp Tapнов-
ськиЙ Bигo,IoсиB y x<oвтнi |92| poку в Iнститщi екoнoМiчних
дoспi.ц'>кень y Пeтpoгpaдi, вiн ствеPджyвaB' Щo зaвдaння вiд-
нoB;tення сисTеми кpедитy мo)ке бри poзв'язaне ,IиIIIе
зaBдяки ''ствopенням oсo6пивoгo iнститщУ, Щo мaс пPaBo
eмiсii гpolпoвих знaкiв' пoсTaBJIених y кParцi yмoви пopiв.
}Iянo 3 дePх<знaкoм як 3a систеМoro.rхньoгo зaбезпечення' тaк
i зaсo6oм BППиIBу нa rхнiй кyPс.'. Taке зaвдaння, ввaxaв Tap-
нoвськиЙ, ''нaBiть зa сyчaсних yМoв tIе ПoBин}lo BB.Dкaтися 3a
неpoзв'язaнet нe вдaстЬся' зBичaЙнo' oдepжaти iдеaпьнi pе-
зy,Iьтaти' тo6тo oдеp)кaти безyмoвнo стiйкy B.rлюTy' aJIе Bсe )к
мo)кнa 6yле зaДoвiльнo oбспyгoByBaти кpедит''.

''3BиЧaйнo, якшдo 6yде дoведенo' - ПPoдoв)к}rвaв Tаpнoв-
cь|aЙ, тoPкaloчись питa}Iня щoдo спiввi,цнoшeння мilк стa-
poю емiсiсlo i пpoeктoвaнolo IloBoIo' - щo нoBa гPollloBa
oдиниця мo)кe BикЛИKaTIn кaтaстpoфivнy зaгибеЛь paдянсЬ-
кoгo py6ля a6o uдo Бaнкзнaк витiснить з oбopory.[,epх<знaк,
тoдi нe мoх<е 6щи iсщеpенки пpo Te' щo зaснyBaння (eмiсiЙ-
нoгo) бaнкy Heсвoсчaснo. Aлe Taких дoкaзiв нe дaIoTь нaм нi
тeopiя, нi пpaктикa гPoIIIoBoгo o6iry''.

Ha пoнaткy |922 poкy вiдoмий 6iльrшoвицький Дiяч Г. Co-
кo,IьникoB висTyпa€ з пPoпoзицiсlo ввeсти дPyгy BaЛIory.

3a yмoв систeМaтичнoгo пaдiння пaпеPoBoгo pyбпя кpe-

дитнi oпеpaцii.(ep>к6aнкa стaли з6иткoвими' вiдтaк 5 беpезня
|922 poкy ''Пeтpoгpaдскaя пPaBдa'' пy6пiкyе iнтepв'Io кеPyIо-
чoгo Пiвнiчнo-3aхiднoIo o6пaснoю кoнтoPoю [ep>к6aнкy
Boпoдимиpa Tapнoвськoгo' B якoмy вiн заявпяс, щo poзв'я-
зaн}Iя пpoбпeми спPaBедпиBoi кoмпенсaцii кpeдитtlих oпe-
paцiЙ .(epж6aнкy Пoлягa€ в тoмy' щo вихiд 3 тaкoгo стaнo-
BиIцa пo,Iягae пиIIIе B ствoPенIIi стiйкoi внyгpiIпньoi вaлroти.

Це, нaгoдolшyс Tapнoвський, не с д.rЛeкo неpoзв'язaнуIN| rIуI-
тaння}r нaвiть y Tиx yМoвaх' B яких пеpе6yвaе Poсiя i iT деp-
)кaвнe гoспoдaPствo. I-[e мo)спиBo дoсягнyги IIIJIяхoМ нaдaння

.[еpж6aнкy емiсiйнoгo пPaвa' тo6тo пPaBa випyскy кPeдитних
6iлетiв, зa6езпечених 6лaгoнaдiЙъIуtмн i кopoткoтеpмiнoвими

160

aктиBaми. Iдeaльнo 6упo 6, звинaЙнo, пPипинeння eмiсiЙ дep-
х(aBolo. Aлe цe нездiйснeнo' пoки деPжaвне гoспoдapсТBo
Bедeться з дефiцитoм. 3нaчить' дoвeдеться P:Lкyвaтися пPи
здiЙсненнi пJlarry BуIПуэкY flepжбaнкoм свotх 6iлeтiв 3 пaPa-
,Iепьним o6iгoм y кpaiнi дBoх пaпеPoвиx в.lлIoт: oднiei - дep-
>кaвнoi, нiчим не зa6eзпечeнoi, i дPyгoi - 6aнкoвoi, зa6езпe-
нeнoi peальними цiннo cTЯМуI.

Пoявa в oбiгy 6aнкoвиx 6iлeтiв нe тiпьки не зa[Iкoдить дep-
)кaвIloмy деP)кзнaкy' .ule мo)I(e нaвiть деIцo скoPoтити тeмп
стpiмкoстi Йoгo пaдiння' ToМy lIIo Boнo з:IJIе)I(ить вiд йoгo
емiсiЙ. 3aтим дep)кaBнa BJIaдa мoгJIa 6 скopoтити poзмip
емiсiЙ свoiх знaкiв lII,Iяxoм oдеPxaння вiд дepх<aвнoгo бaнкy
йoгo 6йетiв в o6мiн на сpiбпo тa iншi дopoгoцiннi мeтали, щo
н.UIе)сaть кaзнi i нe пеpебрaloть тепеP в o6iry. oскiльки
6анкiвським 6iлетaм неo6хiднo 6уo 6 пPисBoIoBaти пPaBа
зaкoннoгo плaтiжнoгo зaco6у, тo Boни мoг,Iи 6 нaдхoдити в
кaси кa3ни B oппaтy пoДaткiв тa iнших з6opiв. .['еpжaвa, тaким
чиtloм' oдеP)кirлa 6 стiикии ппaтi:кний PесyPс' не зaстoсoвyючи
пoси,IIoBaнi день y дeнь емiсii деpxaвнoгo гPoI'IIoвoгo знaкa.

Hapeштi, oднiеIo з нaЙсepЙoзнilпих зpрнoстеЙ, якi нaдaпи
6 6aнкiвськi 6iпeтуr, - цe пoIIeгI'IIeння пPитoкy iнoзeмнoгo
гPolIIoBoгo кaпiтaпy в Poсilo aбo шпяхoм 6eзпoсepедItьoгo
o6мiнy iнoземнoi вzlпIоти нa 6aнкiвськi бiлeти, a6o oдepх<aння
пo3ик 6aнкiвськими бiпетaми пiд iнoземнy B:r,Iютy. Hинi нi
тa, нi iнrшa oпepaцiя нe пpиЙнятнa нi дпя iнoземнoгo кaпi-
тaлiстa, нi дпя.(ep>кбaнкy.

IнoземниЙ кaпiтaпiст, o6мiнlotoчи свolo Ba,Iютy нa
paдянськi pу6лi, змytпениЙ д,Iя тoгo' щo6 нe зaзнaвaти втPaт
Ha цих pу6пях, нeгaйнo кyпити 6yпь-якi тoBaPи' tIIo нe тaк
пeгкo чеPе3 PoзпoPoIIIення тoвapiв i poзпaд тpaнспopry. Tим
Пaче' 3нaчних збиткiв iнoземниЙ кaпiтaлiст 3a3нaв 6н, як6уr
зaxoтiв зaЙнятlцcя oпepaцiями iз зaгoтiвпi пicy.З iнrшoгo 6oкy,
для дep)кавнoгo бaнкy нeмaс нiяких пiдстaв вiдкpивaти
кpeдиTи пiд iнoзeмнi вaлIоти 3 тoгo низькoгo пpoцентa, пiд
якуrЙ вiн зapaз вiдкpиBae кPедити.

Haявнiсть в o6iгy 6aнкiвських 6йетiв poзв'язaлo 6 задavy
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зaДг{е}Iня в Poсilо iнoземнoгo кaпiтaлy i збiльtпилo б oбiг в
кpaiнi взaгапi гPotIIoBoгo кaпiтaлy, гoДoId нa якиЙ в нинiшrнiЙ
vaс нa6иpaс каТaсТpoфivних poзмipiв: yся неoся)I(нa Poсiя
зм}.tIIенa B ДaНИЙ чaс зaдoBoпЬYrЯ.ГИсЯ гpolIIoBиМи кaпiтaлaми
в сyмi близькo 50.000.000 pyблiв 3oлoToМ' voмy piвняеться
lсщiвельнa сидa всiсi Мaси гpoшoвих знакiв, щo пеpебyвaють
в o6iгy в кpaiнi.

3aпеpеveння, щo 6aнкiвськi  6 iпeти, нe poзмiннi нa
мeтaли(зoлoтoм), не бyпyгь дoстaTнЬo стiЙкими, не МaIoTЬ
oсHoBи. CтiЙкiсть знaкa BизнaчaсTься Йoгo зaбезпеveнiстlо,
сTyпеHeм дoвipи нaсеIIенtIя дo цiсi забезпеченoстi, нaявнiстto
в кpaiнi нopМoвaних гoсПoДaPсЬких вiднoсин, дoстaтньoi
кiлькoстi гoсПoДapсЬкиx сy6'сктiв, якi вoлoдiють безспipними
пPaBaМи нa oб'скти iхньoгo гoсПoдapсЬкoгo o6iгy i poзмiнoм
нa МeTaЛ тiпьки тiсi чaстиlIи бiлетiв' якa пpед'явIIЯr.ГьсЯ 3a
кoPДoI{oМ дпя oбмiнy як Pе3yIIьTaт пеpеBищення iмпopтy нaд
експoPТoМ' тoбтo, 3a ПaсиBttoгo тoPгoBе,Iьнoгo 6aпaнсу. [ля
внрpilшньoгo >к o6iгy 3oIIoTo не пoтpiбнo. Як пpи сг{aснoМy
стaнoвиrцi ToPгoBeльнoгo i плaтiхнoгo 6aлaнсy' тaк i пpи
Тoмy сTaнoвишIi, якi вoни 6yпрь вiдvрaти в нaЙбли>кчиЙЧaс,
неoбхiднo poзPaхoByBaти' щo сaЛьдo цих бaлaнсiв бyле
ектиBниМ' тoбтo,знaчниx Bимoг нa 3oЛoтo 3a кoPдoн не бyпе.

€ ще деякi спецiaльнi ПИ.Гaъ|НЯ' як' }IaПpикЛaД' кoТyBaння
бaнкoвиx бiлетiв i дep>кзнакiв, взaeмoвiднoсиtlи деpх<знaкa i
бaнкзнaкa Toщo. Алe все це с B)ке теxнiчними I,e^ГaЛЯМI4'

Пiд чaс нepгoвoi дискyсilo нa цю TeМy B ПетpoгpадськiЙ

фiлapмoнii 12 чеpBня |922 pol<у Boлoдимиp TapнoвськиЙ з
тpибуни пoчaв BvlКПaДaTИ свiЙ плaн зaгнyзДaння iнфляцii.3o-
кPеМa' вiн тoдi зaяBиB: '.3 oглядy нa немoх(JIивiсть дoсягнyги
стiЙкoстi деp>кaвнoi пaпеpoвoi BaЛIoти (Paдзнaка) неo6хiдно
ДoПусTИTуI стBoPення ПaPa,Iеrlьнoi вaпroти дпя пoтpeб нapo.ц-
Hoгo гoспoдapсTBa. Aле пoстaвити ii нeoбхiднo в тaкi yМoBи'
щoб poзлaд деp)кaBнoгo гoспoДaPсTвa не мiг I'IIкoдити ii стiЙ-
кoсТi,'.

Toдi х< y свo€мy вистyпi в ПетpoгpaДськiЙ фiлapмoнii Bo-
rloД14lr,14p TapнoвськиЙ зaпpoпoнyBaB нaзBaTи нoBy BaлIoтy
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чеPBo}lцем' a BиПyскaTи ii дopрити тiпьки .Ц'еpжaвнoму 6aн-

кy - единiЙ iнститyltii, кoTPa зМoже кoнTPo/IIoBaTи pеaJlЬнy

пoтpe6y B нoBиx знaкax. Biдтaк Boнa Мa€ НaзИBaTИсЯ.'Кpедит-

ним 6iлетoм .Ц'еpх<aвнoгo бaнкy'', i нa кoх<нoмy ПaпеPoBoМy

з}IaКy Мa€ BкaзyBaTися Йoгo зoлoтий еквiвaлент. Aвтop iдеi тyг

)ке нaзBaв Йoгo - кo>книЙ зoлoтиЙ кap6oвaнецЬ ПoBинен

дopiвнювaти |7,24 гPaМa зoIIoTa. I цю кiлькiсTь зoЛoтa кo)l(на

Людинa' якa зaсyМнiвaсться в нaд'iЙнoстi нoвoi paдянськoi

гpotшoвoi oдиниt(i, мa€ o.цеP)ка"ГИ нa PукИ в бaнкy, як тiльки

вiн вiдкpисTЬся o дев'ятiЙ paнКy.

Аби не сTBoPIoBaти тpyпнolцiв y цьoмy плaнi, TapнoвськиЙ

пPoпoнyBaB чaстинy нoвиx гpoшJеЙ BиПyскaTи y Bиглядl

3o,IoTих i сpi6них Мoнeт' щo мoг,Io 6 нaoчнo пiдтвepдити

нaявнiсть y ниx цих 6лагopoдниx метaлiв.

Tим чaсoм aBToP цiеi пpигoлoмrцливoi iдei кинyв y 3аД ще

oднy дyМкy: з меToю ПoBсяк'цеttHoгo кoнTPoлIo 3a PеaIIЬнoю
вapтiстto чеPBoнця i Йoгo твеp,Цoстi, }Ia пеPtIIoМy етaпi зaпPo-

Baджe}rня нoвoi вaпюти неo6xiднo д,oпyстиTи вiльнe викoPис-

тaння iнoземнoi BaIIIoТи' rцo Taкoж IIaстЬ Мo)кJIивiсть Bи3нa-

чити Йoгo вapтiсть сToсoBнo oстaнньoi.

РoсiЙськi 6iпьtшoвики yвa)кнo ПoстaBиЛися .цo pекoмен-

дaцiЙ yкpaiнця Boлoдимиpa TapноBськoгo - yсi Йoгo пpoпo.

зицii 6yпи вpaxoвaнi. Пoстaнoвolо PaднaPкoмy CPСP вiд l l

)кoвTня 1922 poюу пеpед6avалoся BBе.ценHя vеpвoнцiв.

I 27 лист oпaдa |922 poкy нoвi 6aн кнoти 3, явилися B гPoшo -

вoмy oбiгy. Hе пoспilшaloчи нaпoBнIoBаTи ними BнyгPirшнiЙ

pиtloк' бyлo ствopенo нa l{ьoмy тaк званиЙ tштщний ' 'vеpBo-

ниЙ гoлoд''., вi.цтaк пiДвищениЙ пoпит }ra нoвy PaдяHсьКy Ba-

ЛЮTy Bиник нe тiпьки всеpединi кpaiни, a Й зa ме>кaми ii.

Hевдoвзi кoTyBання vеpвoнцiв нa зoвнirшнoМy pинКy пoчa,Iи

зaxиTyBaTи ДoЛap i фy''.
3 цьoгo vaсy Boлoдимиp TаpнoвськиЙ r,(е сTaB непo-

тpiбним pадянськiЙ 6aнкiвськiЙ системi, бo Йoгo бaтькiвствo

чеPBorr ця спoчaTКy ПPИПИcaПИ',лен iнськiЙ теopii Pa,ц.я нсЬкиx

гPoIIIеЙ.' ' зoкPeМa ПPo це нaписaнo B дPyгoМy виДaннi',Бoпь-

шoЙ CoвeтскoЙ €нцикЛoпедии''. 3гo.цoм''6aTЬкoм'' чеpBoнця
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нaзв.lли Cтaлiна. A спpaвх<нЬoгo aBTopа ПoPяTyнкy paдянсь-
кoi екoнoмiки вигнaпи з po6oти...

A пpиЙшoв нaс, i Йoмy HaraДaIIИ все. oсo6пиBo oсTaннIo
зaпискy Дo уPяДу rцoдo Poзкpг{yвaння iнфляцii в poки стa-
лiнськиx п'ятиpiнoк. У нiЙ вiн paдиB o6ме>кити кoнтpaктaцii
сiльськoгoспoдapськoi пpoдщцii, скoPoTиTи B|4TPaTИ бюд>ке-
Ty нa oбopoнy, poзмiстити aкцii деp>кaBних пiдпpисмств i
дoпyсTити пpивaтниЙ кaпiтaл д'o пoстaчaння HaсеЛенtlя.

I{e 6yпa ще oднa спpo6a Boпoдимиpa Tapнoвськoгo
вPятyвaти екoнoмiкy великoi кpaiни. Алe вoнa зaкiнчиДaся
д,Iя ньoгo тpагiннo. Мoжнa з yпевненiстIo сTBеPд)кyBaТи' щo
Йoгo спiткaЛa ДoIIя ''Bopoга нapoдy'', oскiльки всi твopЦi
гpolпoвoi peфopми |922-|924 6упи peпpесoBaниМи'

Taкoж тpaгiннo мoгJIo o6ipвaтися )K|4TTЯ iнtшoгo вiдoмoгo

щpaiнськoгo екoнoмiстa МихaЙлa Boлoбyевa (l l.0l.1903-
20.06.|972)' ypoджeнця Микoлaсвa. Biн 6р
oд,ним з нeбaгaтьoх' хTo МaB мrtкнiсть Bистy-
ПиTи пpoти тeopii с,цнoстi сoloзнoi екoнo-
мiки, poзгЛяД'aloчи Укpaiнy як oкpемиЙ
нapoднoгoспoдapський opгaнiзм, щo PoзBи-
BaсTЬся 3a сBoiми ПpaвиЛaми. У стaттi ''.['o
пpo6пеми щpaiнськoi eкoнoмiки'' вiн дoвiв,
I.цo Boнa мo)кe poзBиBaтися сaмoстiЙнo, rцo

BиKпик.lпo Bелике незaдoвo,Iення Мoскви. Biдтaк уeннЙ 6ув
y тpидцятi Poки зaсyджeннЙ зa цi пoгпяди.

Bидaтним екoнoмiстoм бyв тaкoж випyскник Киiвськoгo

рiвepситery €вген CпyЦькиЙ (7.04.l880-10.03.1948), якиЙ
зpo6ив вeлуrкиЙ BПIIиB нa теopilо екoнoмiчнoi пoведiнки спo-
>кивaчiв пpи змiнi .rхнiх 

дoxoдiв i тoвapниx цiн.
Bиклaдaroчи з l9l3 PoIq в Киiвськor"ry кoмepцйнoмy iнсгитyгi,

eвгeн CлyuькиЙ пPедметtIo aнaлiзрaв дiяльнiсть пюдей в екoнo-
мiчнlдк вiднoсинах, щo дoзвoJIи.lIo йoмy 3aкJIaсти oснoви пPaксе-

oлoгii - нayки пPo пPинципи paцioнальнoi пoведiнки тa ii викo-

PисTaнIrя в екoнoмiчних дoслiдlкенrrяx. I{i дoслiд,х<ення oсo6ливo
BПЛуItГyтv[нa Po3витoк екoнoметPики y дBoх BzDЮIивих гa[y3ях -
тeopii пoведiнки спo>IсlвaчЬ i в aнaлiзi тимнaсoвих pядЬ.
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СвoТ eкoнoмivнi тeopii щpaiнцям ,IегшIe 6yлo o6стoloBaТи
пoзa межaМи Paдянськoгo CoIoзy. Tим тo Й пoяснroсться' щo
вiльнa eкoнoмiчнa дyМкa нaшIoгo спiввiтчизникa мoглa
знaЙти зaсToсyBarrня в 6aгaтьox кpaiнaх з.lхoдy. Як пpиклaд -
дiяпьнiсть Boлoдимиpa Tимotпенкa (25.04.l885-l5.08.l965)'
кoтpиЙ нaPoдиBся в Шпoтiвцi нa нинitпнiй Cyмurинi. Як пo-
спiдoвник Bчeння МихaЙпa Tщaн-Бapaнoвськoгo вiн пpaцю-
вaв в Iнститyгi гoспoдapськoi кoн'loнктypи' зaснoBa}Ioмy пPи
Укpaiнськiй aкaд,eмii Нaукy l9l8 poцi, пoтiм пPoпaгyвaв BчеIr-
ня сBoгo BчиTe,Iя в емiгpaцii' дe спoчaTКy BtIKIIaДaв в Укpa-
iнськiЙ ГoспoдapськiЙ Aкaд'емii в Пoпе6paДaх' a з |925 polсу
пepeixaв дo CШA.

3a oкeaнoм Boлoдимиp Tимorшенкo дoсить l1lвидкo зaBolo-
Baв aBToPиTeТ BдyмпиBoгo екoнoМiстa, кoтpий пoшIиPIoвaв нa
aМepикaнськoМy кoI{тинeнтi пpiopитет щpaiнськoi кoн'toнк-
тopaльнot eкoнoмiчнoi ulкoли, пiдвaлини якoi зaклав Михaй-
лo Tyгaн-БapaнoBський. oсo6пивoгo Bизнaння нa6упa мoнo-
гpaфiя Boпoдимиpa Tимotпенкa ''CвiтoBa aгPoкyпьтypa i

дeпpeсiя'', якa пiдкaзyв aЛa IJJЛЯхII вихoдy з eкoнoмiчнoi кpизи,
щo тoдi гoстpo пPoявиЛaся в CШA. Biдтaк нaшI 3el\,lпяк з 1934

PoКy сTaс pa,цникoм wЯДу 3 питaнь сiпьськoгo гoспoдaPстBa.
Iнiцiaтopoм yкpaiнськoгo сaмoстiйнoгo кooпеPaтивнoгo

Pyхy 6yB Baсиль HaгipниЙ (ll.0l.l848-|92|), кoтpий нaPo-
Ду|в'cя в Cтpийськoмy пoвiтi нa Пpикapпaттi.
3пo6рrши фax apxiтeктoPa B I{юpiхськiй пo-
пiтexнiцi, вiн пopяд зi свoiми спРк6oвими
o6oв'язкaми в 6yДiвeпьнiЙ кoмпaнii пpигпя.
дaвся yв.Dкнo дo тaмтешrнiх кooпePaтиBниx
спiпoк, пoтiм Bивчив дoсвiд зaчинaтeпiв
цьoгo Pyхy в Aнгпii. Пoвеpнрlпись нa Бaть.
кiвщинy 1882 poкy, Bacипь HaгipниЙ пoчaв

peaпiзoвyвaти свoi iдei вiдPoркeння щpaiнськиx мiст в Гa-
лиvинi, щo пoвнiстю пepe6рaпи B Pyкilх ч}Dкинських 6a-
гaтiiв. Paзoм з Iвaнoм Фpaнкoм вiн пpoгoпolllyr пPoгPaмy

ryспiпьнo-екoнoмiчнoгo вiдPoдх<eння Гaличини' звePтaloчи
нaЙ6iпьury yвaгy нa вiдPoдlкення yкpaiнськoстi мiстa, якe Ь,tar
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стaTи гoпoBниМ д)кePепoм BихoBa}Iня нoBиx кaдPiB yкPa-
iнськoi iнтелiгенцii i свiдoмoгo мiщaнствa, якi дoпoмoхсrгь i

щpaiнськoМу ceПЯн|4шoвi. Bх<е тoДi вiн BисytIyB iдею oPгaнi-
зaцii впaснИх сИII нaPoдy нa гoспoдaPськoмy вiдтинкy. Poз-
пoчaBI'IIи свolo пpaцю з |.296 aвстpiЙських кoPoн' ',Hapoднa

тopгoвпя.'неpез 15 poкiв мaлa lra сBoсмy aктивi 55 тисяч кa-
пiтaлy, odслyгoвyвшa 549 сiпьських кpaмниць. A в l9l0 poцi
зat aльнуlЙ oбopoт щpaiнськиx кooпеPaтopiв Гaлиvи ни ся гнyB
9.500.000 aвстpiйських кopoн. 3aвдяки yспirшнiЙ екoнoмiчнiй

дiяльнoстi щpaiнствo 3мoгпo cTaBИTуI питa}Iня пPo гyPтy-
Baння 3a пPиKпaдoм чеxiв свoei мoпoдi в нaцioнaльнo-Pyxarr-
кoBе тoBapиствo ''CoкiЛ'', яке з 1894 Poкy пеPIПим oчo,Iив
Baсипь Haгipний. Biн тaкoж бyв iнiцiaтoPoм стBoPeн}Iя
пеPIIIих щpaiнськиx pемiсниvo-пPoмисЛoвoi 6рси y Львoвi
l898 poкy, >кiнoнo-пpoмислoвoi apтiлi' 'TpyД'', кooпePa-
тиBнoгo гoтеJIIo i кaв'яpнi 3 3 PестoPaнoм.

Укparнa пoдaPyB:ula сtIIА Й ще oднoгo вiдoмoгo eкoнoмiстa -

уPoркенця Хapкoва Ceменa (CаЙмoнa) Кyзнеця (30.01.l90l_
10.07.l985). У цiй кPaiнi вiн oпинивсяв L922,
a B)I(е чePф чoтиPи 3.lxистиB дoктoPськy ди-
сepтaцiю ''I{иклiннi кoпиBaння: poздpidнa i
oпToBa тopгiвпя, Cпoлренi Штaти, 1919-
1925".

Це дoспiдlкeння вiдкpипo Haшoмy 3ем,Iя-
кoвi двеpi B пPестюкнi дepжaвнi yстaнoви'

щo дirлo йoмy мolкливiсть зaЙнятuся 6iпьrп
IIIиPoкoмaсштaбними IIayкoBиМи пPoeктa-

ми. Oдин з ниx вiн зaвePIIIиB неpeз 20 poкiв, Bидaвlци книry
пpo нaцioныlьнuЙ дoxoд сшA.

Пpoдoвщпoчи пoIIIyки, Cемен Кyзнeць пPoстelrЙв тaк
звaнi дoвгi xвипi iнтенсивнoстi eкoнoмiчнoгo Po3в}rтКy 3
пepioдoм y 20 poкiв, щo yвiйшли B нayкy ЯКЦуIKIIуI Кyзнeця. e
в свiтoвiй eкoнoмiчнiЙ нayui Й зaкoн Кyзнеця, кoтpий
пoкaзyе' щo B пePшi десять poкiв poзвиткy нepiвнiсть B Poз-
пoдiлi дoxoдiв piзкo зpoстar, a пoтiм пPoяBJIясться тeнденцiя

дo виpiвнIoBaння.
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3a цi тa iнIшi вiдкpиття екoнoмiчних зaкoнiв сyчaснoгo свi-

ry xapкiв'янин Cемен Кyзнець yдoстoeний |97| poку Hoбе-
лiвськoi пpемii.

КoнсщьтaнToМ 3 eкoнoмiки ilмеPикaнськoгo пPeзидeнтa

[уaЙтa ЕЙзенхayepa' PaдIIикoм Piнapлa Hiк-
сoнa 6р вiдoмиЙ фaхiвeць Apтyp Бьopнс
(27.04.|90+26.06.1987)' якиЙ нapoдиBся в
Cтaнiспaвoвi. OчoлIoючи федepальнe PфеPB.
не yпpавлiння CIIIA, нalII земJIяк фaкгиvнo
бр пpyгolo oсo6oю (пiсля пpезидентa) в
aпмiнiстpaцii гпaви ДeP)кaBи. Кpiм тoгo, yпpo-
дoвlк десяти poкiв 6р пpезилeнтoм нaцio-
tl:lпьнoгo бropo екoнoмiчних дoслiд)кeнь.

Biдoмим y бaнкiвських КoJlzlх CШA e
кoтpий 6aгaтo poкiв бyв вiцe.пpeзидентoМ ''Чeй3 Мaнxеттен
6aнкy''.

Пpo мapксизм y тeopii i нa пpaктицi як yгoпii в теopii i
теPoP нa пPaктицi чи не пePцIим дoспiдив нaцI зeМ,Iяк Пeтpo
БaлеЙ. Як6и книгa Пeтpa Бaлея ''o6eзвпaснeне сyспiльствo'.
ПoяB'nПaсЯ в aнгпiЙськiЙ r"roвi в сеpeдинi ХХ стoпiття, тo в 6a-
гaтьoх yнiвepситетaх свiтy пoменIIIaЛo пpoфесopiв-МaPк.
систiв.

Boпoдимиp Paк,



нAIIII гпдDAJIини lvlAтЕlvIAтикI,I

ПiД*алини poзBиткy мaтемaтики в Укpaiнi, як i в yсiй тoдirш-
нй Poсiйськiй iмпеpii, з:rкпaдaB видaтниЙ дiяч нayки, Iy,IьтyP}r
й oсвiти пеptпoi пo,Ioвини ХVIII стoлiття Фeoфaн Пpoкoпoвин
(168l-19.09.|736). Taк, вiн вiдoмиЙ 6iльlш як фiлoсoф' пись-
мeнник' peлiгiйний дiяч, aлe, яK BуIЯBтIя€IЬся,
зBеPт:rв Be,Iикy yвaгy i }Ia мaтемaTикy. .(aнсь-
IorЙ мaнлpЬник фoн Гpaвен, кoтpиЙ вцвiдaв
Фeoфaнa Пpoкoпoвинa зa кiлькa мiсяцiв дo
йoгo смepтi, вiдгylсyвaвся пPo нaIIIoгo Bидaт-
нoгo зeм,Iякa oсь т:lк: ''L[я пpeкpaснa зa свoiми
знaI{Itями лIoдинa не Мae мaЙх<е нiкoгo piв-
нoгo, oсo6пивo сеPед poсiйсью,rх дyxoBниx.
Кpiм iстopii, 60гoсп0в'я i фiлoсoфii, вiн мaс гпи6oкi знaння 3
мaтeмaтики i 6aх<aння, яке tIе oтIvIсaTуI, дo цiei нayl<ll''.

Cпpaвдi, сaмe Фeoфaн ПpoкoпoBич BKlIIoчив у 1707-1708

Poк.D( дo сBoгo цикIry з фiлoсoфii в Киевo-Мoгипянськiй
aкaдемii пeкцii 3 мaтeмaтики. Цe, дo peнi, як засвiдv1пoть iстo-

Pики мaтeмaTуIКуI o. Бopoдiн тa A. Бyгaй, б1в пеpIший вiт-
чизняниЙ к1Pс з цiei дисциплiни, пo6yДoвaниIl нa нaщoвiй
oснoвi. B apифметичнiЙ чaстинi кypсy систeмaтич}Io BикJIaдa-
лися вiдoмoстi пpo цйi Й пpo6oвi чисJIa' Bчення пPo пPo-
пopuii тa пPoпoPцiйнiсть, пPaви,Ia poзв'язрaння apифмe-
тиtIник зaдaч' дo6рaння кBaдPaт}Ioгo тa кфi.lнoгo кopенiв i
BпеPruе y вiтнизнянiЙ пiтepaтypi _ теopетичнi вiдoмoстi пpo
apифмeтннi, гeoмeт1rичнi й гapмoнiннi пpoгpесii. A в геo-
метpиннiй нaстинi пеlсIй з мaтeмaтики BикIIaдeнo плaнiметpiro
зa дaвньoгPeцЬким rIеним Евклiдoм з дeяKими дoпoBнeн-
I|яNII/!' питанIIя пpaктиннoi гeoметpii, дaнo oпис гeoмeтPич-
ниx iнстpyrvleнтiв, пPirви,Ia вимipювaнь. Cпц нaгoпoсити' щo
в тirкolvry o6сязi тeopетиннi вiдoмoстi з гeoметpii BILKIIaДuШIся
в Poсiйськй iмпepii впePшe.

.(o peнi, ця пPaця Фeoфaнa Пpoкoпoвичa пiд зaгo,Ioвкoм
,'Apифмeтикa i геoметpй, двa пеpIшi Й нaй6iльur ппoдoвитi
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пoчaтки мaтемaтичIIих нayк' пoясненi в Киевo-МoгипянськiЙ
aкaдeмii...,' з6epeглaся B дBox пpимipникax пaтиHськolo мo-
вoю.3 нelo Мoх(нa oзнaЙoмитися в Iнститщi pщoписiв I{ент-
paльнoi нaщoвoi 6i6пioтеки iмeнi B. Bepнaдськoгo.

Aвтopoм тpитoмlloгo''КyPсy мaтемaтики'', нaЙкpaщoгo
МaтемaтI{чIloгo llaвчil,Iьнoгo пoсi6никa пoчaткy ХIХ стoпiття,
бр oдин iз зaснoвникiв Хapкiвськoгo yнiвеpситeтy Tимoфiя
oсипoвськиrl (22.0|.|765_24'06'|832), кoтpий з 1813 стaв

PeктoPoм пеPlIIoгo в Укpaiнi щiвepситеry. BiдoмиЙ сBoeю
кPитикoIo кaнтiвськoгo пoпo)кеtl}tя пPo aпpiopнe пoxoдxен-
ня iстин гeoмeтpii. .ЦoвoДив, lIIo геoМетpиннi yяBлення яB-
,IяIoтЬ сo6oю вiдo6paх<eння в свiдoмoстi пroдини o6'ективнo
iснyloчих пPoстoPoвиx фoP'. Пpтlюtльнuк мeтaфiзиннoгo
меxaнiстичнoгo мaтеPiaлiзl.лy.

Мoхнa згaдaти i пpo ypoпх<eнця Киiвськoi ry6epнii Biкен-
тй AнкyпosИчa (|792-1856)' кoтpиЙ y тi poки стaB aвтoPoм
oснoBtlих BизнaчеIIь тa тepмiнiв y гaлрi 6aliстуtкll, Bигryстив
мoнoгpaфiю''Teopiя 6aлiстики.' (сП6.' 1836).

Aлe, звичaйнo' нa спpaвдi нaуoвvltл, свiтoвиЙ piвeнь пiдняв
МaтeМaтикy iнrший yкpaiнець - Мтмattлo Oсгpoгpaлсьwttl
(24.09.l80l-1.0l.l862)' яrий нapoдиBся в 6gдi flaтrrgннiй нa
Пoлтaвщинi, дe вiн i виpoстaв сePед сe,Iя}Iськt.tк дiтeй. Як сllн
кo,Ie3ькoгo aсeсoPa х,Ioпeць пoч.lв нaвчaння в

Пoлтaвськor"ry Бyлинкy BI{l(oBaнЕя для дiтeЙ
6Цн}о( двoPяtI' згoдoм y гiмнaзii. 3 1816 poкy

Мюсaйлo oстpoгpaлсьlqЙ стae вiльним сlгy-

хачeм giДцiлeння фiзиннlлс тa мaтeмaтиtlllt,ск

нaщ ХapкЬськoгo рrЬepситery. Tyг y llьoгo
пo.спPirв)кньor"ry пpoбyшrвся iнтеpес дo IIay.
юa _ 3a тPи porи 6писlсре зaкiнvye FIЬeP-
ситeт.

Чepез teяwrfi чaс Мюсaйпo oстpoгpaдськиЙ пPoдoB)кye
нaвчaнЕя в Пapих<i, дe нa Йoгo здi6нoстi зBePтaIoтЬ yвary ви-

дaтнi вченi тoгo чaсy Пaппac, Кoцri, Пyaсoн. Cкaхсiмo' 1825
poкy Кoшi тaк вiдгyчвaвся пPo мoпoдoгo yкpaiнськoгo мaте-
I\,taтикa: .'...oстpoгpa,Ц cьшЙ', odдapoвaниЙ вeпикoro пPoник-
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пивiстю i дГя(е знaючиЙ y vиспеннi нескiнченнo мa,Iих' дaB
нoBе дoBедення фopмyл, вмiuдених мнolo в l9 зotшитi''.

Taм, y Пapихсi, тoдi тpaпився з oстpoгPaдським дoсить
кypйoзниЙ Bипaдoк: не змiгrши Bчaснo oп,IaтиTи 3a пoмеlu-
кання' oскiпЬки зaтPимaBся Пepeкaз вiд бaтькiв, вiн пoтpaп-
Дяr дo 6opгoвoi в'язницi lftiшi. I сaме в тaкiй ситyaцii МихaЙ-
лo OстpoгpaДськуlЙ пиtIIе oднy 3 свotx пеplшиx нaЙopигiнaль-
нirцих пPaць - ll]уtgцyxPy пPo пoIIIиPеIIIIя хBилЬ y ципiн.
дPичIIoмy бaсeЙнi. Пepeспaнa дo Пapизькoi aкaдeмii нayк ця
пpaцi пoтPaпЛяe дo yспaBJleнoгo Кoшi, 3a Pекoмeндацieю якo.
гo ii дpyчпoть y,'3aписк.rх yчених стopoннiх aКaдемiй''. I вoд-
нoчaс Кouri виIсyппяс МихaЙлa oстpoгpaдськoгo 3 B'язницi,
внiсlпи 3a нЬoгo суму 6opry,

Пiсля цьoгo нaшI зeмIIяк не тiпьки пoчинaс BуIк;IIaДaтИ NIa-
тeмaтикy в Пapижi, a й oчoilю€ мaтеМaтичнy кaфeдpy B пoпy.
,IяPнoмy тoдi кoледxi Гeнpiха IV. A пoвеpнyвшIись y Poсiю,
oстpoгpaДський oбiЙмae пoсaдy aд'loнктa Aкaдемii нayк 3
пpиклaднoi мaтeмaтики. Tiдьки 3a два poки вiн poбить десять
дoпoвiдeЙ, ЦIo пpисBяЧув,aIIИ,сЯ aктya,IЬ}tиlvt питa}IняМ теopil.
xBи,Iь' теopii тeппoTиt пPyll<ним кo,IивaI{ням, вiкoвим IrePiв.
нoстяМ y pyсi ппaнeт' piвнoвaзi i pyкy тBеPдих тiп. Йoгo пpaцi
дPyкyються пiзнilпе мaйxе B кo)кнoмy тoмi нayкoвиx пoвi-
.цoмileнь' цIo lx BидaB.r,Ia PoсiЙськa Aкaдемiя нaщ. I{е i пpo6-
пеми гiдpoмexaнiки, теп,Ioти' тeopii пpyлснoстi, мехaнiки,
зoв н irп н ьoi 6 ыicтнкуr.

Caмe тoдi нaIII 3eмпяк y ''3aмiтцi пo тeopii тeпДoти'' пеp-
I'IIим виBoдить знaменитy фopмyпУt Щo Cьoгoднi вхoдить в yсi
пiдpyvники мaтеМaтичнoгo aнaлiзy i мaтемaтичнoi фiзики як

фopмyлa oстpoгpaдськoгo - Гayссa. A Йoгo ''Мемyap пpo
чиспе}IIIя вapiaцiй кPaтних iнтегpaлiв'' ще 3a >кI4.ГTя бр пepе-
клaдений i видpylсyвaниЙ нiмецькolo тa aнгпiйськolo мoвaми.

oДин з Йoгo щнiв нaписaB: ''I{ентpoм yсiri мaтемaтичнoi
Дiяльнoстi в Poсii цiлкoм мoх(нa нaзвaти Oстpoгpaдськoгo.
Йoгo нaщoвi пpaцi, Йoгo ypoки, Йoгo пoPaди' мoжJIиBo' сIIy-
)кaть oснoBoк) всьoгo' щo B гaJlyзi мaтeмaтичних нayк Po.
6vrться B нaс''.

t70

I, oчевиднo, вiн мaв paцiю, oскiIrьки ствopенi Михaйпoм
oстpoгpaдським llayкoвi rцкoпи в Poсii дzulи тaких сJIaBетних
yчениx' як с. кoBaЛеBськa' П. Че6ишeв, o. Ляпyнoв, М. Жy-
кoвський, C. Чaппигiн, Boпoдимиp Cтеклoв, oпексiЙ Кpипoв,
I. МeщеpськиЙ, A. BиrпнегpадськиЙ, I. Coмoв,.{. Бoбильoв' Г.
Cyслoв, B. Iмшaнецький, П. Bopoнeць....(o pеvi, бaгaтo з них
сaмi cтaли oснoBoпoпo)кникaМи }Ioвих Bе]Iиких нayкoвиx
lшкiл i нaпpямiв y гaлузi МaTeМaтичних нayк.

3a видaтнi дoсягHeння в гaлyзi мaтeмaтичниx нaщ Ми-
хaЙпa oстpoгpaДськoгo oбиpaють чи нe пеPllloгo сePeд yкPa-
iнцiв вoднoчaс члeнoМ Aкaдемii нayк y HьIo-Йopкy, T1pинсь-
кoi aкaдeмii, Haцioнaльнoi aкaдемii де Лiнчеi в Pимi, члeнoм-
кoPеспoндeнтoм Пapизькoi Aкaдемii нaщ, a тaкoж пoчeсним
чJIeнoм 6aгaтьoх нayкoвих тoBaPистB Й yнiвеpситeтiв. .(пя
тoгoчaснoi poсiЙськoi iнтепiгeнцii щpaiнeць oстpoгpaДський
стaB тaKиМ Bисoким aBтoPиTетoМ, Щo 6aтькуr, блaгoспoвпяlo.
чи свotx синiв дo вищoi [Iкoпи' PaДуIIIуI свoiм дiтям: 

,'Cтaвaй

oстpoгpaдсЬким!''
Cдiд нaгoпoсити' llдo нaul зeмЛяк, кpiм BeпичезIIoгo тaлaн-

тy Bченoгo дoслiдникa, вмiв i зzlxoпити aylитopiro. Cщaсниrсr,
Йoгo y.rнi, - 36!, хTo сJIyJtaB MиxaЙпa oстpoгpaдськoгo, вiд-
знaчaJIи: ''Cпyхaти Йoгo 6yлo iстиннoro нaсo,Ioдoю' нi6итo чи-
TаuIYIсЯ нaм висoкoпocгичнi тBoPи. Biн 6р нe тйьки вeпlцwlЙ
мaтемaTик, .lJIе' якIцo l,to)l(нa Taк BиPaзитися, i фiлoсoф-геo-
метP' кoтPиЙ yr"riв пiднiмaти дyx с,ryJ€чa. Яснiсть i стислiсть
Йoгo виклaдЬ 6уи BPuDкaIoчими, вiн нe МrrиB BиюIaдк.lми' a
пoстiЙнo тPимaB дyМкy сIryxaчa в нaпPr)кerroмy стaнi пo вiд-
I{oIIIеннIo дo сrгi питaння. Bсiмa IУс:,шUIЯNIуI вiн нaмaгaвся,
пдo6 слщavi спiдкyвaли 3a ним i могпи poзyмiти Йoгo: дпя
цьoгo якe-не6yДь питaння oxoп,IloBaлo кiпькa пекцiЙ, вiн зaв-
)кди пoчиtlaв з pe3loме Bсьoгo в)ке скaзaнoгo tlloдo цЬoгo B
пoпepeднiх пекцiях i пoтiм irпoв дaлi...''.

BидaтниЙ вчeниЙ Микoпa ЖщoвськиЙ тaк хapaкePизyвaв
нaшIoгo зеМ,Iякa: ''У Мaтемaтицi тaкox € сBoя кPaсa' як i в x<и-
Boписy i пoезii. I]я кpaсa пPoяBляeться iнoдi y виPaзних' яск-

Paвo oкPeслених iдeяx, де нa Bидy всякa дeT.UIь yмoвиснoвкiв,
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a lнoдr вPiDкaс Boнa нaс y шIиpoкиx 3aДyм:rх' щo хoBaють y сo6i
ЦIoсь недoBeденe' aЛe 6aгaтoo6iцяюve... У твopaх oстpoгpaд-
ськoгo нaс з.lxoпJlloe зaгaльнiсть aнaлiзy, oснoBl{a дyмкa тaкa
х( lIIиPoкa' як IIIиPoкиЙ пpoстip Йoгo piдниx сTепiB...''.

Кpiм yсьoгo, МихaЙпo oстpoгpaдський кoxaвся в пiтеpary-
pi, мистецтвi, дpy.,кив з Tapaсoм Шeвчeнкoм. Щopoкy пpи.Dк-
Джaв нa piднy ПoлтaBЦIинy. Tyг вiн зaxвopiв i пoмеp.

Пopяд з Михaйпoм OстpoгpaпськиМ BидaTниЙ вклaд y Poз-
Bитoк Мaтeмaтики в ХIХ стoпiттi внiс щe oдин нaшI зeмшtк -
aкaдeмiк Biкгop Бyнякoвсьlс,lй ( l 6. l 2. l 80 |-|2.|2,|889), якutа
нaPoдиBся в мiстi Бapi нинilпньoi Biнницькoi o6лaстi. oскiль-
ки Parro пoмеp 6aтькo, BихoByBaBся в сiм'i Йoгo знaЙoмoгo -
геI{ePaлa Topмaсoвa. У 19 poкiв виtхaв 3a кoPдotl д,Iя зaBеP-

tIIення oсвiти. Bчився в Hiмeччинi, Швeйцa-
pii, Фpaнцii. Пoвepнрlltиcь |826 poкy з €в-
poпи' пoчинae Bик,IaДaцькy ,Цiяпьнiсть y
Caнкт-Пeтеpdypзi - в Пeprшoмy кa,цeтсЬкo-
мy кopпyсi, МopськiЙ aкaдемii, Гipниvor"тy
iнститщi, Iнститrгi кoPгryrсy iнх<eнеpiв rппя-
xiв спorrрeння' a з l846 Poкy - в Caнкт.Пe-
теp61pзькoмy yнiвepситетi. Читaв Бyнякoв-

ський к},Pси aнaлiтичнoi мeхaнiки, дифеpeнцiЙoвaнoгo Й iн-
тeгPirпЬI{oгo o6числень, тeopii Ймoвipнoстей, дифepенцiЙних
piвнянь, вapiaцiЙнoгo o6чиспення i тeopii кiнечниx piзнoстей.
3a свiд.rенням сгIaсникiв, пекцii Бщякoвськoгo вiдзнav aIIИcЯ
oсo6пивolo чiткiстlo: ,'Haйвalкчi Й з пepшoгo пoгпядy сщi
icтvrни l{aтемaтичI{oгo aнaпiзy вKпaдaлися в тaкi зaхoппюloчi
фopми, lвvlKllaДашIt|cя тaкoю пPекPaснoю мoвolo' 3 тaкoю
дивoBIDкI{olo яснiстlo, щo пPихoвУв,a]IИ дo сe6e нaвiть тиx
сrrрa.riв, кoтpi нe вoпoдiли oсo6,IиBolo зoсePедx(eнiстIo''.

Biкгop Бyнякoвськиf,t у 1846 poцi випyстиB I\,totloгpaфiю
''oснoвьI мaтeмaтI,tчeскoй тeopии вePoятнoстеЙ'', якa вiдi-
гP:r,Ia llaдзвwчafiнo в.DKпивy Poпь y PoзBиткy Мaтeмaтики B
Poсii. Biн тaкoх(' дo peнi, poзpo6пяв пpиклaднi пpo6лeми цiеi
Irayки. 3oкpeмa, IIaписaв Pяд пPaць з пeмoгpaфii Poсii, вiЙсь-
кoвoi стaтистики тoцIo.
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Bепикolo пoпyпяpнiстIo в спeцiалiстiв кopистy€ться пPaця
Biктopa Бyнякoвськoгo'.o нeкoTopьIх нePaBeнств.lx' oтнoся-
lIIиxся к oпPeделенньIм инTeгPirлaм и,Iи интeгPaлaМ B кo-
неч}tьlх paзнoстях'' (1859). Bивeдeнa B цьoмy епoх:rпьнoмy
дoслiдlкеннi неpiвнiсть Бyнякoвськoгo' як це вoнa ввiйIппa в
нayкy, вiдiгpaс нaдзвичaЙнo BФKпиBу poпЬ y piзниx питaннях
мaтeмaтичнoгo aнaлiзy. Biн зaдyмaв i чaсткoвo здiйснив ви.
дaнIIя ''Лексикoнa чисToй и пPиклaднoй мaтемaтики'', B якo.
мy пoясIIюBaв yсi мaтeмaTичI{i, a тaкoх 6aгaтo aстpoнoмiнниx
i фiзинниx тepмiнiв.

Кpiм тoгo, тpе6a 3a3нaчити' щo нaшI зeм,Iяк Biктop Бyня-
кoвський бaгaтo 3yсипЬ дoюIaB д,lя poзBиткy PoсiЙськoi aкa-
демii нaщ, odиpaIovись з 1864 Poкy пPoтягoм нвеpтi стoпiття
iТ вiцe-пpeзидеrrToм. l875 poкy' кoпи вiдзнaч.rЛoся SO-piv.lя
нayкoвoi дйпьнoстi Biктopa Бyнякoвськoгo, 6yпo вiдчeкaнeнo
спeцiaльнy мeдaль i встaнoвпeнo пpемilo PoсiЙськoi aкaдeмii
нayк Йoгo iмeнi зa кpaщi po6oти 3 I\{aтемa-
тики.

Кoли йдeться пPo щpaiнських дoPеBo,Iю-
цiЙних мaтeмaтикiB' тo нe мo)кемo o6минy-
ти i тaкy вiдoмy пoстaть в iстopii Укpaiни, як
Микoлa Гyлaк (25.05.1822-26.05. l 899). Taк,
цe тoЙ Микoпa Гyлaк кoтpий пoбpе знaний
як poсiЙськиЙ гpoмaДськиЙ дiяч, вчениЙ i
письмeн}Iик' oдин з opгaнiзатopiв Киpипo.Мефoпiiвськoгo
6paтствa. Як i Tapaс Шевчeнкo ypoдх(eнeць 3oлoтoнiськoгo
пoвiry тoдirшньoi Пoптaвщини вiд6р зaс,Iaння' пiсля чoгo
пoсепиBся в Oдесi, де BиKIIaдaB i мaтeмaтикy. Biдoмi тaкi Йoгo

мaTeмaтичtli пPaцi, як ''Етloди пpo тPaнс-
цендeнтнi piвняння'' тa .'Cпpoбa гeoмeтpii
чoТиpьoх вимipiв''.

Bизнaчним мaтеМaтикoм yкPalнськoгo
poду 6упa пpoфесop Cтoкгoпьмськoгo yнi-
BepситeТy Coфiя Кoвaлевськa ( l85G_l99l)'
ypoджeнa Кopвин-КpyкoBськa. Aвтop 6aгa.
тьoх пpaцЬ з теopii фyn*цii i мeхaнiки (oбep-
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тaння тBеPдoгo тiпa нaBкoпo }IеPyхoмoi тoнки) i aстpoнoмii
(пpo фopмy кiпeць Caтypнa) вoнa 6yпa пеplшolo х<iнкolo, кoт-
py l889 poкy oбpaпи чпeнoм-кoPeспol{,цeнтoм Пeтep61pзькoi
aкaдeмii нaщ.

у хIx стoлiттi Укpaiнa далa свiтoвi щe oднoгo Bидaтнoгo
мaтeмaтикa - Гeopгiя Bopoнoгo (28.04.l868-20.l l.1908)' яIсaЙ
нaPoдиBся в селi Ж1paвцi нa Чepнiгiвщинi.
Пiсля зaкiнчення в 1889 poцi Caнкт-Пeтep-
61pзькoгo yнiвеpситеry 6yв зaлишeниЙ тaм х<е
дпя пiдгoтoBки дo пpoфeсopськoгo зBaння.
Чеpeз п'ять poкiв ГeopгiЙ Bopoний зirхищa€
мaгiстеpськy дисePтaцiю Й пpизI{aчa€ться
пpoфесopoм Bapшaвськoгo yнiвepситеry. Чe-

Peз тPи Poки зirхиI'IIae дoктoPськy Дисepтaцiю
''Пpo oдне yзaгaльHeння :rлгoPитмy нeпePe-

Pивнoгo Дpo6y''. B цiй пpaцi щpaiнець BopoниЙ дaв нoвi
:rлгoPитМи Дпя o6чуlслeння oснoвtlиx oдиtlиць y зaг:rпЬнoмy
кфiннoмy пoпi aлгeбpaiчниx чисe,I вiд'емнoгo й дoдaтнoгo
дискpимiнaнтiв, якi i дoсi лиlпaються нaйкpaшдими. Мiж
iнrпими, мaгiстepськa й дoктopсЬкa дисePтaцii Геopгiя Bopo-
нoгo зaKп.lJIи oснoBи зaгaльнoi тeopii HeBизнaчeних piвнянь
3-гo стyпеня.

Haur земпяк зpo6ив тaкoж вокливi вiдкpиття в гeoмeтpii
чисeп i гeoметpii мнoгoгPaнникiв. Йoгo пPaця ''Пpo oД,нy зa-
Дaчy 3 теopii aсимптoтичних фщкцiЙ' (1903) пPискoPипa
poзBиToк сгlaснoi aнaлiтичнoi теopiТ чисeJI.

3a видaтнi пpiopитeтнi дoслiдх<eння в мaтеМaтицi 'rлeн.
кoPeспol{дeнт PoсiЙськoi aкaдeмii нaщ Гeopгй BopoниЙ 6yв
1907 poкy вiдзнaчeниЙ цiеlo yстaнoвolo iмeннoю пpeмiею B. Бy-
някoвськoгo.

Heoбхiднo вiдзнaнити, ЦIo 3 тiеi >к мiсцевoстi, щo Й Bopo-
Hу1r4, - Пpипрvини - пoхoдитЬ I'IIe oдин BидaтниЙ yкpaiн-
ськиЙ Мaтeмaтик' нarцaдoк нiмeцьких кoлoнiстiв aкaдемiк
ГeopгiЙ ПфeЙфep (23.|0.|87 2_l 0. l 0. l 946)' якиЙ нapoдився в
сeпi Coкиpинцяx. Пiсля зaкiнчення l 896 poкy Киiвськoгo yнi-
Bepситетy вiн дo l909 poкy Bик,Iaдaв y Киiвськoмy пoпiтехнi'r-
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нoмy lнстиTyTl' пoтrм y Plднoмy yнlBePситeтl дo oстaннD( днlB
свoгo )киття. 3 l94l пo |944 piк Геopгiй
Пфeйфep 6р пиpектopoм o6'еднaнoгo Iн-
ститrry мaтeмaтики та фiзики Aн yPсP.
Haщoвi пpaцi Гeopгй ПфеЙфеpa пpисвяveнi
в oснoBнoмy теopii дифеpенцiйниx piвнянь з
чaстиI{I{ими пoхiдними. Caмe Йoмy нaле-
rкить poзв'язaння зaгzulЬ}Ioгo спoсo6y фop-
l\,t.lльнoгo iнтегpрaння нелiнiйних piвнянь з
чaстинними пoxiдними i пopядкy тa 6aгaтo iнtшиx вiDКlIиBиx
pезyпьтaтiв.

Ha вдяннy 3гaдкy зaс,ryгoBye i пoдвиxництBo видaтнoгo

щpaiнськoгo Мaтемaтикa Петpa Bopoнця, кoтpиЙ 6iльlпiсть
свotx 6лискрI{x пPaць пo piвняннях Pyxy tlегoлoмtllгк систем
orфпiкyвaв щe в |897_|9|4 Poк.rх. Oдepх<aвши цi piвняння,
Bopoнeць poзв'язaв yспituнo зaдaчy пPo Pyх 6ез кoвзaння
твеPдoгo тiлa пo сфеpиннiй пoвеpхнi, a тaкo)к дaв вiдпoвiдь
щoдo пPoцeсy кoчeння дoвiльнoгo тiлa пo дoвiльнiЙ пoвeplсri.

3 тих yкpaiнських yчeних' IIIo з:rпишIипu свiЙ спiд y мaте-
мaтицi ХIХ стoпiття, тpe6a згaдaти yPoркеt{ця Кaтepинoспaвa
МиxaЙлa Aндpiевськoгo (l0.0l.|848_22'07.|879). Пiспя зa-
кiнчення Хаpкiвськoгo yнiвеpситery вiн 6р вiдpядх<eниtl Дпя
вик,Iaдaння Мaтeмaтики дo Bapшaви' де 3гoдoм o6iЙняв пoсa-
пy пpoфесoPa в тaМтеIIII{ьoмy yнiвepситeтi. Пфпiкрoчи свoi
пpaцi з пифеpенцiйних piвнянь y ''BapIпaвських щiвepситет-
сЬких изBестияx'' oдниIr,l 3 пеPIIIих сePeд мaтемaтикiв, МихaЙ-
пo AндpiевськиЙ 3аклaв oснoBи д,Iя стBoPеIIIIя Bapшaвськoi
мaTeмaтичнoi rшкoли.

I дoнинi вiдiгpaе B:DкпиBy poпь y нayui
oднa 3 пеPIIIих пPaць з oпepaцiйнoгo o6чис-
,Ieння. ,'Cимвoлiчнe oбчиспeння i пpиклa-
дeння Йoгo дo iнтeгpрaння лiнiйниx ди-
фepeнцiЙних piBняtlь'', якa н.rлe)китЬ пePy
ypoрI(енця сeпa Maлiiвки нa ПoптaвцIинi
МпхaЙпa Baщенкa-3aхaPчeнкa (|2.||.|825-
27.08.|9|2). Haвчaння в Киiвськoмy yнiвep-
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ситeTi' в Пapил<i дaлo Йoмy мo>кливiсть oсo6пивo rPF{тoBнo
зaЙнятцся пpo6пeмaми МaтеМaтиvнoi кylrьтypи. I, пpaцюIoни
з 1868 пo 1902 piк пpoфесopoм Киiвськoгo yнiвepситеry,
МихaЙлo Baщeнкo-3:rхaPчel{кo вп,IивaB нa iТ poзвитoк пo всiй
теpитopii PoсiЙськoi iмпеpii.

Як ввах<aroть фaхiвцi, i дoсi нe BTPaTИЛ|Iсвoеi aкryaльнoстi
Йoгo ''Iстopй мaтeмaтики'' (1883), a тaкo)к пеPеКпaд ''Пoчaт.
кiв'' Евклiдa з пoясltюк)чим Bстyпoм i пpимiткaми.

I{o стoсyсться ХХ стoпiття, тo Укpaiнa тaкo)к мa€ ким пи.
ЦIaTI/Icя нa теpeнi мaтeмaтики. I oднa 3 нaйяскPaBiшllоt зipoк _
aкaдемiк МихaЙлo Кpaвvщ (27,09.|892_
9.03.|942), якиЙ нapoдиBся B сeпi Чoвницi нa
Boлинi. l9l0 poкy вiн встщaе нa фiзикo-мa-
тeмaтичниЙ фaкщьтет Киiвськoгo yнiвеpси.
теry Cвятoгo Boпoдимиpa, яruЙ зaкiнvyс ve.

Pф чoтиPи Poки 3 дипJIoмoIr,l 1 стщeня.
Пoтiм - пeдaгoгiчнa дiяльнiсть' якa пo€tнy-
€ться з нayкoBими пoшryl(aми.

L924 poку вiн 6пискгlе зil]ищae дoКгoPськy дисepтaцiю
',Пpo квa.Ц,paтичнi фopми тa пiнiйнi пеPетвoPeння''. Пpo pe-
зyJIьтaти дoспiдiв МпхaЙлa Кpaвтщa дoпoвiдaeться тoгo x
Poкy нa Мiх<нapoднol{y t},taтемaтичнoМy кoнгpесi в Topoнтo,
Йoгo пpaцями цiкaвпяться видaтIli вченi Фpaнцii, Iтaлii, Hi-
меччиtIи. Миxaйлy Кpaвнyкy пPoпoн)rють пPoдoв)qrB aTуI' НaУ -
кoвy Дйпьнiсть y сшA, aлe вipний син Укpaiни з:l,IицIaeтЬся
нa piлнiЙ зeмлi. У |929 p. Михaйпa Кpaвнщa o6иpaють дiЙс-
ним ч,Iе}IoМ ByAн. A пoтiм вiн вiсiм poкiв ппiднo пPaцюr lraд
po3в'я3aнням сKпaднIdк lиaтемaтичItих зaвдilltЬ, oдеP)Iq/Ioчи

6пискщi PфуIЬTaTI'I. 3oкpемa, з теopii ймoвipнoстi, дe вiн ввiв
Мtloгoчпени diнoмiнaльнoгo poзпoдiлy, вiдoмi y свiтoвiЙ
Мaтемaтицi як мнoгoчлеttи Кpaв.rщa. He втpaтили Й дoсi
aктyirльIroстi Йoгo дoспiдх<eння з тeopii aналiтичниrс фyнKIiй,
теopii дифеpенцiЙнtlк тa iнтeгpaльних piвнянь тoщo.

Heoбхiднo дoдaти' щo с:rмe пPaця Михaйпa Кpaв.ryкa ''3a-
стoсyвaнIrя спoсo6y мoментiв дo poзв'язaння iнтeгpaльнlос i
пифеpeнцia,Iьниx piвнянь'' нaцIтoBхнy,Ia aмePикaнськoгo
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вчeнoгo .[х<oнa Aтaнaсoва нa виpiшeнIlя мaтеIиaтичнoi схeми
пеpllloгo кoмп'ютepa, щo 6yB пo6yД'oвaний y CIIIA дпя пoтpе6
aтo}tнoгo пPoeктy.

Пiсля бйьшoвицькoгo пеPевoPoTy' стBePркye пPезидeнт
Киiвськoгo мaтемaтичtloгo тoBaPиствa Cepгiй Кoлядa, здiЙс-
ttенo еIrеPгiйнi кpoки в нaпpямi pyЙнyвaння yкpaiнськoi нaу-
ки' зoкPeмa мaте}taтики. Бyпa зpyliнoвaнa знalиeнитa Киiвсь-
кa алгeбpaiчнa lшкoJla' a Тi чпeнaми пiдсипенo
Мoсквy. У тoЙ )ке чaс вепlцl<уltl Bнесoк y Poз-
Bитoк мaTeМaтиKи в Укpaiнi внiс 1poдх<енець
Boпoгoдськoi oбласгi .I],митpo Гpaве (6.09. 1863-
|9'|2.1939), яruЙ у L897-|899 Poк:rх пPaцю-
вaв y ХаpкЬськol\dy' a пoтi.п,r пPoтягoм сoPoкa
poкiв y l(и.rвськoмy yнЬеpситетi. 3 1934 poкy
вiн oчoлloвaв Iнститyг мaтемaтики Акaдемii
нaщ Укpatни, зaймaloчись B oснoBнo}ry пPикпaднoю Мaтeмa-
тикoIo.

3 Укpaiнolo пoB'язaнa i нaщoвa дiяпьнiсть aкaдемiкa Микo-
ли Кpилoвa (29.| L, I87 9-l l .05. l 955 )' yPoдх(енця Caнкг-Пeтеp-

бypгa. У |917-|922 poкaх вiн пpaшIoвaв y
Кpимськoмy yнiвepситeтi, a з 1922 - в Киевi.
Caме вiн € зaснoBникoм ки.rвськoi мaтемa-
тичнoi цIкo,Iи' якa здo6yпa визнaнIIя не пи-
шIe B кo,IиlЦньoМy Paдянськoмy CoIoзi' a Й зa
кoPдo}roм.

Йoгo oснoвнi пpaцi стoсyloться oснoвних
пpoбпeм теopii iнтepпoпяцii, нa6лих<енoгo

iнтегpрaння дифеpенцiЙних piвнянь, мaтемaтичнoi фiзики,
нелiнiЙнoi мeхaнiки.

Biдзнaчaючуl ьиДaтниЙ B}tесoк Микoпи Кpилoвa в PoзBи-
Toк нayки' Haцioнaльнa aкaдемiя нaщ Укpaiни Bстaнoви,Ia
Йoгo iмeннy пpемiro зa пpaцi в гalryзi мaтемaтики.

Укpaiнa пo пPaвy мoх(e пицIaтися т.lким свo.iм вихoв.lltцем'
яким стaв aкaдeмiк Микoлa Бoгoпюбoв (2l.08.1909_1993).
Hapoдився вiн y Hюкньoмy Hoвгopoдi, :UIе чePeз piк сiм'я
пepеtхaлa в Укpaiнy. Жlалu Бoгoпю6oви спoчaткy в Hiл<инi, a
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пoтiм y lfueвi. Tщ мaй6щнiй мaтемaтик Bстyпив l9l8 PoКyдo
пeprшot Киiвськoi кпасичнoi гiмнaзii, oдtlак чеPeз двa Poки' B

зв'язкy з пepeiздoм poдини в сeJIo Beликa
КPyчa нa ПoптaвшIинi вiн пPoдoвх(yr Bчи-
тися B тaмтerпнiй семиpivнiЙ rшкoлi. 3a piк
вiн нe тiпьки зaкiнчив Ti, a Й зa дoпoМoгolo
сiльських щитeпiв П. Ящeнкa тa А. Кopсpra
пpoЙtшoв i пpoгpaмy сepeдньoi lпкoпи. A
кpiм тoгo, oбдapoвaниЙ Ioнaк сaмoстiйнo
oпaнoвyr тPигolroметpiro, пpинoмy teякi

фopмщи вивiв сaм, Irе звePтaючись дo пiдpy.rникa.
oсь нoмy в |922 poцi, кoпи Бoгoлro6oви пoвePтaються дo

Киrвa, l3.pivнoмy xлoпцeвi, з oгJIядy нa йoгo здiбнoстi, toз-
Bo,Iяють вiдвiдрaти лекцii в КиТвськoмy щiвepситетi, a з
|923 polч йoгo зaняттяМи 3 Iиaтемaтики кePye тaкпЙвiдoмиЙ
вЧeний, як aкaдeмiк Микoпa Кpипoв. .(o спoвa, дoсить цiкa-
вим 6yв poзпoPядoк циx зaнять: rIитeJIь гoвoPив iз свoiми
rIнеМ пoчePгoвo чePез дelrЬ фP""цyз"*oю Й aнгпiЙсЬкolo мo-
вaми' aби пpивvити Йoгo дo кoPисTyBaння iнoзeмнoro пiте-
PaтyPoю.

I oсь тaк бiльrше poкy, пiсля чoгo Микoпa Бoгoпю6oв бр зa-
paхoвaний спeцiaльним piшrенням Пpeзидii Bсeщpaiнськoi
aкaдeмii нayк y нeпoBних п'ятнaдцять лiт aспipaнтoм кaфeд-
Pи мaтeмaтичнoi фiзики, якoю кePyвaв aкaдемiк Кpипoв.

A в сiмнaдцять poкiв Микoпa Бoгoпю6oв Ir:rпPaцюBaB ),}кe
тaкi peзyльтaти 3 тeopii вapiaцiЙнoгo числeI{ня, зa якi Йoмy
пPисyш<yють кaнДидaтський стyпiнь, a Бoпoнськa aкaдeмiя
нaщ (Iтaлiя) вiдзнaнaе спецiaльнolo пpeмiею. .{oктopськиЙ
стyпiнь йoмy пpисвoiли vеpез дBa Poки 6eз зa:с,rсry дисеpтaцii,
а спeцiaльним pirшенням Ппeнapнoгo зi6paння Bсeщpaiнськoi
Aкaдeмii нa}'к 3a пoдaHIIям aкaдeмiкa flмитpa Гpaвe. Бaгaтo
свotх видaтню( пPaць Микoпa Бoгoлю6oв Itaписaв з свoiм ри-
тe,Ieм aкaдемiкoм Микoлolo Кpилoвим. I{е, зoкpeмa ''Bстщ дo
непiнiйнoi Мeхaнiки', (|937), дoслiдх<eння з теopii динaмi'rниx
систем.

Caмoмy x< Микoпi Бoгoпюбoвy нaлe>кaть фyнДaментaльнi
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пpaцi в гaлyзi стaтистиllнoi фiзики, квaнтoвoi тeopii пoпя,

теopii нaдпpoвiднoстi тoulo.

.(o peнi, менi вдaлoся B}IяBуITуI B тa€мнo}ry apxiвi дoк}eteнти'

щo зaсвiдчyloть' як кepiвники Aкaдемii нaщУPCP нaпpикiнцi

l95l poкy дoмaгaлися пoBePнyти з Мoскви Микolry Бoгo.

пIo6oвa, кoтPoгo' зa6paвши в 1948 poцi нa тиМчaсoвy po6ory

в Aкaдемii нaщ CPCP, i не з6иpaлися вiдкoмaнДI4PуBaTu нaзaд

в Укpaiнy, дe i виxoврався гeнiЙ нayки. I не пoвеpк1'ltи в)I(e.

Haвiть втPrIaння цк кП(6)y }Ie дoпoмoгпo.
Biн ствopив нaщoвi IIIкo,Iи з нeпiнiйнoi меxaнiки, cTaтИc-

тичнoi фiзики i квaнтoвoi теopii пoпя. o6иpaвся iнoземним
ч,Ieнoм 6aгaтьoх Aкaдeмiй нaщ.

3a видaтнi зaсIIуT|4 B PoзBиткy мaтемaтиKи' мexaнlки тa

тeopети.rнoi фiзики aкaдeмiк Микoпa Бoгoпro6oв y,Ц,oстoениЙ

зBaння двi'ri Гepoя Coцiaпiстичнoi Пpaui (1969' |979),Ilaуpe.

aтa Пeнiнськoi ( l958) тa тpьox.IeP)IGвIIиx пpeмiй сPсP (|947,

1953, 1984).
''Ha пoнaткy мoеi дiяпьнoсгi нa пoсTy диPектoPa lнсгrrгyry

Мaтeмaтики Aн УPсP, _ згa,цyвaв сам Мюсaйпo Лaвpeнтьев' _

нa менe 6yлo нимaпo нaпaДoк' нaМaIaIwIся нaвiть зBи}ryвaтити

мене B мaтeМaтичtliЙ негpaмoтнoстi. Алe я ъп6paв пPoстy

тaктикy: пPaцювaти й нe звеpтaTуIуr;arulнa aтaки''.
3aкoни пpo6ивaння снaPядoм чи кy,Ieю piзних пеPeЦIкoд

BИBчaIШIся з чaсiв iснрaння apтилеpii. Кiпькa сoтень poкiв

lallИ|Цallacя нeзмiннolo фopмyпa, згiднo якoi гпибинa пpoби-

Baння пpoпopuiйнa ulвидкoстi снapядa. Пpo6ивaння 6poнi

кIЛvty,IятиBними снaPядaМи в'д6yB uloся зa якимoсь iнrшими

зaкoнaми. Ha тoЙ sac 6упlа вiдoмi двi мoдепi, lIIo BI{вч.lпися в

свiтi. 3гiднo 3 пePшoю, 6poню пpo6ивae стpylvliнь PoзжaPе-
нoгo гaзy' 3 дPyгolo _ Poз}I@PeниЙ мgтaлeв'иЙ пltп. Михaйпo

Лaвpeнтьeв y Фeoфaнii пpoвiв pяп пoспiлiв i пepекoнaBся' щo
e неo6xiднiсть висyIryти свolo кoнцeпцilo: мiдниЙ |Сумyля.-

тlцвнuЙ кoнyс снaPядa i 6poня, Iцo пpo6ивa€IьcЯ' пo сдi с

iдeльнo нeстиснyгi piдини. Biдтaк в oснoвy PoзParryI{кy нe-

o6xiднo пoюIaсти тeopilo piдкиx стpyмeнiв.
Aлe Дyпlкa пPo тe' пIo мeт:rп пoвoдитЬ сe6e як piлинa 6aгa-
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Tьoм видaBulaсЯ a6ЧPдI{oю. ''Пaм'ятalo, - писaв пiзнiцre
Михaйлo Лaвpентьсв, - мiЙ пеprший BисTyп в Aкaдeмii apти-
пеpiйських нaу 6упo зyстpiнyгo смiхoм. Але менi вдirлoся
дoBeсти' щo пPи фopмyвaннi кyrиyлятивнoгo стPyменя i пpo-
6ивaння бpoнi BиtIикaIoть тaкi rшвидкoстi, щo мiцнiснi i
пpyл<нi суIIIуI cтa|oTЬ нaдзBичaЙнo мaлими в пopiвняннi з
iнеpЦiйними.'.

Aкaдемiк Бopис Гнeдeнкo (1.0l.l9l2) нapoДився в сiм,i
щpaiнських пePeсeJIенцiв y Пoвoлrкi, aлe знaчI{a чaстинa
нaщoвoi Дiяпьнoстi йoгo пpoЙшлa в Укpaiнi, нa земпi пpедкiв.
У пiспявoснниЙ чaс вiн пo сrгi вiдтвoPюBaB мaTемaтичrry
шIкo,ry в Львiвськoмy щiвеpситетi, пoтiм пPoтягoм дeсяти poкЬ
в Iнспlтщi i{aтeмaтики Aкaдeмii нaщ УPCP, 3 1959 poкy_ Йoгo
диPeктoP.

Haщoвi дoслiдх<ення Бopисa Гнедeнкa
стoсyloться B пеPпry vepцr тeopii ймoвipнoс-
теЙ тa теopii нaдiЙнoстi, сaме вiн пoвнiстlo
Poзв'язaв пpo6лeмy пPo yмoBи збiхснoстi
PoзпoдiIry сy}t I{езaпежHих дoдaнкiв дo всiх
мo)Kllивиx ДIIЯ HtIх гPaничнI{к poзпoдiпiв.
Caме пiд чaс львiвськoгo пepioдy Дiяльнoстi
Бopисa Гнсдeнкa ним 6yпo пiдгoтoвленo пцPrlник .'Кypс

тeopii ймoвipнoстeЙ'', ЯкИЙ кoPистy€ться Beпиким yспiхoм в
yсьoмy свiтi.

Aкaдемiк Бopис Гнeдeнкo, якиЙ з 1960 poкy пepeведений дo
Мoскви, чпен бaгaтьoх мiхнapoдни:к мaтемaтичних тoвaPистB'
IIaуPeaT.[ep>кaвнoi пpeмii сPсP (1978)' пpемiЙ AH CPCP iмeнi
П. ЧебиrцеBa' М. Лoмoнoсoвa' нirгoPoд'х(ениЙ тaкoж мeд:r,IпIo
iменi C. Baвипoвa.

3a свiдченням спeцiaлiстiв, дo найвидaтнi[IIих Мaтемaтикiв
ХХ стoпiття, якi вихoвaIIIncя нa щpaТнськiй землi, tI.lJIе)Kить
вiднeсти Cтепaнa Бaнaхa (30.03.1s42_3l.08.1945). Уpoдrкe-
нець Кpaкoвa вiн yсе свo€ свiдoме )I(итTя пoв'язaв зi Львoвoм.
Tyг Cтепaн Бaнaх зaкiнчив 1914 poкy пoпiтeхнiчнlаЙ iнcтиту,
тyг 3:rхисTив дoктoPськy дисеpтaцiю, стaв пpoфесopoм. Спo.
чaтКy пPaцIoвaв B''Aльмaмaтеp'', a згoдoм - y Львiвськoмy
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рiвеpситeтi. Cвiтoвy слaвy Cтепaнa Бaнaх 3дoбyв
заснoвникiB сyчаснoгo фyнкuioнaльнoгo aнaлiзу,

як oдин lз

щo стaнo-
вить нинi oснoBy МaтеМaтики. oдep>кaнi ним
лiнiЙнi пPoстopи i дoсi не втPaтипи свoеi
aктyir,IЬнoстi. Як вiдoмo, 6aгaтo peзyпьтaтiв
нayкoвих дoслiд>кень Cтепaнa Бaнaхa оTaлiIуI
KпaсI,FIIIими i вхoдять дo всiх пiдpрникiв i
мoнoгpaфiи з фyнкцioнaЛЬнoгo aнaпiзy.
Йoгo гoпoвнa пpaця )киття з цiei пpo6пeми
,'Teopiя лiнiЙних oпepaцiЙ', вllЙlлпa l93l po-
кy пo,Iьськoю, l933 - фP"'цy.ькolo' a 1948 - PoКy yrсpaiн-
ськolo мoвolo пiд нaзвolo ,,Кypс 

фркцioнaльнoгo aналiзy''.
Cвiтoвe ви3нaння _ пoPяд з Пapизькoю i Гетiнгенськoю _

oдеP)к:r,Ia в тoй чaс Львiвськa мaтемaтIдIt{a шIкo,Ia' зaснoBaнa
Cтeпaнoм Бaнaхoм. Tyг виxoвaлaся цйa п,Ieядa мaтeмaтикiв,
якi пiспя Дpyгoi свiтoвoi вiЙнu Нe luI|flIIуIIIися в Paдянськolidy
Coюзi, a виtхaли 3a кoPдorr.

A Cтeпaн Бaнax дo кiнця свoгo хсиття пPaцIoвaв y Львoвi,
oчo,IIoIoчи' як i дo вiйни, фiзикo-мaтeмaтичний фaкyпьтет
yнiвеpситery. oднa 3 By,Iиць JIьвoвa сьoгoднi IIoсить iм'я Cтe-
пaнa Бaнaxa. Пoпьське мaтeмaтичнe тoвaPистBo встaнoвилo
пpемilo Йoгo iменi.

Пopяд 3 тaкими вiдoмими в свiтi rIнями Cтeпaнa Бaнaхa,
як Cтaнiслaв Мaзyp ( l.0 l. l 905_5. l l. l 98 l )' Bпaдиспaв Opпин
(24.05.l903) тa Cтaнiслaв Улaм ( 13.04.1909_17.05.l984)' йoгo
семiнapи вiлвiпyвaв yPoд)I(еI{ець Львoвa Мapкo Bицrик
(19.10.1921), кoтPий внiс вaгoмиЙ вклaд y Poзвитoк тeopii ди-
феpeнцiйнюr pЬнянь. Цi пPaцi 6yпи вiлзнavенi пpемieю Мoс-
кoвськoгo l\{aтемaтичнoгo тoвaPиствa (1950) тa iменнoro
мeдaлпIo ''Кoпex дe Фpaнс'' (I974).

,Цo видaтнюк щparнсьlсо< мaтемaтикЬ Ю( стoпiття оliд тaкoх<
вiднeсти Й ypoдх<eнця Киeвa Мapкa КpeЙнa (3,04.1907-
l7.l0.19s9). Йoгo l\{aтeмaтичнe o6дapрaння пPoявипoся
нaдзвичaйнo Paнo _ в 14 poкiв вiн с,r}гJ@в пекцii в пoпiтеx-
нiннoltлy iнститyгi, a в 15_16 _ вiдвiдрaв як вiльнltЙ cтryr'aч
пeкцii в yrriвеpситeтi. B l7-pivнorлy вiцi пеpe.Iхaв дo oдеси, дe
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п PoдoBх(yв aB зaЙМaT уIся Мaтем aти кo ю сaмoстi Йнo.
I вжe в тi poки пiд кepiвництвoм Мapкa КpeЙнa скJIaдa€ться

oдеськa Мaтемaтичнa цIкo,Ia. A дoсягнення fi пpoвiдникa6уДи
нaстiпьки BaгoмиМи) I.цo Bченa paдa Мoскoвськoгo yнi-
BePситетy в 1939 poui бeз зaхуlcTу IIP|'IсуД|4Лa Йoмy вvениЙ
стдiнь дoктoPa фiзикo-мaтeмaTичниx нaщ, тo.Цi ж вiн o6иpa-

€Tься членoм.кopeспotlдентoм AFI yPсP.

Усьoгo Мapкo Кpeйн н:lIIиGlB пo}raд 300 нay-
кoBих пPaць' гoJIoBtIим чинoм з фyнкцio-
ll.lльнoгo aнaлiзy, в яlсlх теopсгиvнi iдei пoсднy-
BaIIуIсЯ 3 кorrкPеTHими пpo6лeмaми
мaтемaТики. Tpе6a скa:}aти' щo пoдвюкницькa
пPaця скPoмнoгo пpoфесopa oдеськoгo
iн>кенepнo-6yлiвепьнoгo iнститщy (з |954

poкy) 6уa гiднo вiдзнaчена свiтoвolo нayкoвolo гpoмaдськiстlo.
Мapкo КpеЙн 6ув o6paний пoчeсним iнoземним члeнoм Aмe-
pикaнськoi aкaдемii нaщ i мистeцтB' Haцioнaльнoi AH CIIIA тa
бaгaтьoх iнцtих aкaдeмiй i нaщoвиx тoBaPистB. Biн бр тaкo)к
вiдзнaчений пpeмiеlo М. Кpипoвa A}I yPсP (|973) тa пpемiеlo
''Boлop,. (1982) Iнститyгy ПеPспeктиBниx дoслiд)t<ень y Пpин.
сгoнi (CIIIA).

B oдeсi poзкPиBся тaJIaнт i щe oднoгo }Ia[Ioгo Bидaтнoгo
зеМ,Iякa - yPoркeнця Кipoвoгpaдa Mикoли Чe6oтaPьoвa
(l5.06.18941_2.07.|947)' Bжe y l7-pivнoмy вiцi пiд BппиBoм
стaттi М. .tlo6aчевськoгo ''o нaчa,Iax геoмeтpии'' мaЙ6yтнiй
мaтeмaтик пиI'IIe сBoIo пеPIПy пPaцю ''Фopмyлa геoмeтpii
Лo6aчевськoгo''. y 1916 poцi, зzlxистиBI'IIи
дип,Ioмнy poбoтy в Киiвськoмy yнiвеpситетi,
Микoпa Че6oтapьoв 6уъ зaлиlлeннЙ ту для
пPoдoB)I(ення нayкoвoi дiяльнoстi. У |92|-
L927 Poкaх пPaцIoBaB в oдеськoмy
yнiвеpситетi, пoтiм - y КaзaнсЬкoмy.

Bpaxoвyюvи видaтнi 3aс,Iyги Микoпи
Чебoтapьoвa в PoзBиткy мaтемaтики'

кoPеспoндентa з |929 PoКy' ,IayPеaтa .[еpжaвнoi пpeмii сPCP
(1947).

Bидатним мaтeМaTикoм сylaснoi Укpaiни е aкaдемiк oпек-
сiЙ Пoгopепoв (3.03.1919), ypoпх<енець спo6iдськoro кoзaць-
кoгo пoсе,Iення Кopoнa, шIo нинi в склaдi Бeлгopoдськoi o6-
пaстi Poсii. Bчився спoчаткy в Хapкiвськoмy yнiвepситeтi' .l,Iе
вiйнa змyсилa зaкiнvрати BiЙськoвo-пoвiтpянy aкaдeмiю в

Мoсквi. Чepeз тpи poки пiспя здo6щтя
виrцoi oсвiти oлексiй Пoгopeлoв )DI(e 6yB
ДoктoPoм фiзикo-мaтемaтичHих нaщ. Пpa-
цюючи в щpaiнських aкaдемiчнrос iнgп,lтrгax
мaтeMaтики тa фiзикo-теxнivнoмy IIизьKltк
TeМПePaT}rP (Хapкiв), oлeксiЙ Пoгopслoв
зaЙмaeться питa}Iнями геoметpii в цiлoмy.
Caме вiн, зoкPeМa' даB пoB}tе виpiшeння

пPoo,Ieм и oдtlo3нaчнol Bи3нaчен oсTr д,Iя 3aгaЛ ьних B|4гIу7<II||х
пoBePшIoстеЙ, дoвiв piвнiсть 3aмкнrгих iзoметpинних Bиtlyк-
JIих пoвepхнoстeЙ, piвнiсть 6езкoнечних Bипyкпиx пoвеPx-
нoстеЙ з пoвtloю кPиBизнoIo 2 пi i piвнiсть безкiнeчних ви-
Пyкпих пoвePхнoстеЙ з кpивизнoК)' менlПolo нiх< 2 пi пpи
дeяких дoдaткoBиx yIиoBilL Йoму тaкoж нaJIeжитЬ poзв'я-
3aння пpo6пеми пPo зaнyPення двoмipнoгo Pимaнoвoгo piз-
нoмaнiття в 6уlь-якvtЙ pимaнoвиЙ пpoстip, безкiнечнo мaJIиx
3гинaнЬ зaгaльнI{к Bипyк,Iих пoBеPхIroстeЙ Toщo.

3a цi видaтнi дoсягнення oлексiй Пoгopепoв yдoстorниЙ
.Гlенiнськoi (|962),.('еpх<aвних пpeмiй сPсP (1950) i yPсP

(|973) тa пpемii iменi М. Лo6aчевськoгo ( 1959).
.(aлекo 3a ме)кaми Укpaiни вiдoмe й iм'я }.Poд2I(енця Киевa

aкaдемiкa Boпoдимиpa Кopoпюкa
(l9.08. l925). Пpoтягoм бaгaтopiннoi
нaщoвoi дiяльнoстi в Iнститщi МaTeмaтиKи B
Ifuевi вiн poзв'язaв 6aгaтo пpo6лeм тeopii
ймoвipнoстeй тa мaтeмaтичнoi cTaTИсT|4КIl,
пPoгPaМyBaння. Цi пpaцi вiдзнaнeнi пpeмiеlo
М. Кpипoвa (|976) тa .(epжaвнolo пpемiсlo
yPсP (1978).

зoкPемa дoслiд>кeнь тeopii Галya i Лi, Пpeзидiя AH
BстaI{oBи,Ia пiсля Йoгo смеpтi iмeннy пpeмiю свoгo

r82

сPсP
члeнa-
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У пoптaвськoмy селi Шишaки нaPoдився Юpiй МитpoпoпЬ-
ський (3.0l.19l7)' кoтpий пPoтягoм 6aгaтьoх Дeсятипiть oчo-
,IIoBaB Iнститyг мaтеМaтики в Киeвi. Йoгo пpaцi с фyнпa.
мент:rльI{им Bнeскoм y PoзBитoк мaтемaтичниx мeтoдiв нелi-

нйнoi мехaнilоr, теopii нелiнiЙних кoливaнь i
мaтеМaтиtlнoi фiзики. 3oкpемa, вiн ствopив
aпгoPитм пoбyДoви aсимптoтичI{их
poзкJlaденЬ нeпiнiйних дифepенцiЙних
piвнянь, якi oписyloть нестa-цioнapнi
кoпивaльнi пPoцeси' poзpo6ив Мeтoд
Дoспiдх<eння oднoчaстoтнt{x пPoцесЬ в кoпи-
вaпЬIIих системaх з 6aгaтьмa стvпенями

свoбoди, дoспiдив систeМи непiнiйниx дифepeнцйних pЬнянь
Iцo oписylоть кo,IиBzuIьнi пpoцeси в гipoскoпiчнrлr i сильнo
непiнiЙних систем€lх тotцo.

У |97| poui 6р o6paниЙ iнoзeмним ч,Ieнoм Бoпoнськoi
aкaдемii нaщ (Iтaпiя). Лeнiнськa пpемiя (1965)' пpемiя М. Кpи-
пoвa (|977).

A дiйсниЙ чпен HAFIУ Boпoдимиp Pвaчoв (2|.|0'|926),
який нapoдиBся B Чигиpинi нa Чepкaщинi, збaгaтиB нayкy
пPaцяIr,rи пePI'IIoвaPтiснoгo 3IIaчeння. Biн ствopив нoBy Мaтe-
МaтичIry тeopilo (тeopiю-P-фщкuiЙ). 3a iT Дoпoмoгolo' зoкPе-
Мa' стllлo мo)I0IиBим виpitпити зaдaчy aнaлiтичнoгo oписaння
геoмeтPI,IчIIих oб'eктiв дoвйьнoi фopми, щo дo3вoпипo Poз-
III|4PI4TиI дoзвйьнi мo)KlIиBoстi вapiauiЙниx мeтoдiв, ствoPити
нoвy тeopiю poзмiщeння гeoмeтPичItих o6'eктiв тoщo.

Bокливим }Iayкoвим Pез)r,Iьтaтolr,t Boпoдимиpa Pвaчoвa r
poзpodкa гeнePaтoPa пPoгPaми''Пoпе'', пPизнaчeнoгo д,Iя
aвтoмaтI,ftlltoгo фopr'rрaння вiдпaгoд'(eних
a,IгoпьIlих пPoгPaп{ i виpirшeння зaдaч

PoзPa.кFrIry фiзинних пoпiв.
3a цi пPaцi Boпoпиr'пry Pвaчoв вiдзнaчений

щeмielo iм. A.Циннцкa (|976) тa .(еpх<aвнolo
пpeмieю yPсP (1980).

Biдoмим r{еrrим y гaгрi фyнкцioнaпьнoгo
aнaпiзy Й мaтeмaтичнoi фiзиlсl e aкaдeмiк
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Boлoдимиp Мapvенкo (7.07.|922). Hapoдився вiн y Хapкoвi,
тaм зaкiнчив yнiвepситет' тaм i пpaцювaв yсe >киття. Йoгo
пpaцi в звopoтнiй зaдaчi poзсiювaнн я тIяtтIу| B
oснoBy нoвoi гaпрi мaTeМaтики _ теopiТ iн-
тeгPyBaIIня нeпiнiйниx евoлloцiЙниx дифе-
peнцiЙних piвнянь. Цe дaпo мorкпивiсть
ствopити opигiнaльнi мeтoди дпя PoзpilryIr-
кy paпioхви,Iь' тeпЛoBoгo випpoмitIIoBaIIня'
вidpauii мeтaлiчниx кoнстpщЦiй. 3a цi дo-
сягнeння yДoстoeний Ленiнськoi пpeмii
(|962) спiльнo з ypoДх(eнцeм БepДянськa 3aпopiзькoi oблaстi
Бopисoм Левiтaнoм (7.06.|9|4).

Aкaдeмiк Aн aт oлiЙ Cкopoхoд ( l 0.09. l 930 ), кoтpий нaPoдиBся B
Hiкoпoлi,[нiпpoпетpoвськoi oблacгi, a пo зaкiнчeнню КиiЪськo-
гo щiвepситетy пPaцюс в Iнспlтyгi мaтемaтики HAHУ, oдePх(ilв

вaxливi Pезy,Iьтaти в теopii МaPкoBських пPo-
цесiв, стoxaстичнI,D( дифepeнцйнюк piвнянь,
кePyloчиx пpoцeсiв, стaтистицi випaдкoвl{к
пpoцесiв, теopii poзпйЬ y бeзкiнеvнoмipнlлк
пpoстop:D( i в гpaниннIл( теoPeм:rx теopii Ймo-
вipнoстеЙ. Бaгaтo йoгo пPaць 3 BкaзaнIл( пpoб.
,Ieм' 3a якi вiн щoстoeниfi пpeмii iменi М. Кpи-
,IoBa' пePеKпaденo нa iнoземнi мoви.

BiдoмиЙ свoiми дoспiдх<eннями 3 теopii непiнiЙнюс дифe-
peнцiйних piвнянь y чaсткoвI.Iх пoхiдниx, непiнiйнoмy фyнк-
цioнaльнoму aнuiзу )'PoрI(енeць Жмеpинки Biнницькoi oб-
пaстi aкaдемiк Iгop Cкpипник (l3.l1.1940). Пpaцююvи пiсля
зaкiнчeння Львiвськoгo yнiвepситery в piзнlлt нaвч:lпЬних тa
нa}'кoвих зaKпaдaх Укpaiни, вiн poзв'язaв
пpo6пer"ry Peг}r,IяPнoстi квaзiлiнiйних eпiп.
тичIIих piвнянь дoвiльнoгo пoPядкy нa ппo.
цIинi, пo6yд1вaв тeopilo стyпeня yзaгiUIьIrе-
нI,ск Moнoтoнниx вiдo6P.Dкeнь' poзpoбив тo-
пoпoгiчнi мeтoди Й зaЙмaвся дoспiдя<eннями
зaгirльних непiнiЙних eпiптичних гPaниrIнID(
3aдaч тolцo.
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Бaгaтo мaтeмaтикiв yкpaiнськoгo пoxoд)кeння B cптrу piз-
них oбстaвин змylшeнi бyпи пpaцloвaти 3a мe)I(aми Pцнoi зем-
пi бiльlшy чaстинy сBoгo )I(иття. '{o тaких нaлe)I(aB' зoкPeмa,
yPopкeнeць Бiлoi I{еpкви нa Киiвщинi aкaдемiк ЮpiЙ Лин.
ник (8.01.19l5_30.06.1972). Пiспя зaкiнчeння Лeнiнгpatсь.
кoгo yнiвepситeтy вiн пpaЦювaB тaм i в мiсцeвoмy вilvtiленнi

Мaтeмaтичнoгo iнститyry AH CPCP. HaIц
зeм,Iяк стBoPив еpгoдинниЙ метoд в тeopii
кBaдPaтниx фoP' i цiлoчиспенниx мaтPиць;
дaв oцiнкy нaйменrшoгo пPoстoгo чис,Ia B
apифметиннiй пpoгpесii з вепикoIo piзнiстro.
Caме вiн дoвiв теopеlvfy пPo те' щo кo)кIlе
дoстaтньo веJIике числo мo)кнa пPeдстaBити
y вигпядi сyl,rи двoх пPoстих чисеJI i нeс-

кiнченних стyпeнiв двiйoк, пPичoМy чиспo двiЙoк o6мeх<eнo
adсoпютнolo пoстiЙнoю, Йoмy нaлeх<ить винaxiд''Bе,Iикoгo
peЦIетa,'_ lloвoгo метoДy е,IеМeнтaPнoi теopii чисеп' вiн дaв
тeoPeтикo-iнфopмaцiйне дoBеденrrя цeнтPirпьнoi гpaниннoi
теoPеми тoщo.

Ппiднa daгaтopiннa пPaця Юpй Линникa вiдзнaнеIla 3вaн-
ням Гepoя Coцiaлiстичнoi Пpaцi (1969)'.(epxaвнolo (1947) тa
Ленiнськolo ( 1970) пpeмiями.

Taкa х< дoпя i в yPoркeнця HoвoЬaнiвки нa.[oнeччинi aкa-
дeмiкa oлeксандpa Caмapськoгo ( 19.02. 19 19). 3дo6yвrши виЩУ

oсвiry в Мoскoвськoмy yнiвepситетi, тaм i
пPoдoв)кив свoi нaщoвi пoшry'rи. Бaгaтo pе-
зyrьтaтЬ oдeP)кaв спiльнolo пPaцelo 3 aкaдe-
мiкoм A. Tюroнoвим. 3aспди o. Caмapськo-
гo вiдзнaченi звaнrrям Геpoя Coцiалiстltчнoi
Пpaцi (|979), 

'[,еpх<aвнoIo 
(1954) тa Лeнiнсь-

кoю (1962) пpeмiями.
УPoдх<eнeць ЖитoмиPa чJIeн-кoPеспoI{-

дент АH сPсP lгop ШaфaPeвич (3.06.|923) y 17 poкiв зaкiн-
чиB eкстePнoм МoскoвськиЙ yнiвеpситeт' y 19 1п<e бр кaн-
дидaтoм' a в 23 - дolooPoм фiзикo-мaтeмaтI{rlних нaщ. 3a
пpaui пo aлгedpaiннiй теopii чисeп (вiдкpиття 3aгiulЬtloгo
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зaкoнy взaемнoстi i виpiшreння зBoPoтIrьoi зaдaчi Гulуa для
poзв,язрaних гPyп) удoстorlrий Лeнiнськoi пpемii ( 1 959).

Кpiм тoгo, вiдзнaчeниЙ пpeмieю Хейнeмaнa Гeтiнгенськoi
AH. Член Haцioнальнoi AH CIIIA, Aмepикaнськoi aкaдемii нaщ
i мистецтв, Лoндoнськoгo кopoпiвськoгo тoBaPистBa, Hiмeць-
кoi aкaдeмii пpиpoдoдoспiдникiв''Леoпo,Iьдiнa',.

Укpaiнa мo)ке гoPдитиcя i сBoeю сJIaBнoю дoчкolo oльгoю
oпiйник (2.07.|925), yPoдженкoю сeпa Мaтyсiв нa Чеpкa-
щинi. 3aкiнчипa МoскoвськиЙ yнiвepситeт' тaм i пpaцIoвaлa
пoнaд 40 poкiв. Акaдeмiк PoсiЙськoi aкaдeмti
нaщ. 3a дoспiДr<ення piвнянь 3 мaлим пaPa-
метPoм пpи пoхiлнI.rх вищих пopядкiв вiд-
знaчella пpeмieю М. Чeбoтapьoвa (l952), чe-

Pез дBa Poки oдePx(aлa пpeмiю iм. М. /Ioмo-
IIoсoBa зa пpaцi пpисвяveнi тeopii нeпiнiй.
них лифepeнцiЙних piвнянь 3 чaсткoвими
пoхiдними.

Кpiм тoгo, yкpaiнкy oпьгy oпйник BlцaнoBaнo чпеttстBoм
Iтaлiйськoi AH y Пaлеpмo ( 1967)' Едiнdypзькoгo кopoпiвськo-
гo тoBaPиствa (1985), a тaкoх( iмeннolo медaJI,Iю ''КoпФк дe
Фpaнс'' (ПaPих<).

,{o peнi' B тaк звaнoмy 6лизькotлy зapфilюкi вiдзнaнипaся i
ч,IеtI-кoPeспoндeIIт AH Уз6екистaнy Гaпинa Мaтвieвськa
( l 3.07. l 930), кoтpa HaPoДl,IЛaсЯ в [нiпpoпетPoBськy.

II{o стoсyeться щpaiнських мaтeмaтикiв,
якi пpaцювaли i пpaцюIoть y дa,Ieкoмy зaPy-
6Ьoкi, тo тpeбa, в пePЩy Чepг}l нaзвaти чJIе-
нa Haцioнальнoi aкaдемii нaщ Укpaiни Boпo-
ДIINIИPa Пегpиlпин a (22.0 | .|929 ), пpoфeсopa
Paтгepськoгo yнiвepситeтy (CIIIА). B цiй кpa-
iнi тaкorк вiдoмe iм'я Aнни Бo6'як.Haгipнoi,
якa зa мaтемaTичнi дoслiдх<ення 1987 poкy

oдеP)кirпa мiя<нapoднy HaгopoДy Кeмпe, щo ввiDкaeться в Шве-
цii пepшolo пiспя пpeмii Ho6eпя.

Hеoбxiднo н;BBaти тaкo)к Лyt Hipeн6еPгa' пPeдки якoгo 3
Укpaiни, a тaкoж €вгeнa Ceнeтy, aкaдемiкa з Aвстpaлii.
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У poзпoвiдi пpo Bидaтниx yкpaiнцiв-мaтемaтикiв, нaлeх<ить
згaдaти i пpo Яpoспaвa Taгaмлицькoгo (l|.09.|9|7-1983)'
чпella-кoPеспoндентa Бoпгapськoi aкaдeмii нaщ. HapoД|4BсЯ
вiн в щpaiнськiЙ poдинi в Apмaвipi нa Кy6aнi, aлe 6р виве-
зений в eмiгpaцiю, зaкiнчив Coфiяський рiвepситeт' дe 3
1954 poкy 6ув o6paниЙ пpoфесopoм. Бaгaтo poкiв кеPyBaв
сeкцieю фyнкцioнaльнoгo aнaлiзy Мaтемaтичнoгo iнститyтy
Бoпгapськoi AH.

Пopяд 3 цими Bидaтними iмeнaми вa>клlцвlцil вкЛaд Bнeспи
y Po3Bитoк мaтемaтики i тaкi yкpaiнськi вченi, як Яpoспaв
Лoпaтинський, AнaтoпiЙ CaмoЙпенкo, IOpiй .Цaлецький, Bпa.
дис,IaB.Ц'зядик, Юpiй Беpвaнський, Микoпa Кopнiйvщ' Bo-
,IoдимиP Лeвицький, Микoлa ЧaЙкoвськиЙ, Миpoн 3apиць-
кий, Гeopгiй Шипoв, CеpгiЙ Бepншrтeйн, Boпoдимиp Apнoпьп
(oдeсa), Mиxaйпo Bopoний (Чеpнiгiвlцинa), oпексaндP
oстpoвський (Киiв), Пaвпo Уpинсoн (oдeсa).

Пiдсyrики oстaннiх мixнapoдних мaтeмaтичниx oпiмпiaд
зaсвiдтyloть, щo yкpaiнцi мaroть всi мolкливoстi зaлиrшaтися в
aвaнгapДi PoзBиткy цiсi нaщи i в мaЙбщньoмy. 3oкpeмa' се-

Peд пePeмolкцiв пoдi6нIdк змaгaIIь в oстaннi 10 poкiв неoдмiн-
нo e пPедстaвники нarпoi дeP)I(aBи. A тaкi 3 ttldк' як ЮпiЙ Caн-
никoB (Ceвaстoпoпь), Пaвлo ПипявськиЙ (Biнниця), Мaксим
Бoндapvщ (Киiв)' Гaлинa .[o6poвoпьськa (Киiв) вже нaBчa-
Ioться i пpaцюють y пPeстюкних рiвepситетax CIIIA, oпек-
сaндP Pп6aк (Ifuiв) i Bapвapa Шепeпьськa (Хapкiв) пpo-
дoвщпoть yгвePрк}rвaти сe6е мaтeмaтикaМи нa Pцнit земпi.

мЕIинII(A B сЕБЕ I B сBIтAX

Taк yя<е сKlIlUIoся' щo щpaiнцi-мехaнiки ввiйrшли в iстopilo
цiei гalryзi нayки' B oснoBнoмy, як poсiйськi вченi, oсoбпивo в
дoPевo,IюцiЙнtдf,l пepioд. Але тaкa.rxня дoля, тaкa дo,Iя нaцroi
Укpaiни. Cьoгoднi }к Ми пoBи}Iнi скaзaти свiтoвi, щo кoнкPет-
нo зpoбипи нaшi земпяки' хoч вoни paнirше i спpaвдi 6aгaтo
пPaцIoвirпи в Poсii.

Чи не нaй6iпьIпе ДJIя poзBиткy тeopеTичHoi меxaнiки в Poсii
зpo6ив вllДaтнуlЙt мaтeмaтик Михaйпo Oстpoгpaдський. Як
зaзнaчaloть спецiaлiсти, y гaлрi aнaлiтичнoi мехaнiки вiн
',щoдo зaгальнoстi oдeP)кaниx ним PезyJIьтaтiв пepeвеpl.llиB
нaйвидaтнirших зapy6ixниx мехaнiкiв свoгo нary (Гaмiльтoнa'
Пyaссoнa тa iншиx), a oдеpх<aнi ним кпaсичнi peзyльтaти в
''гaлрi iнтегpрaння кaнoнiчниx piвнянь мехaнiки, e непеPе-
веpЦlеними''.

I-(е Йor"тy н.lJIе)кить вiдкpиття пPиHципy стaцioнapнoi дii.
Biн тaкoх< стBopиB тeopilo iнтeгpрaння дифеpeнцiЙних piв-
нянь нeвiпьнoi кoнсepвaтивнoi системи пpи нaЙзaгaльнiIших
пpипyщeннях пPo cуIПoв.у фyнкцiro. Кpiм тoгo, сaме нaIII 3eМ-
,Iяк e тBoPцeм нaнпiтиннoi тeopii спiвyДapянь твеPдиx тiл. A
Йoгo ''МeьryaP пPo миттевi пepeмiщенtlя систeМ' пiдпopядкo-
вa}Iих пеpемiнним yмoвaм'. 6yв фaктиннo вiдкpиттям IIoBoгo
нaпPямкy aналiтичнoi меxaнiки. У .repнетцi IIИсTa МуrхaЙлa
oстpoгpaдськoгo дo секPетapя Aкaдемii нaщ пPo свolo
нayкoвy po6oтy зa 1848 piк пиrшеться' щo Йoгo мемyap ''нe l
пPoстиIv{ пoI'IIиPен}rям вiдoмих мeтoдiв, y ньoмy BстaI{oBпIo-
eться lloвa тeopiя, щo стoсyrться пPeдмeTу, Я|<уIЙ BKПIoчae в
се6е динaмiкy як зaнaдтo пpивaтний Bипaдoк. Пpедметoм
МемyaPa е iзoпepимeтPичIra зaдaчa. Haм здaеться 3aйвим вхo-
дити B детaлi iстopii цiеi знaменитoi пpo6пеМи' де зyстpiva-
ються знaменитi iменa 6paтiв Бepнyлпi, Hьroтoнa, Ейлеpa,
Лaнгpaнл<a тa iнrцих. Але цi вепикi гeoмeтPи дaли тiльки
пoстaltoBкy цiеi пpo6пеми 3a дoпoмoгolo маTeМaTич}Ioгo
aнaлiзy, тoдi як нarrl aкaдeмiк (тaк писaB пpo себe сaм Oстpo-
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гPaдський) нaмaгarтЬся iT poзв,язaти. Йoму цe вдaпoся в тiй
х<е мipi, в якiй MaTeмaтикaМ цe вдajloся в динaмiцi....'.

Михaйпo oстpoгpaдськиЙ пiдгoтyBaB сBoгo зeМ,Iякa' yPo-

ркeнця Киrвa Петpa Co6кa (l8l9-l870), якиЙ 6р y ньoгo
aсистeнтoм' нa пePшIoгo пpoфeсopa бyпi-
вeпьнoi мeхaнiки в Poсii, кoтpий стaв читaти
сaмoстiЙний кypс з тeopii oпopy матepiалiв i
сTaTИК|4 спoPyд. Як oснoвoпoпoх(ник y Bи-
клaдaннi dyпiвeпьнoi мeхaнiки Петpo Co6кo
нaписaB цilry низкy пiдpрникiв з цiсi ДI4cЦ|1-
ппiни.

Алe oднiсlo з нaйвидaтнirшиx пoстaтей y

свiтoвiй механiцi стaв .[,митpo Ж1paвський, Poдoвiд кoтPoгo

пoxoдить 3 се,Ia Мpин нa ЧеpнiгiвIцинi. Caме .[митPo )кy-
paвський poзв'язaв ry пpo6пемy свiтoвoгo мaсштa6y, нa,Ц

якolo 6ялucянaЙвиДaтнilпi iнlкенepи Й мeхaнiки: вiн сTвoPив

теopiю мiстo6yпрaння, пiдвiв пiд неi мiцнy нaщoвy 6aзy,

oзGpoiвlпи пpoeктaнтiв циx спoPyд стPoгolo системoю й

Метoдaми poзpa.хyнкiв.
Hapoдився .[митpo Ж1paвськи i,I (29,|2.|82l-30. 1 1. l 89 1 ) в

сепi Бiпoмy Кypськoi ry6еpнii, дe тoдi пepе6рaлa в свotх po-

динiв йoгo мaти. Пoтiм Boнa пoвepнyлaся B
Мpин, де мaй6yгнiй рений BихoвyвaBся
пеPeд Bстyпoм дo Hiя<инськoгo лiцеlo, який
вiн 6лискyнe зaкiнчив y 1838 poцi.

Ti виняткoвi мaтематичнi здi6нoстi, якi
пPoяBи,Iися B юнaкa щe пiд чaс I{aBчaння в
Hiхс,rнi, oсo6ливo PoзBиrryлися в Пeтepdypзь -
кoмy iнститyгi кoprryсy iнх<eнеpiв lшпяxiв
спolryчення пiд вппивoм пeкцiй нaцIrcк Bидaтних зeмIlякlв

МlцхaЙпa oстpoгpaДськoгo тa Biктopa Бря кoвськoгo.
Пiспя 6писчrsoгo зaкiнчeння цьoгo Byзy _ iм'я ,[митpa

Ж1paвськoгo 6yлo зalleсенe нa мaPмyPoBy дolшкy - Йoгo нa-

rIPaBИтI|а нa 6yпiвниuтвo Пeтep61pзькo-Мoскoвськoi зaлiзни-

цi. Taм йoмy дoPгIи,Iи спoчaткy пiдгoтoвкy пpoeктiв мoстiв.

A пiзнiurе ,[митpo ЖypaвськиЙ пpизнaнaeться 6y.Цiвникoм
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oд}Ioгo з нaЙвiдпoвiдaльнilпиx нa цiЙ тpaсi мoстiв -Bеpеб'iн-
ськoгo' нa тoй нaс, нaйdiпЬllloгo в свiтi. Пpи спopyпlкeннi
цЬoгo o6'eктa flмитpo Жypaвський yпepшe в свiтi зaстoсyBaB
oднy нePoзpiзнy феpмy нa дeв,ять пpoпьoтiв' дoB)кинa кoж-
IIoгo з якиx дopiвнIoBaпa 54,3 метpa. A дoвх<инa пpoпьoтiв
зaлiзничнoгo мoстa неpeз piнкy Мстa, який тaкox спoPyДкy-
вaв нaшI зeM,Iяк' в)ке сяг.ula 6l'l7 мeтpa.

3a пepioд l843-l85lpoкiв fiмитpo Жypaвський не пиrше
пo6yпрaв BэIIуIK1 кiлькiсть мoстiв нa Пeтep6ypзькo-Мoскoв-
ськiй зaпiзнуlЦi, aЙ пpoвiв 6aгaтo тeoPeтични]к poзpa.хyнкiв тa
пPaктичних Дoспiдiв щoдo випpo61вaння piзниx кoнстpщuiЙ
i мaтеpiaлiв' з яких BoIlи BигoтoBтIятII4cя. [eй нaгpoмaдх<ениЙ
ним дoсвiд вiн виклaв y спецiaльнiЙ мoнoгpaфii'o мoст.lх
paскoснoй сисTeмьI Гay'' (1855), якa 6упa пo сщi пePшIoIo в
свiтi нaщoвoю тeopieю мoстo6yдyвaння.

Як зaзнaчaють спeцiaлiсти, ця кtlигa .(митpa Жypaвськoгo
стaлa тoдi незaмiнним кoМпaсoм для мoстo6yДiвникiв нa
6aгaтo poкiв. A 1856 poкy,(митpo Ж1paвський oгфпiкyвaв I'IIе
oднy сBoIo пpaцю - l|Jxtr4gчд11ия oтнoситeпь}Io сoпpoтивпeния
6pусa, пoдBepжeннoгo сипе нopмaльнoЙ к eгo д'лине,'. Hoвим y
цьoМy дoспiдrкeннi 6yllo тe' щo aвтoP дoвiв yпepшe в свiтoвiй
нayЦi: пPи згинaннi 6aлкa PoзPивaeтЬся }Ie ,IишIe в мiсцi за-
кpiппення, a й poзкoпIoeться B3дoв)к. 3aпpoпoнoвaний ним
мeтoд poзPаЦлrкy взaемoдii веpкrьoi тa нrокньoi чaстиtl 6aлru
ввйrпoв у KyPc спPoтиBy мaтepiалiв як ''тeopемa Жцraвськoгo'..

.[o opигiнaль}Iих пPoeктiв flмитpa Ж1paвськoгo тpе6a тa-
кo>к вiднeсти i пo6yпoвy мeтaлiннoгo lIIпипя нa дзвiницi Пет.

Poпaв,Ioвськoi фopтецi в Caнкт-Пeтep6ypзi в |876 poцi. 3a
6пискyче poзв.язaння цiеi пpoблeми' щo сyпPoвoд)qlвaлoся
oднoчaснo i ствopенням теopii нaскpiзних пipaмiдaльних oт-
вopiв, уeниЙ oдePх<aв 3вaння пoпкoBникaЙ6ув вiдpядх<eний
дo CIIIA BиBчaти зaлiзниvнy спPaBy.

Пiспя пoвePнe}Iня з-3a кoPдolly flмитpo Ж1paвськиЙ сiм
poкiв ovoлIoвaв дeпapтaмeнт зaлiзниць Poсii. 3a цeй чaс, дo
peнi, в Poсiйськiй iмпеpii 6упo пo6удloBaнo 4800 вepст нoBих
кoпiй. Кpiм тoгo, Ж1paвськиЙ такorк зallмaвcя пpo6пeмaми
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Boдних шUIяxiB сПo,Ir{ення' пoPтoBих спoPyД. l880 poкy вiн
oпyблiкyвaB щe oднy свoю BDкJlиBy пPацIol якa пPисBячyBa-
JIaсЬ спPoтивy peйoк з,Iaмaм 3a yМoB низькoI TeмпеPaтyPи.

30 листoпaдa 1891 poкy' чеPе3 Д'Ba PoKи пiсля вихoДy y
вiдсгaвкy, ,[митpo Ж1paвський пoмеP. Ha вiдзнaчeння rray.
кoвoгo пoдBиry,(митpa Ж1paвськoгo B кo,IoHHoмy залi Петеp-
6ypзькoгo iнсгитyry кoPгD,сy iнlкенеpiв lшпяxiв спoлуtення бyлo
BстaнoBJIенo йoгo МapМyPoBий 6roст. A Мiнiсгepствo lшляxiв
спoIггrенHя Poсii в квiтнi 1902 poкy BстaнoBлeнo пpемilo iмeнi

.(митpa Ж1paвськoгo' якa пPисyplqвaлaсЯ 3a дoслiфкeння в
гalryзi dyДiвeльнoi меxaнiки тa мoстoвoi спPaBи' - зoJIoTy
мeд:ulь тa гPoшIoBy BинaгopoДy в сyrиi 2500 pфпiв зoIloтoм.

BсесвiтньoвiдoмиЙ щpaiнськиЙ уeннЙ €вгeн Пaтoн тaк
oцiнювaв дiяпьнiсть .(митpa Жypaвськoгo:''IH)<eнеp Жypaв-
ськиЙ BпеPIIIе в свiтi в сеpединi 19 ст. пiдвiв сеpЙoзнy тeoPe-
тичнy oснoвy пiд пpaктикy 6yпiвниuтвa зaпiзнинних мoстiв,
стBoPиB пеPlшy l{ayкoвy метoдy PoзPaЦrнкy феpм i нe тiльки
poзpo6ив тeopilo, a Й 6пискуе зaстoсyBaв ii пpи бyпiвниuтвi
всiх мoстiв петеp6ypзькo-Мoскoвськoi зaпiзницi. Пpoслaвленi
чrlкoземнi фaхiвцi не Paз пoтiм зBеPтiUIися дo TeoPетичниx
пPaць i пpaктиннoгo дoсвiдy тaпaнoBиТoгo iнжeнepa Й yleнo-
гo тa чим.lJIo дечoгo 3aпo3иЛи в tlЬoгo',.

Щe oд,ним BидaтHим мехaнiкoм, пPoeкTyBa,Iьникoм i 6yпiв-
tIичим зaпiзничних мoстiв зaPекoМeндрaв сeбе нaшI 3ем,Iяк
Микoлa Бепелю6ськиЙ ( l3.03.l845-4.08.l922), кoтpиЙ нaPo-

диBся в Хapкoвi. 3aкiнчивtшн в 1862 poui iз зoЛoтoЮ мeдaл'Ilo
Taгaнpoзькy гiмнaзiю, вiн iде слiДaми сBoгo
бaтькa - fц6д9цa Бeлелюбськoгo' всTyПa-
Ioчи B Iнститyг кoPПyсy iнжeнepiв rшляхiв
сПo,IгIен}rя в Петеp6ypзi. Чеpeз п,ять poкiв
все6iчнo oсвiчениЙ Ioнaк }Iе тiльки oдеP)Кy€
дип,Ioм iнrкенеpa, a Й y,Цoстoloсться чeстi зa-
ttесе}Iня йoгo iменi нa мaPмyPoBy дollIКy кpa-

щих вихoвaнцiв цьoгo пPoсЛaB,Iенoгo }Ia-
Bч€lлЬнoгo 3aкJla,цy, щo вiдкpипo йoмy lшлях
BиКпaдaцькoi дiяльнoстi тyг >кe.
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3 сaмoгo пoчaткy свoеi сaмoстiЙнoi дйпьнoстi Микoлa
Белелю6ськиЙ зaхoпився бyпiвництвoм вeпиких мoстiв з
МеTaЛeBими пPoJIьoтaми' lIIo ст:lлo спPaBoIo Bсьoгo жуlття Й
пoстaBиJIo йoгo нa чoпi мoстo6yдyBaння в Poсii.

Cвoю дiяпьнiсть в цiй гaлyзi хapкiв'янин Белепю6ськиЙ

PoзпoчaB y пеpe6улoвi деpев'яних мoстiв Микoпaiвськoi
зaлiзницi, ,цe д,Iя змiни 48 rx
тpeбa бyлo викoнaти 26 пpo-
eктiв пpoпьoтiв. Cклaднiсть
зaмiни ПoЛягaЛa i в тoмy, Щo6
yсe це зpo6ити без зyпинки
pyry пoiзпiв. У зв'язкy 3 цим
нaшI 3eмJIяк 3aпPoпoнyвaB двa
спoсoби здiЙснення l\,roнтu(y
нoBих мoстiв: пpoльoти дo 35
метpiв BигoтoBЛяJIися пoвнiс-
тю в Caнкт-Петеpб1pзi, звiдки дoстaB,Iяпися нa мiсця t
BстанoBпюB aIIИсЯ Нa oпoPи спецiaльнo скoнстpyйoBaним ним
кPaнoм (це бyлo BпеPI'IIе в iстopii мoстoбyпyвaння), a дoвшri
пpoлЬoTи сКIIaДaIIуIcя нa спецiaльних пiдмосткaх, якi
пiдвiшрaлуIся Дo iснyloчих дepeв'яних oпop.

Пoдi6нi пpo6пеми в.уIнуIKaIIИ i пpи 6yпiвництвi i 6aгaтьoх
iнrrrих мoстiв, яких зa сBol )киття Микoлa Бепепю6ськиЙ
спPoектyвaB пoнaд стo. Cкarкiмo, в l875-188l poкaх зa Йoгo
aBтoPськими PoзpaЦ.нкaми бр спopyД)кениЙ нaЙдoвlпиЙ нa
тoЙ чaс y €вpoпi мiст неpез Boпгy 6iпя Сизpaнi - 13 пpo-
пьoтiв пo l l l метpiв кoх<ниЙ. 188l poкy - 6iпя нинirшньoгo
!нiпpoпeтpoвськa 6упo з6уloвaнo дBoяPуснпЙ мiст - дпя
залiзничнoгo i гrжoвoгo TpaнсПoPTy - нepeз .(нiпpo, якиЙ
HaPaхoвyBaв l5 пpoпьoтiв пo 7l,3 мeтpа. Toгo х< poкy з'явився
мiст vеpeз pivкy lнгyлeЦь, У якoмy БeпeлюбськиЙ пеpед6avив
oпopи BисoТolo в 45 мeтpiв' а пPoльoти - дoBжинoю 96,3
МетPa. A мiст.rеpeз Boпry 6iля Cим6ipськa' збyпoвaниЙ 19ll

Poкy 3a пPoектoМ нaшIoгo 3еМJIякa' мaB пpoльoти дoBжинolo B
l53 мeтpи.

Хapкiв'янин Микoлa Бeлeлю6ський

13 - 8-293

вiдoмий тaкoж як aк-
дo нayкoBol Ta
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TуIBHиIйI l{oBaтop 3aстoсyBaння }IoBих мaтеpiaлiB y 6yпiвництвi
мoстiв. Caме вiн пePцIим y Poсii PекoмeнДyBaв викopистoBy-
вaTи ,Iите зaлiзo, пPoпoнyBaB вiтчизняний цeмент y зaлiзo6e-
тoн. Biн, дo pенi, oпy6лiкрaв y l885 poцi пеprший y Poсii,'КyP.
стPoитeJIьI{oй мeхаItики''.

3 yгвopенням y 1895 poцi МilкнapoдHoгo тoвapисTBa ви-
пpoбyвaння мaтepiaлiв Микoлa Бепелю6ськиЙ aктивнo пpa-
цIo€ B Йoгo склaдi, a з I9I-2 poкy o6иpaeться пPeзидeнтoм цiсi
aBтoPитеTнoi нaщoвoi opгaнiзaцii. [o pеvi, Йoгo пpoекTи нa
мiх<нapoдних вистaвк.lх зaв)кди Bисoкo oцiнювaлися. Haпpи-
r1lД, B ЕдинбyPзi (1890) Микoлi Бепeпю6ськoМУ rIpуIcyДуII||4
зoЛoтy мeдaль' a в Пapюкi (1900) - пoчесний диплoм.

.(o генiaльних гIeних, якi свoiми дoслiDкeнняNIуI дoпo-
мoгпи знaчнolo мipoю poзв'язaти пpo6лeми втoмлювaнoстi i
спPoтиBy мaтepiaлiв 6р i син щpaiнськoгo сeJIяниHa Cтeпaн
Tимorrreнкo (22.|2.|878_ 29.05.l972). HapoДIlBся вiн y сепi
Шпoтiвцi нинirпньoi Cyмськoi o6пaстi, в
Poмнaх зaкiнчив PeaJIьне гIипище' пiспя чo-
гo вчиBся в Caнкг-Петep61pзькolлy iнспlтyгi
iнжeнеpiв rпляхiв спo,ггIеI{ня. Пiсля зaкiн-
чеI{Itя цьoгo врy Йoгo як o6дapoвal{oгo дo.
слiдникa 3uIу|IJ7|1Лt1з l90l Poкy тrг викпaдачем.
Алe невдoвзi мoлoдий рениЙ пoBеpтa€ться в
УIсpлнy.

.(oсить lIIBидкo йoгo лeкцil пPo спPoтив мaтepiaпiв' пPoчи-
тaнi в Киiвськoмy пoлiтехнiчнoмy iнститyгi в нaщoвиx кoп.rх
yсiei Poсii, i в 1908 poцi вихoдять oкpеМolo кtlигolo' нa дoпIo
якoi випaлa piлкiснa мoжливiсть 6щи xpeстoмaтiйним пiд-
Pyчникoм д,Iя стyдeнтiв бaгaтьoх пoкoпiнь _ яx дo сьoгoд-
нirшньoгo дня.

y 1909 poцi Cтепaн Tимorпeнкo видa€ Iце oдIry свolo знaмe-
tlитy книry _ ''l(yp6 тeopii пp1aкнoстi''.

Цi пцPгrники B)кe тoдi пpинеспи синoвi кo,IиIIIньoгo yкPa-
iнськoгo кpiпaкa всесвiтнlo cтIaBу. Haщoвi тoBaPисTBa, iнсти-
тди, yнiвep суIT eтуI 6aгaтьox кpaiн вiдз н aЧИIIИ видaтн i зacтrуrи
мo,Ioдoгo пpoфeсopa Cтeпaн Tимorпeнкa пoчeсними звaн-
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t|яIv||,l' piзними пpeмiями i мeдалями. Boднoчaс aBтoPитет.
Hoгo вченoгo 6yпo oбpaнo декaнoм фaкyпьтетy.

Biн, дo peнi, пpoяв,IяB нез.rлexнi пoгляди, 6yв y лi6еpaльнiЙ
oпoзицii дo цapсЬкoгo yPядy. l9l l poкy 3a неBикoнaння нaкa-
зy мiнiстepствa oсвiти щoдo пPипинeння пoнaдпPoцент}Ioгo
нa6opy свpeiв 6yв звiльнениЙ з iнститyry. Ha знaк пPoтесry
пoнaд сoPoк вiдсoткiв пpoфесopiв laIIуIIIlvIЛуl КП I, п iдтPимaв.
шIи тaким чинoМ Tимorпенкa. A пiд чaс нaцioн€lльtlo-Bиз.
BoJIьних зМaгaнЬ |9|7 poку Cтeпaн Tимorпенкo став B oпoзи-
цilo дo 6iльrпoвицькoi влaди. B l9l8 poцi сaмe Йoму 6упo
,цoPrlенo BHести пpoпoзицii rцoдo oPгaнiзaцii в склaдi фiзикo-
Мaтемaтичtl619 3iддйeння Укpaiнськoi aкaдемii нaщ BiддlJry
пPик,Iaднoгo пPиPoдo3нaвствa.

Пiспя пoPaзки aнти6iпьrпoBицЬкиx сил Cтeпaн TимoIпeн-
кo eмiгpрaв на 3aхiд. Cпepшy Дo6paвся дo 3aгpебa, де йoмy
зaпPoпorryBaIILIB*7KлaДaцькy пoсaдy' a з |922 Poкy 6yB зaпPo-
шrениЙ дo CШA кoнсyпьтaнтoм пPивaтнoi фipми y Фiлaдeль-

фii. 3 1923 пo |927 piк yкpaiнськиЙ пpoфeсop Cтeпaн Tимo-
lllенкo - oдин з пpoвiдних спeцiaлiстiв всeсвiтньoвiдoмoi
кoмпaнii'.Bестiнгayз''.

Hастyпне мiсце пpaцi пpoфeсopa Tимoшeнкa - вик,IaдiшIня
в МiчигaнськoМy (|927-|936) тa CтенфoPдськolvfy (I93*
1954) yнiвepсиTeт:rх сшA. 3 сepедини 50-х poкiв, дoвiвlци
теopilo i пpaктикy мeтaлoстiЙкoстi дo 6лнскуlах Тi веplшин,
в)I(е мaючи ве,Iичезнy ПтIeяДу свorх рнiв не тiльки в CIIIA, a й
в 3axiднiй €вpoпi, кoтpi пpoслaBИII|lcЬ спoPyд2кенняlvt висoт.
ниx 6yпинкiв, мoстiв, лiтaкiв тoщo' Cтепaн Tимorшенкo 3uII1-
шIae y вiцi 75 poкiв виклaдaцьI(y po6oтy i пoвнiстlo gi/ulaеться

пiдгoтoвцi нoBих Bидaнь свo.ix книг. Мiж iнrшим' з 1930 poкy
в Paдянськoмy CoIoзi нaщoвi пpaцi Tимorшенкa ДPУКувullлсЯ
B)кe B пePеклaдi з aнгпiЙськoi, нiмецькoi тa фpaнцрькoi мoв.
Oднaк нa Йoгo бaтькiвпIинi, дe з l928 poкy вiн 6р iнoземним
ч,IеI{oМ AH сPсP, як спPaBедливo пiдкpeспюB.lJloся, ''гoстpo
I{е Bистaчaлo Йoгo )t(ивoгo слoвa' Йoгo oсo6истoгo кepiвницт-
Ba тисячaми i тисячaми PaдяI{ських iнxенepiв, меxaнiкЬ, ви-
клaдaчiв дoкгopaнтiB''. Caме цим' дo pеvi, нa 3aхoдi пoясtlю-
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ють невдaчl 3 PaдяIIським нaд3ByкoBим JIaЙнePoм TУ.l44.
Укpaiнцевi Cтепaнoвi Tимorшенкy впePlДe в свiтi пoщaсти-

пo poзв,язaти тaкi пpo6пeми, як стiЙкiсть ппoскoi фopми зги-
}ry дBoтaвpoвиx 6aлoк i тoнкoстiнних сTepхCriв вiдкpитoгo
пpoфiлю, a тaкo)к зaдaч пo стiйкoстi дефopмaцii стисrryгих
лтIaсTvI*|, y тoмy vиспi пiдкpiппених pe6paми х<opсткoстi, ци-
пiндpинних o6oп0нoк, стiйкoстi деяких мoстoвих кoнстPyк.
цiй тa iнrrrих пpoблeм стiЙкoстi.

У свiтoвiЙ пiтеpaтypi з теopii кo,IивaHь BстaнoBи,Ioся пo-
tIяття .'бaлкa TимoIпeнкx'' _ 6xtr4g тaк вiдзнaчelro пPo пoпе-
pe.rнi кoпивaльнi pуюl,6ulru' oписанi tIиIи yпеPIIIе зa дoпo-
Мoгoю дифеpенцйних piвнянь. Caмe Cтепaнoм Tимorпeн-
кoм тaкoх( yпePшe в свiтi Poзг,Iянyгo нaпP1п<eння й пpoгини
IIPи стaтичнor"ry i динaмivнoмy нaBal{тiDкeннi peЙки 3 BPaxy-
вaIIням }IепPaвипЬнoстi гeoметPичних фoP' кoлii тa peйoк.

HaдзвичaйHo в.DКlIивим внeскoм y Poзвитoк свiтoвoi мехa-
нiюt e пpaцi Cтепaнa Tимorпенкa в гaлрi мiцнoстi зфнaстих
кoпiс пapoвих тyp6iн, кoпiнчaстих вaлiв тoщo.

B iдзнaчaюч п зaсIгytlа Cтепaнa Tимoцrенкo пеPед свiтoвoro
нayкoю i йoгo внeсoк в opгaнiзaцiю УкpaiнськoiAкaдемii нaщ
y l9l8 Poцi, неodxiдtlo 3a3нaчити' щo Cтeпaн Tимoцreнкo тoдi
oчoпив oДин 3 пеPшIих тPьoх iнститщiв нaшoi нaцioнaльнoi
aкaдемii нayк - Iнститyг технiчнoi мeхaнiки, яwtЙ як Iнсти-
тyг мexaнiки HaцioнaльнoТ Aкaдемii нaщ Укpaiни з 1993 poкy
lloсить iм'я свoгo зaснoвtlикa.

Це стaлoся, як бaчимo, тiльIсl B yмoвirх нeзaлe)I(нoстi Укpa-
iни. A свiт визнaв нaщoвi зaс,гyги синa yкpaiнськoгo нaPoДy
вx(e дaBнo. I свiдченняI\,l цьoгo _ o6paння Cтeпaнa TимoIшен-
кa ч,Iенoм aкaдемiй нaщ 6aгaтьox кpaiн свiтy, зoкpемa, CIIIA,
Aнглii, Iтaлii, Пoльщi, Мixнapoднoi aкaдeмii aстPoнaBтики'
o6paння пoчeсним дotffoPoМ pядy пpoвiдних врiв свiry, нa-
гoPoд)кeння' пoчинaloчи з 19l l Poкy l3 мeдалями' B тoltДyчис-
пi 6 мixнapoдними.

Arr,rеpикaнське тoвaPиствo iнrкенеpiв-мexaнiкiв 1957 poкy
BстaIIoвилo йoгo iмeннy мед.l,Iь' якolo пеPlппм 6ув нaгoPo-
ДxениЙ Cтепaн Tимoruенкo ..3a нeoцiнlцмlцЙ вклaI, ir oсo6иc-
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тvtЙ пpиклaд йoгo як кеpiвникa нoвoi ePи в пPикпaДнiй мeхa-
нiцi',. Кpiм тoгo, лadopaтopй меxaнiки Cтенфopлськoгo yнi-
BеPситеTy т.lкo)к }Ioсить iм'я щpaiнця Cтепaнa Тимoruенкa. I

цe цiпкoм зaкoнoмipнa увlata пaм'ятi нaшIoгo видaTIIoгo
зeм,Iякa. Aдя<e в CIIIA 6aгaтo Bчe}Iиx вв.DкaIoть' щo дo пePe-
iзДy Cтeпaнa Tимorпенкa дo CШA тaм нe бyro спpaвх<ньoi
мexaнiюl.

Кoпи Cтепaнy Tимotшенкy пiд чaс йoгo пepебрaння в
Moсквi впiткy |967 poку зaпPoпoнyв.rли oдеP)кaти гorroPaP 3a
йoгo oпy6лiкoванi пpaui y Paдянськoмy Bидaвництвi'.Haщa''
(''беpiть чемoдaн - гpotшей кyпa''), вiн нaписaв laяв.у, a6и цi
кolIIти пеPeд.rли нa пpeмiю вчеtIим y гaлyзi бyпiвeпьнoi
мeхaнiки. oднaк нi тoдi, нi тепep Мoсквa цЬoгo питaння IIe
виpiшrипa.

Iltoпpaвдa, в |967 poцi Пpeзидiя AH сPсP зaпPoпoнyв:rлa
Cтeпaнoвi Tимoшeнкy oчoлити aкaдемiчниЙ iнститyг, aле вiн
вiдмoвився: ''I{е бщo 6 дo6Pe, кoпи я бр мoпoдиЙ, a зapaз я
нiчoгo B)ке нe мo)Кy: i clалu не тi, i гoпoвa не тa''.

A дiзнaвшrись |97| poКy пPo спpoбy opгaнiзaцii Bидaння
твopiв y Киeвi, Cтeпaн Tимorпенкo нaписaB нa 6aтькiвшдиrтy,

щo цe Йoгo ''6езкiнечHo пoPaдyвaлo. B Укpaiнi я нaPoдився'
пPaцюBaB пpoфесopoм Киiвськoгo пoпiтехнiчнoгo iнститyry,
6р пиpектopoм Iнститyry мexaнiки Укpaiнськoi aкaдемii нa-
yк, 6yв сePeд пePпIих rпiстнaдцяти aкaдемiкiв цiсi aкaдемii. Я

дoвгo мpiяв пPo те' uдo6 нa мoiЙ 6aтькiвщинi вуlЙlllпo зi6paн-
ня мorx твopiв...''.

Пoмеp Cтепaн Tимoшeнкo 29 тpaвня |972 poкy y нi-
мецькoмy мiстi Byпepтaлi, де >кuB у свoei дoчки, нa 94 poцi
х(иття.

Бaгaтo нaшIl,f,к земпякiв пPoяBи,Iи сe6e пpiopитeтIrими Poз-
poбкaми нa тepeнi кoлиrrrньoi Poсiйськoi iмпepii тa Paдянсь-
кoгo Coюзy. Taк пpoфeсop Caнкт-Пeтep61pзькoгo щiвеpси-
тетy Biкентiй Aн кyпoв уlч (|7 92-|8 5 5 )' 1poдх<elrець Киiвськoi
гy6epнii, ще l836 poкy oгфпiкyвaв пeprшиЙ y PoсiЙськiЙ iмпe-
pii систeмaтпчнlцIl к1ryс ''Tеopiя 6atliстlцш'', сaмe вiн poзpoб-
пяв poсiйськy теpмiнoлoгiю 6aлiстики.
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v 1880-1884Poкax oгфпiкyвaв ''К1pс aНaIIуITИЧeскoй мe-
хaнiки'' в 2-х тoмax yPoДкенeць сепa Пeче-
нiги Хapкiвськoi oбпaстi .(митpo Бo6ильoв
( 1 r. 1 l. l 842-20.02.r9r7).

.(o видaтниx мeхaнiкiв сBoгo чaсy пiдняв-
ся i вихoвaнeць Киiвськoгo yнiвepситeтy
Петpo Bopoнець (|87|-|923). У>кe Йoгo мa.
гiстepськa дисepтaцiя ''Piвняння Pуху
тBePдoгo тйa, цIo кoтиться 6ез кoвзaння пo

нepщoмiЙ ппoшдинi'' ДaIIa мoх<ливiсть oдеP)кaти нoвi
piвняння PyJq/ Hегo,Ioмних (неiнтегPoBaних) систем.

Мaeмo 06oв'язoк згaдaти i пpo випyск}Iикa Киiвськoгo
пoпiтехнiчнoгo iнститyry Кoстя Cимiнськoгo ( l879_{6.|932),
якиЙ щеprпe дoслiдив спoсo6и yгBopeння пpoсToPoBиx фepм
y мoст.rx. Caмe вiн систeмaти3рaв данi l80 пopiд кaм'яtlих
бyпiвепьних мaтepiaлiв, дoслiдив rхнi мexaнiчнi хaPaктe.

Pt,l,сTиIк;I4 i poзpo6ив тeopiю мiцнoстi гpaнiтiв.
У тoй жe чaс тBoPив i ypoркенець сепa Coлoв'iвки Киiвсь-

кoi o6пaстi Кoстянтин Pеpiх (23.04'L878-|934), яшЙ з 1919

Poкy бyв пpoфесopoм .[нiпpoпетPoвськoгo гipнинoгo iнсти.
тyry. Кpiм oснoBних дoслipкeнь з тeopii мeхaнiзмiв, теopii pе-

ryЛIoвaння' теппoтeхнiки, Кoстянтин Pеpiх зaймaвся тaкoж
зaсToсyBaнням метoдy тeopii плaнiв lllBидкoстeй i пpискo-
peнь. Baх<лиBе з}Iaче}Iня мaс i Йoгo мoнoгpaфiя ,'Teopия pe.
rуII|4Poв,aНЦя мaцIиtI', ( l 9 l 6).

Уpoдх<ен ець Хapкo вa Baдим Coкoлo вськуlЙ (|7 .| 0. |9 |2-?),
який пpoявив ce6e нayкoBими пotllyкaми B Мoскoвських iн-
сTиTyт€lх' зaпPoпoнyBaв poзв'язaння Pядy зaвдaнь ппoскoi
плaсгичнoi дeфopмaцii. Biн пo6yлрaв теopilo ппoскoгo плaс-
тичItoгo rraпPr'(eнoгo стaнy' Poзвиtlyв ( l 939-
|942) cтpory теopilo сипгIoгo сePeдoвищa
тoщo. Лa:уpeaт.(ep>кaвниx пpемй сPсP (1943'
l952), член Пoльськoi Aкaдемii нaщ (з l959 p.).

Бyпiвeльнy мехaнiкy TBoPчo poзвивaв i щe
oдин щpaillець' yPoдженець €Йськa нa Кy-
бaнi aкадемiк ГpигopiЙ Пepeдepй (l l.10.l87l-
|4.L2.|953). Це вiн PoзBинyв тeopilo 6езpoс-
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кiсних фoP',зaпPoпoнyвaB Pяд iнх<eнepних pitшень 3 питaнь
сПopy.цх(енHя збipних мoстiв.

У Moсквi тaкoж TBopиB мeхaнiкy Йiнlлиil нarrl зем,Iяк' yPo-
д)кенeцЬ Кaм'янець-Пoдiльськoгo aкaдемiк Гopимиp ЧopниЙ
(22.0|.|923). Biн винaйrпoв нoвий метoд Дoспiдx<eння течiЙ
гaзy з сvIтIЬt|уIt|ДуI yдaPниIvlи хB|4тIяN||4, B тoМy vислi пpи гiпеp-
зByкoBoМy o6тiкaннi тiл. Poзpo6ив теopilo гaзoвих маlIIин'
теopilo нaдзByкoBoгo o6тiкaння тiл, теopiю гopiння Й
дeтoнaцii, a тaкoх( BстaнoBиB зaкoни пoдiбнoстi пpи гiпеpзвy-
кoBoМy oбтiкaннi тoнких зaтyп,Iеrrих спеpедy тiл.

Нarп o6oв'я3oк скa:}aти вдячне слoвo i пPo тIд( видaтнIo(
yкparнських мeхaнiкЬ, кoтpi бaгaтo зpo6wм д.пя poзвиткy цiеi
НaуIо,l в сeбе нa 6aтькЬщинi. 3oкpемa, aкaдемiк Геopгiй Пpoс-
кypa (28.04.187130.10.1958)' якиЙ нapoдиBся B Cмйй нa
Чepкяrl\инi, пiсля зaкirrчення МoскoBсЬкoгo Bищoгo тосriчнoгo

уЧуIIIШr\a з 1904 Poкy BикЛaдaв y хapкЬсьIсоl
врaх i oднoчaснo вЬ великy нayкoBy po6oтy.
Taк, шIe в |934 poшi вiн ствoPиB пеPIIry в CPCP
гiдpoдинaмi'*y тpубy для дoспiркення гiдpo-
динaмiчнlоt pеlпiтoк пpoфйЬ, BиBчиB гцPo-
динаr"rф тyp6oмаlllин. Bикoнaв вaх<пивi пpaui
в теopii пPoпе,IеPlIих тyP6iн i нaсoсЬ, BиBч.lв
явиUIe кaвiтall.ii, тo6тo пoPyIIIення сFriльнoсгi

тeкyvoi Pщини в гiдpoмаlllннaх. |943 Poкy бyв щoсгoсний .[еp-
х<aвнoi пpемii сPсP.

BiдoмиЙ дirпeкo зa мФI€ми Укpaiни пPaцями в гarrрi спpo-
тиBy мaтеPiaлЬ, тeopii пpprcroстi, мexaнfuol, пpикrraднoi мaте-
мaтики тa фiзики видaтниЙ уeнvrЙ oлексaндp .['инник
(3l.01.1876-22.09,|950), який нapoдиBся B
сiм'i yкpaiнськиx пеPесепенцiв y Cтaвpoпoпi.
Але пoвеpнрся нa 3еI\4пю 6aтькiв, де зaкiнчив
1899 poкy Киiвсьюrй yнiвepситет, пoтiм ви-
клaдaB y Byзax Киевa, Hoвovсpкaськa, .[,нiпpo-
пeтpoBськa.

.[o peнi, oпeксaндp.[инник poзпoчirB свolo
IIayкoBy дiяльнiсть y КПI нa кaфeдpi Cтeпaнa
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Tимorшенкa. I Йoмy, oчеBидtlo' пepедaBся тoЙ великиЙ iнтe-
пекTy:rпьниЙ зapяд, uдo ниМ lцеДPo ,цiлився зi свoiми гIнями
всeсвiтньoвiдoмиЙ меxaнiк.

Aкaдемir<y oлексaндpy [инникy tl:lле)китЬ poзpodкa пPyх-
нoстнoi теopii гipниvoгo TуIсКу, якa зaстoсoByстЬся пpи Poз-
PaЦrHкy кpiплeння шaхт i гipниvих виpo6oк тa щpaвлiння
пoкpiвeпь, oснoвнi .цoслiд:кeння в гalryзi теopii шIzlхTtlих стrUIе-
вих кaнaтiв; Метoди PoзPaЦпIкy сгiЙкoстi eпeментiв спoPyд;
тeopiя УДapу i стиск}rвaнIrя пP}DкI{иx тй; визнaнення нaпPy.
)кeнЬ y кopгryсi apтипepiйськoгo снaPядa пiд vaс пoстpфтoщo.

BiДoмo, нaпPикЛaд, uдo пpoфeсop Микoлa ЖyкoвськиЙ,
пPoспyxaвшIи oднoгo paзy нayкoBy Дoпoвiдь oлексaндpa .(ин-
Hикa' 3.lяBиB: тeпep i в нaс € свoя тeopiя пpylкнoстi.

Aхaдeмiк Boлoдимиp Пaнaсюк (27 .02.|926), якиЙ нaPoдиBся
в сeлi Кpaснoмy нa Хoлмщинi, poзpo6ив

PoзPa.lсy}lкoвy мoдeль тBеPдoгo тiлa, якa ви-
кopистoByeтЬсЯ ДIIЯ oцiнки тpiщинoстiЙкoстi
кoнсгpщцйних матepiaлiв i дпя BизнaченItя
pЬнoвaги дeфopмoвaниx пpyЯGo-IlпaстичнI,f,к
тiл. Biн тaкox( дoспiдив нoвi мeтoДи oцiнки
,цoвгoвiчнoстi мaтepiaлiв y кoнстpщuiяx.

Пpo ypoшкенця 3aпopixо<я Bit<тopa Пlалu.
пенкa (l5.1 l.1935)' диPектoPa Iнститщy пPикЛaднoi мexaнiки
Haцioнaльнoi Aкaдемii нaщ Укpaiни в .(нiпpoпетPoвсьКy' не-
oбхiднo гoвoPити як ПPo oднoгo з
нaйaвтopитетнiшrиx сьoгoДнilшнiх yveних-
меxaнiкiв нarцoi дePжaBи. Biн, напpиклaд,

Poзви}IyB кiлькiснy тeopiю tlизькoчaстoтник
кaвiтaцiйних aBтoкo,Iивaнь B систем.rx
)I(ивпеtIIlя pyпйних yсTaнoвoк i зaпpoпoнy.
вaв нoвi метoди PoзPa.кy}tкy динaмiчних теп-
,IoвI,D( peхимiв. Aкaдемiк Biктop Пилипeнкo
тilкoх( PoзPoбиB теoPетI{чниЙ aныljз aвapiйних сиryaцiЙ iз зa-
стoсyвaнням ЕoМ, Poзв'язaB Pяд зaдaч динaмiки гiдPoди-
нaмiчних систеМ.

У poзвитoк свiтoвoi нeпiнйнoi мехaнirи велиюlй вк,Iaд внeсJIa
ю,r.rвськa цIкoпa) щo BиникJIa в 2o_30 Poк:rx зyсиJl,Iями т:lкI,D(
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видаТtlих г{еник' як aкaдeмiки Микoлa Кpипoв (29.||.|879-
l l.05.l955) тa Микoпa Бoгoлю6oв (2l.08.l909-1993). Cпpaвy
цих yчeниx пPoдoBх(и,Iи Cepгiй Cepенсен (29.08.1905-
2.05'|977)' Микoлa Кopнoцoв (23.l0.1903_2.06.1958)' Фeпip
Бeпянкiн (|892-|972)' ГуPй Cавин (|907-|975)' Biкгop Кoнo-
ненкo (1918-1975), Анaтoлй Кoвaленкo (190+|973), ГeoPгй
Писаpeнкo (30.l0.l9l0). oсгaннй, дo pevi, oгфлiкyвaв книryспo-
гaдЬ, де IIIиpoкo пoдarro iстopilo PoзвитКy мexaнiюt в Укpшнi.

3 пiслявoснHoгo чaсy в IЬстйтyгi меxaнiки HAHУ oснoвнi
пolllyки 6упи спpямoвaнi нa poзв'язaння пpo6пeм мiцнoстi
спецiальних кoнсTPyкuiЙ i poзpoбки метoдiв rх poзpaхщкy'
зoкPемa' метo,цiв кoнстPyIoBaння' мo.ц,eЛIoBaння i poзpа.xyrrкy
спецiaльних кoнстPyкцiй з склoпластикiв; PoзBитКy метoдiв i
зaсoбiв ексПePиМентaIlьtIих дoслiд>кeнь фiзикo.хiмiчних
BIIaстиBoстeЙ спецiaльниx кoнстPУкцiи.

A нaЙвaх<ливilпим дoсягнeнням дoвгoлiтнЬoгo диPектoPa
Iнститyry гiдpoдинaмiки HAHУ oпeксaндpa Фeдopoвськoгo
(l0.0l. l93l) e зaпoчaтКyBaння нoвoi raлузi срaснoi гiлpoфi-
зики - гiдpooптики.

3a мех<aми Укpaiни вiдoмиЙ свoiми пPaцями в гaлyзi меxa-
нiки й ypoркeнець 3oпoтoнotпi, цIo нa Чеpкaщинi, Пaвпo
Шylrьlкeнкo (28.06J902-1 984). .[o вiЙни пPaцIoB.rв y Хapкoвi,
Дe вiдзнaчився opигiнaлЬними iДeямуl в тeopii пpylкнoстi Й
п,IaсTичнoстi. Пiсля вiйни ofIуItl.уIв,сЯ нa 3axoдi. Cпoнaткy пpa-
цюBaB пpoфесopoм yнiвepситery Hью-Cayге-BеЙпе в Aвстpa-
лii, oднoчaснo oчo,IювaB aBстP:lJIiЙське Haщoве Toвapиствo
iменi Шевченкa. 3 1949 poкy PoзвивaB свoi нaщoвi iдеi в Po-
честеPськoмy iнститyгi тexнoлoгii (сIIIA).

Автopoм чoтиpьox мoнoгpaфiЙ з мехaнiчнoi iнх<eнepii е
пpoфесop lппiнoЙськoгo yнiвеpситеry (CШA), д'iЙсниЙ чпен
aмеPикaнськoгo Hayкoвoгo Toвapиствa iмeнi Шeвченкa
€вген PaдзимoвськиЙ. Biн, дo pенi, 6yв пaypeaтoм пpeмii AH
УPсP. l940 poкy, шдe пepedyвaloчи нa 6aтькiвщинi.

Taм х<е, в yнiвepситeт.D( IIITaтy IлпiнoЙс, гiднo зapекoмеH-
ДуBaIП4 се6е в гaлyзi мeхaнiки тaкi пpoфeсopи щpaiнськoгo
пoxoд)кeння, як .['хopдlк Ци6eнкo, Гeнpi Мepкeлo, Boпoди.
миp Мiнкoвиv.
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пoBЕIIитEIII ФI3ИIIHIД( яBиIII

Ha теpенi фiзиvних дoслiдrкень щpaiнui здo6yли oсo6пивo
бaгaтo пePI.lIoвaPтiсних peзyпьтатiв, якi с видaтниМ вк,Iaдoм y

Poзвитoк свiтoвoi нayки. Мaсмo мoх<ливiсть нa3ивaти д'есят-
ки Й десятки iмeн, ш{o пPинесJIlrI cЛaву нaцIoмy нapoдoвi свoi-
ми oсoбпивими дoсягнеtIЕIяMи в piзних гa,ryзях фiзики. Чи-
Мzlпo з ниx вiдoмi lIIиPoкoМy зaгa,ry в Укparнi, aле 6iльlшiсть
тaкиx' пPo кoгo нaшi гpoмaдяни i не кщи paнiшrе. Caмe тaким
yченим ми мyсимo вiддaти дaнинy пoцIaни B пеPlшy чepry.

3вичaйнo, }laсмo скaзaти нaсaмпePeД пPo Iвaнa Пyпюя
(2.02.|84+3 l .0l . l9l8) - BидaтIIoгo yкpaiнськoгo вчeнoгo , яruЙ
дiяльнo пPaцIoвaB нe ,IицIе 6езпoсеpедньo y цaPинi фiзики, а
Й вiдзнaчився свoТми 6лиcloрпми пpaцями в
електPoтехнiцi, мaтeмaтицi, aсгpoнoмii, фйo-
сoфiт. Кpiм Toгo,Iвaн ПylrюЙ бyв тaкoж 6пис-
КгIим пoлiглoтoм - 3н.lв п'ятнaдцять мoв.

Poзпoвiдaти пpo Iвaнa Пщюя сьoгoднi мy-
симo ЦIe й тo}"fy, щo Йoгo iм'я зaмoвчyвaлoся
в пoпepeднi polс.t. Пpo тoгo гeнiя, кoтpиЙ пep-
lшим вiдкpив свiтoвi }IeBидиме пpoмiння - нa
кiлькaнaдцять poкЬ paнiше Biльгeльмa Кoнpaпa Pентгенa -
)кoднoгo сJIoBa нe скaзaнo y дoBiдникy Юpiя ХpaмoBa ''Фи3ики'',

щo }IеoдHoPaзoBo пePеBИДaBaBcЯ в paдянськi vaси.
CвiЙ шлях y нayКy мaЙ6щнiй фiзик Iвaн ПyлюЙ пoчaB 3 тo-

гo' щo пpoйшoв пirrrки вiд piднoгo мiстечкa Гpимaйпiв нa
Tеpнoпiпьшдинi дo Biдня, дe 3a нaпoпягaнням 6aтькiв мaB Bи.
BчиTися IIa сBященикa. Aлe пopяд з тeoпoгiчннмп стуДlями
мoлoдиЙ ПyпюЙ oд}Ioчaснo вiдвiдyвaв laНЯTTя 3 мaтeмaтики
тa фiзики. y l869 poцi, зaкiнvиBlIIи з вiдзнaкoю теoпoгiчниЙ

фaкyпьтeт, Iвaн Пyпюй вiдмoвився BисBячyBaтуIсЯ Нa сBяцIe-
Hикa' нeзB.DкaIoчи нa пoгPoзи 6aтькiв вiдpeктися вiд ньoгo, a
пPoдoB)qrBaв пoгли6пIoBaти 3нaння з мaтeмaтики' дoдaTкoвo
хoдиB HaBvIKЛaДИ астpoнoмiТ. Bapтo зaзнaчити' ц{o сaмe в цeЙ
час Iвaн ПyлюЙ нaписaв щpaiнськoю мoBoю ''МoлитoBHик'' i
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пеptшиЙ пiдpрник з гeoметpii. Кpiм тoгo' знaloчи гPeцьКy l
гe6peЙськy мoви' в спЬпpaцi з ПaнтепеЙмoнoм Кyпilпeм, якиЙ
пpиtхaв дo Biдня, пеPeк,Iaв i видaв щpaiнськolo мoвolo ''Cвя-
тe Письмo Hoвoгo 3aвiry''.

Ця дiяпьнiсть Iвaнa Пyпюя, як i видaння ttим щpaiнськolo
мoвoю кни)кKи ''Пpo нepщoмi зipки i ппaнeTи'', стaлa Йoмy нa
пеpeшкoдi y в,IaцIтyвaннi в l873 poцi нa Bикпaдaцькy poбory
в Киiвськoмy щiвеpситетi _ вiн стaв нeблaгoнaдiЙнuм Для
poсiйських впacтetl. Bтpaтивruи спoдiвaння oдеP)I(aти BиKпa-
дaцькy пoсaдy в Укpaiнi, Iвaн ПyпюЙ в,IaпIтoвyeTься дoцeн-
тoм фiзикo-мaтемaTичнoi кaфепpи Biденськoгo yнiвepситeтy,
BI4KIIaДaе кiнетиннy тeopilo гaзiв i мехaнivнy тeopilo тeплa' oд-
I{oчаснo здiЙснюe свoi дoслiди в пa6opaтopii. Пеpeлyсiм вiн
yдoскoнiulив техlloлoгilo poзхсapюB.l,IЬних нитoк дпя oсвiт-
,IIoвzuIьIII{к пaмп. Boни в;уIявiу|IIуIся нa6aгaтo кParцими вiд пaмп
Едiсoнa, кo,Iи дeмoнcTPУв,uI|1ся 1884 poкy нa всесвiтнiЙ вuc-
тaвцi в мiстi ШтaЙеpi. Caмe Iвaн ПyпюЙ пePlцим BивчиB тaк
3вaне ''хoпoднe свiтпo.'' якe тeпeP ми знa€Мo як нeoнoвe.

Кpiм тoгo, вiн зaпpoпoнyвaв poзпoДйьниЙ тpaнсфoPМaтoP
y телефoнниx стaнцiяx. B aктивi щpaiнця тaкo)к BBeдення B
дiro pядy е,IектPoстaнцiЙ нa пoстiЙнoмy стpyмi в Aвстpo-
Угopшинi i пеprшoi в €вpoпi нa змiннoмy _ в Пpaзi.

Ta все ж' чи нe нaЙ6iльrшy зaсrгYту Iвaнy Пyпюю стaB,IятЬ
вiдкpиття ''Х''-пpoмeнiв, xoчa oфiцiЙнo B нayкoвoМy свiтi
Йoгo винaхiдllикoм Paxyeться Biльгепьм Кoнpaд Pентген. Уся
спPaвa в тoмy' щo сaмe щpaiнськиЙ фiзик Iвaн Пyпюй нa пo-
чaткy 1880.х poкiв yже BикopистoBрaв пoдiбнy тaк зBaнy
peнтгeнiвсьIсy TPубкy' тo6тo 3a чoTиPнaдцять poкiв дo тoгo,
як дo цьoгo дiЙшoв Peнтгeн. Aлe пoтiм пPaцюBaB нaд пoд:UIь-
I'IIим yдoскoн:lпенням лaМпи для пpoсвiт,Iк)вaння пPoмення-
ми .'Х'', a тaкoх( зaЙмaвcя poзв'язaнням iнrших фiзинних
пpo6пeм. I лиrпе тoдi, кoли Peнтген нaпpикiнцi l895 poкy зaя-
BиB пPo свoe вiдкpиття, Iвaн ПyлюЙ пPoдеМoнстpрaв знiм-
ки' Bикoнaнi зa дoпoмoгoto тpy6oк влaснoi кoнстpщuiI зpaз-
кa пoчaткy 80.x poкiв.

Cщaснi фiзики, дo peнi, вiДзнaчaють, пдo Iвaнy ПyпIoсвi нa-
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ле)кить пePшIa Bдaлa спPo6a з,яcувaти мехaнiзм виI{икI{eнI{я
pентгeнiвських, a6o ''Х''-пpoмeнiв. Tим пaче' tцo Peнтгeн пpo-
тягoМ ДecяT|4 poкiв пiсля вiдкpиття eЛeкTpoнa не вipив y Йoгo
iснрaння, a Toмy не змiг зpoзyмiти мехaнiзм yгвopення .'Х''-

пpoмeнiв.
.[o цьoгo спi,ц дoдaти' ll{o Bидaтний щpaiнець Iвaн Пyпюй

бyв спpaвх<нiм пaтpioтoм сBoгo нaPoдy' пeчaЛиBся Йoгo сyм-
нoIо дoпею' вoднoчaс вipив y кPaще мaй6yгнс piднoгo кPaю.

Hемaе в r)ке згaдalloмy дoвiдникy Юpiя ХpaмoBa )кoднoгo

Pядкa i пpo кpистaлoфiзикa свiтoвoi спaви
oстaпa Cтaсiвa ( l .0l .1903-19.02. l985), який
HapoдиBся у сeпi БopшIoвинax 6iля Львoвa.
Poзпoчинaв вiн нaBчaння в Укpaiнськoмy
Taсмнoмy щiвepситетi y Львoвi, в мiсцeвiЙ
пoпiтexнiцi' a сTaB,ципIloмoвaним спецiaлiс-
тolvr yжe в Беpлiнi, дe нa фiзиvнoмy вiддiпeннi
yнiвepситeтy спyХaB пeкцii Мaксa Плaнкa,
Альбеpтa ЕЙнштеЙнa тa 6aгaтьoх iнlших видaTнIdк yreних.*

3aйнявшrись }IayкoвиМи дoслiдaми, oсгaп CтaсЬ дoсить
tIIвидкo зapекoмeн,цyвaв сe6e BДyIvrпиBим i тaлaнoви.гим }д{еним'
oдpaзy ж пPивеP}ryв дo свoсi oсo6и пi/tвищelrиЙ iнтеpес фiзикЬ.
3oкpемa, вiн пeprшим спoсгepiгaв i вивчив яBиIцe мiгpaцiТ цент-
piв зaбapвпення' I'цo' пo сyгi,3aпoчaткyBaпo нoвий нaпPямoк
y фiзицi тBePдoгo тiлa - BиBчення кiнетичних пapaметpiв
дeфeктiв, lх тeмпеpaтyPних i пoпьoвих зaJleжнoстеЙ. Пicпя
цЬoгo oстaп Cтaсiв oчoпIoe стBoPенy пPи дPeздeнськiй фipмi

* Tpeбa зaзнaчити' rцo oстaп Cтaсiв нe мaв нале)кнoi мaтepiaльнoi пiд-
тPимки вiд poдини, тoмy yпPaвa гyPтка стyдентiв-щpaiнцЬ пpи Бepлiнсь-
кoмy yнiвеpситeтoвi пpoсилa 5 сiчня 1925 poкy Coюз щpaiнських сryдeнтiв
y Hiменнинi вх<ити зaхoдiв для oплaти 6opry зa Йoгo нaвчaння. fuкyюvи
невiдoмiЙ дo6Poдйцi' нeo6хiднi кoruти 6yлo знaйденo, Й yпpaвa пPи цьoмy
нaгo,Ioцryвirлa, щo l 0 зoлoтю( мaPoк пPизнaveнo,,ст1.дентoвi-мaтeмaтикy
oсгaпoвi Cтaсiвy - oднoмy з нaйздi6нirдLЙ. Й, нaЙП''|льнirцих тrгеrцаiх
yкpaiнських сryпентiв''. ,,.(oпoмoгa тa тим 6iльrц цiнна i вapтiснirша, _
ЙIплoся дaлi в листi вiл 16 6еpезня 1925 Poк},' - щo 3гaдaний сryДент е зoв-
сiм нi вiд кoгo незaбезпечениЙ Й ltахoдиться B нaдзвичaйнo вахскiм мaтepi-
япьнiм пoлoженню'' (IЩABOBУ: Ф. ,и58. - oп. l. _ C'P. 4. - Apк. 43).
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',Lеiss ikon'' спeцiaльнy Пa6opaтoPiю, щo мa,Ia PoзB'яlaTу|
пpo6лемy пoлiпцrення якoстi фoтoплiвoк. 3i свoiм yrнем i
спiвpo6iтникoм Tельтoвим oстaп Cтaсiв oпPaцIoвaB меxa-
нiзм yгвopення пPихoBaнoгo фoтoгpaфiннoгo зo6pокенIIя y

фoтoeмyльсiях, цIo yвiЙIшoв y свiтoвy }rayКy як мoде,Iь стa-
сiвa-Teпьтoвa.

Пiспя Дpyгoi свiтoвoi вiЙни щpaiнeць oстaп Cтaсiв зaснo-
вye в Бepлiнi Iнститщ кpистaлoфiзики Hiмецькoi aкaдeмii нa-
yк. 3a йoгo щaстю тoдi впepшe в Cxiднiй Hiмeччинi oдeP)i(aпи
зpiдlкениЙ BoдeнЬ i гелiЙ.

Haru зeмдяк oстaп Стасiв, oчеBиднo' 6р vи }Iе пеPllIим yк-
paiнцем, якoгo УPяД Cхiднoi Hiмеччини вiдзнaчив l956 poкy
Haцioнaльнolo пpемiеIo 3 нayки i технoпoгii -',36 йoгo oснo-
вoпoпolкнi дoспiдницькi пpaцi в гaлyзi фiзики твepДoгo тiлa,
зoкPeмa y зв'язкy 3 BиBчeнням пPиPoди сKпaдних фoтoxiмiн-
них пPoцeсiв y нeпpoвцних тBepдиx тiпax, якi д.UIи пolIIтoBx
д,Iя пPaктичнoгo викopистaння''.

УвiЙшroв в iстopiю свiтoвoi фiзики й oпексaндp Cмaкyпa
(9.09.1900-l7.05.1983). Уpoдxенець сe,Ia .(o6poвoдiв нa Tep-

нoпiльrцинi, вiн вiдoмиЙ 6aгaтьмa сoт}lяМи
}rayкoBl{х пpaць щpaiнськoto, нiмецькolo тa
aнглiйськolo мoBaМи з пpoблeм oпTики' кPис-
тaпoгpaфii, фiзики TBepдих тiл тoщo. 3a свoс

дoвгoлiтнс тBoPче )киття B нayкoвo-дoспiд-
Hиx yсTaнoвax Hiмeччини тa CШA вiн зpo6ив

ДeсяTки в.DKпиBIiк BиI{.D(oдiB' щo BикoPистo.
Byються B yсьoмy свiтi. oднe з свolх нaй6йь-

Iшиx вiдкpиттiв oпексaндp Cмaкyпa зpo6ив 1930 poкy, кoпи
oдним з ПePI'IIих зaстoсyвaв пoHяття квaнтoвoi меxaнiки для
з,ясрaння мeхaнiзмiв взaсмoдii е,IeктPoмaгнiтнoгo BипPo.
мiнювaння з твepдими тiлaми. Bвивeдене в )кyPн.UIьI{iй стaтгi
кйькiсне МaTeМaTичнe спiввiднoшIeltl{я ввiЙшпo B нayкy як
''фopмyлa Cмaкyли.', якolo пoсItyгoвyються в yсьoмy свiтi.

Пеperxaвши 1946 poкy дo CШA, oлексaндp Cмaкyпa пpa-
цюe кoнсy,IьтaнтoМ y спeцiaльнiй лa6opaтopii, якa BиBчar Iua-
тepiaли д,Iя викoPИcTaHHЯ y виpoбництвi iнфpaчеPBo}Iих
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пPи,Iaдiв. 3гoдoм Йoгo пepeвoдять дo всесвiтньoгo Мaссaнy-
сетськoгo теxнoлoгiчнoгo iнститщy в Бoстoнi, дe вiн opгaнi-
зoвye сBoIo пadopaтopiЮ, Щo дoслiдхсyс пPoцес виPoщeIIня
кpистaлiв. Пoнaд 30 нaщoвиx пPaць ще з'явиться з.пiд пepa

щpaТнця Смaкyпи в цiй дiлянцi нaщoвих пorшщiв.
Укpaiнa мaс всi пiдстaви гoPдиTися тaким свoiм вipним

синoм, як oпeксa Бiпaнюк (|5.|2.|926), якиЙ нaPoдився в
Cянoкy нa Лeмкiвщинi. B iстopilo свiтoвoi
нayки вiн рiЙrпoв тиIvl' щo 1962 Poкy PaзoМ
з iндiЙським yчeним Cyпapuraнoм oгфлiкy.
BaB стaттIo' в якiй бyлo дoвeдeнo: B пpиpoпi
iснyloть чaстки' щo PyJ€Ioться IIIBидIIIe 3a

свiтпo. .[oпoвнивrпvl ЦуIм, тeopiю ЕЙнIптeй-
нa, щpaiнeць Oпексa БiлaнIoк стaB oдним 3
oснoвoпoпolкникiв нoBoгo нaпPямкy в Poз-

Bиткy сдaснoi фiзики, a чaстинки, rпвидrшi вiд свiтпa, визнa-
чeнi ним тa СyлaprшaнoМ' oдеPх(aJwI нaзBу тахioнiв.

.(o pенi, вiдoмий свoiми 6aгaтьмa 6писlсгlими пPaцями B
гaлрi фiзики, знaвeць сeми eвpoпейськиx мoв oпексa Бiлa-
нIoк зaв>lqци пiдкpeслIo€ сBoe щpaiнськe пoхoд2кeння' xoчa
тpивaлuЙ чaс мeшIкae i пpaцюe в Пiвнiчнiй Aмepицi. Biн, o.ro-
,IIoIoчи тpнъыlvlЙ vaс Укpaiнськy Biльнy AкaдемiIo нayк y с[IIA,
туp6уетьcя тaкoж пoстiЙнo i poзвитoк н^aукуl в Укpaiнi (з |992

Poкy - iнoземниЙ чпeн Haцioнaльнoi Aкaдемii нaщ Укpai-
ни). УvениЙ пiдгoтyвaв свoepi.Ц,ний дoвiдник пpo щpaiнцiв-
фiзикiв, якi пpaцюють нa 3aхoДi, цIo вмiцIeниtr у пePшIo}ry
тoмi ''Фiзичнoгo з6ipникa.'Haщoвoгo Toвapисгвa iменi T. Шeв-
чeнкa y Львoвi, тa в книзi ''Aксioми дJIя rral.цaдкi3li- ''Укpaiн-
ськi iменa в свiтoвiЙ нayцi''.

.(o pенi, тaм Oпeксa Бiлaнюк звePтaетЬся не пиtIIе пo фiзи-
кiв, a й пo yсiх гIe}Iиx Укpaiни BдoскoнirпIoвaти свoi знaнItя
aнглiЙськoi мoви. ''Cпiд yсвiдoмити' _ IIaгoJIollгyIо€ вiн, -
ц{o aнгпiйсЬкa мoBa стa,Ia тим' чим кoпись 6yлa пaтинськa:
yнiвepсaльнoю Moвoю нayкoBoгo спiлкyвaння''.

Щoдo тoгo спискy зaкoPдoннltк фiзикiв yкpaiнськoгo пo-
хoд}кeння' yкЛaдeнoгo oлексoю Бйaнюкoм, тo вiн для нaс
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надзвичaЙнo цiкaвий. Cкa:r<iмo, хoнa Геopгiя Шapпaк (|924)
yPoд)кeнець Capн нa Piвненщинi, зa oсвiтolo 3нaчитЬся в кiн-
цi, aлe Ivryсимo скaзaти пPo ньoгo B пePшy
чepry. Пepetхaвши B дитячoмy вiцi з бaтькa.
It,tи дo Фpaнцii, злoбyв тaм Bищy oсвiry i
стдiнь дoктoPa фiзики. 3 1954 poкy пoстiй-
I{o пPaцIoBaв y Жeневi, дe вiдкpив i poзpo6ив
нoвиЙ тип дeтeкTopiв ядepних чaстинoк -
бaгaтoдpoтинкoвi кaмеPи Шapпaкa. 3a це
y,цoстoсниЙ Hо6eлiвськoi пpемii з фiзики
|992 poку.

Член Haцioнaльнoi Aкaдемii Haщ (CШA) ГеopгiЙ Гaмoв
(4.03.l904_20.08.l968), яKI4ir нaPoдився в
oдeсi, y свoiй бioгpaфii нaгo,Ioцryвaв, щo Йo-
гo мaти пoxoди,Ia 3 yсJlaвпeнoгo щpaiнськoгo
poлyЛe6епинцiв. l928 poкy, ш-1е пеpeбрaloни
в CPCP, зaстoсyвaBшIи квaнтoBy мeхaнiкy,
пoясниB aпьфa.poзпaд; PoзвинyB кoсмoпo-
гiннy тeopilo''пеpвiснoгo ви6yкy'', зaпpoпo-
нyBaB меxaнiзм гeнeтичIloгo кo,цy дФoксиPи-

бoнщлеiнoвoi кислoти.
A ypoдх<енeць Хapкoвa oлeг €фимeнкo (|922) зpo6ив

вaгoмиЙ вкЛaд y вияснeння фyнпaмeнтaЛьних пиTaнЬ пpo o6-
сяг зaстoсyвaння зaкoнiв Кyпoнa i Бio-Caвapa' aвтoP IIIиPoкo
B)KиBaнoгo пiдpрникa 3 eлектPoдинaмiки.

Чималo IIаIIII,D( землякiв пoв'я3aнi 3 нa)'кoвими пollгyк:rми в
Лadopaтopii фoo'y y Barшингтoнi. Taк, yкparнeць iз Львoвa lгop
BiткoвицьIсlЙ (|932), дiЙсниЙ чпен УBAH (сIIIA), е тд кepiв-
IlикoМ дoслiДкeнь з фiзиlсl ппa3ми; opeсг
.('яvoк ( l940) - oчoлIо€ нaщoвиЙ нaпpямoк 3
oкеaнiчнoi aкyстики.

Лaypеaт 6aгaтьoх aкaдемiчних, iндyстpi-
:uIЬних тa дeP)кaBних пpемiй сшA, чпeII Pе-
дaкцiйнoТ кoпегii''Укpaiнськoгo фiзиннoгo
lкypнalry'' в Киeвi Микoлa Гoпoняк (1928) нa-
po,цився в rптaтi lплiнoЙс, дe в мiсцeвoмy
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yнiBepситeтi (УPбaнa) дo6pe зaPeкoМендрaв сe6e B цaPинl
дoспiдiв фiзиvних пpoцeсiв y нaпiвпpoвiдникaх, нaпiвпpoвiд-
tlикoвl,I;( пaзеpiв, свiтлoДaтчикiв тa iнших нaпiвпpoвiдtlикo-
вих пpистpoiв.

У цьoмy >к yнiвеpситетi лadopaтopiсю квaнтoвoi e,IектPo-
нiки кepyс ypoД>кенець се,Ia Бipки нa Хapкiвщинi Гeнpi Мep-
кепo ( 1939), вiдoмий свoiми пPaцяМи 3 yЛЬTpaшIBидкoдiloчих
елeктPoH}II{х пpистpoiв, фeмтo.сечrнднoгo ПePeмикaння тa
квaнтoвoi епeктpoнiки.

Унений-дoспiдник Biктop .Цeцик (нapoдився 1948 в 3aхiд-
нiЙ Hiмеччинi) y вiддiлi фiзики Кaлiфopнiйськoгo щiвepси-
тery (CШA) зpo6ив вaгoмиЙ Bнесoк y кoМп'ютеpнe i сщep-
кoмп'toтеpнe мoдe,IюBaння i симyпяцilo piзниx peжимiв
п,Ia3ми.

Cин щpaiнських eмiгpaнтiв пеpuroi хвилi Cтепaн Cидopяк
(нapoдився l9l8 y rптaтi Hью-.(жеpсi) свoi гoпoвнi пpaцi ви-
кoнaв y дoспiднiЙ пadopaтopii в Лoс-Aнджепeсi, зoкPеМa з
BпaстиBoстeЙ piдкoгo гепiю-3, нaдтoчнoгo кaлiбpрaнIlя тeм-
пePaтyPи' нaдпpoвiдних мaгнiтiв. .{o pe.ri, poзP:rxoвaнпЙ нuм

у |962 poцi мeтoд тискy пapи гeпiю-3 пpиЙнятиЙ Мiх<нapoп-
ним кoмiтeтoМ Baги i мipи.

BiдoмиЙ фiзик 3iнoвй XpaплvrьuЙ (нapo-

ДvtвcЯ l904 в Лисiвцях y Гaличинi) вiдзнaчив-
ся нa пoсадi пpoфесopa фiзики щiвеpситery
в Ceнт-Лyrсi (с[IIA) пPaцями 3 е,IектPoдинa-
мiки тa квaнтoвoi тeopiТ. Biн, дo pеvi, шдe y
Львoвi 1938 poкy BидaB кHиry ''Hapис фi-
3ики''.

Бaтькoвolo дoPoгoю пirпoв i AндpiЙ XpaплlавlаЙ (нapoдився
ыкe в Ceнт-Лylсi' l950) , як|4Й вiдoмий свoiми

пPaцями з нeлiнiйнoi oптики Bo,IoкotI' oп-

тичних хвипeвoдiв i свiтлoхви,IьoBoгo 3B,я3-

кy. AндpiЙ XpaппивиЙ _ aвтoP Itизки пaтeн-

тiв з oптиKи Bo,Ioкoн' ч,Iен-кopeспoндент

HTШ тa УBAH (сШA).
CтapшиЙ нaщoвий спiвpo6iтник l{eнтpy

кoсмiчних дoслiдxeнь y Гpiн6ептi (Мepiлeнл) Teoдop Кoстlок
(нapoпився |944 в тa6opaх 6iжeнцiв y Hiмewинi - син вiдo-

мoгo yкpaiнськoгo лiтepaтypoзнaBця Гpигopiя
Кoстloкa) зaPeкoмеIrДyBaв себe B нayкoBolvry
свiтi дoслiдxеllнями aтмoсфep iнфpaнepвo-
нolo спeктPoскoпieю y,IьтPaвисoкoi poздiпь-
нoi здaтнoстi. BiдкpиB явищe пPиPoдIroгo
пaзеpa Сo2 в aтмoсфepi Мapсa. Biн - чпeн
yBAH (сшA).

B щpaiнськiЙ poпинi нa тepитoPii нинiru-
ньoi Пoльщi l93l poКy нaPoдився Boлo.ц'имиp КoсoнoцькиЙ,
якиЙ вiдoмий пpaцями нa теpенi пPиклaднoi фiзиvнoi eпeкт-
poнiки. 3oкpeмa, зpoбив вaгoмиЙ BIIeсoк в yдoскoн:rлeння
пpиЙмaнiв вiдo6pал<ень. € aвтopoм 55 пaтeнтiв.

Кoпи гoвopимo пPo щpaiнцiв-фiзикiв зa ме)кaми piднoi
зeмпi, тo мyсимo' звиuaйнo, згaдaти i пpo Bipy Кистякiвськy
(1928) _ пpoфесopa МaсaнYсетськoгo yнi-
BePситетy. .Цoспiдниця вiддiлy фiзики кoс-
мiчнoгo пpoстopy ЛaGopaтopii флoтy y Ba-
rrrингтoнi .(iaнa Пpiнц-Кaсниv (нapoдипaся
l938 в штaтi Пeнсильванй) вiдoмa нe IlиIlIe
свoiми пPaцями з iнфpavеpвoнoi Ta уIIЬTpa-
фioпетoвoi eлекTpoскoпii гaзiв aтмoсфеp
Coнця i ппaнет, a Й тvtм, пдo вoнa 6yпa
3aтBepдхеIta кaнДидaтoм-rlениМ д,Iя кoсмlчнI,[к пoльoтlB.

Бaгaтo виxiдцiв з нaIпoi земпi poзвивaли фiзиннi нaщи i в
бпи;кньoмy зapy6iюIсi. Пpo дeяких IIIе нeдaBнo мoх<нa 6yпo
,Iи[Ie мaти 1pивнaстi дaнi. Cкокiмo, мaлo Iцo знil,Iи пpo Бo-

pисa Гpa6oвсЬкoгo (8.06.190l_1966), цдo
нapoдився в To6oпьсьЧ пiд нaс пеpeбрaння
тaМ нa зaслaннi йoгo 6aтькa - виДilTнoГo
yкpaiнськoгo пoетa Пaвпa Гpa6oвськoгo.
Пiспя смеpтi П. Гpa6oвськoгo y пистoпaдi
1902 ciм,я нa яruilсь чaс пoBepнутIaсЯ Дo
Укpaiни, a,Ie нa пoчaткy |9|7 Гpa6oвськi oсe-
II|4III1сЯ B киpгизькoмy сепишдi Toкмaк.
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Haвчaючись y TaшкeнтськiЙ спeцrшкoлi, 3:D(oп,IIoeться фi-
зикolo' пoтiм BсTyпar на пiдгoтoвvиЙ кypс Cepeдньoaзiaт-
сЬкoгo yнiвepситeтy в Tarпкентi, oднoчaсIro пPaцюючи тaм
лaбopaнтoм. Taм Бopис ГpaбoвськиЙ щеprше пoзнaйoмився з
напPaцIoBaннями в гaлyзi електPoннoi тeлескoпii. Poзвивaro-
ни iдеlo пеpедavi зo6paл<eння нa вiДстaнь, вiн нeвдoвзi ствo-
Pю€ кaтoдниЙ кoмщaтoP - пеplшooснoBy пepедaBaльнoi
елeктPoннoi тpфки. 3a пopa,Цolo ''бaтькa eJIектPoннoгo тeпe-
6aчeння'' Б. Poзiнгa,3 якиМ Бopис Гpa6oвськиЙ зyстpiвся в
пистoпaдi |925 poку в Лeнiнгpaпi, винaхiд щpaiнця 6уo зaпa-
теllтoBaHo.

Чеpез Tpи Poки' 26 vepвня 1928 poкy в Taцrкeнтi вlд6Улaся
дeмoнстpaцiя винaхoдy Бopисa Гpa6oвськoгo -тPaнсJIIoBa-
пoся Pyxoмe зo6pокeння. Taк ПoчaIla дiяти пepшa y свiтi тепe-
вiзiЙнa yстaнoвкa.

Пpoтe щpaiнцlo Гpa6oвськoмy I{e BдaЛoся випpoбрaти
свiй винaxiд y Мoсквi _ пPи тPaI{спoPтyBaннi aпapaт 6yв
знищeниЙ. A пoтiм Йoгo .'тепефoтoм'' нixтo не цiкaвився, oс-
кiльки тoдi 6iльrшe з:rxoппIoB;lл14ся TaK 3вaними меxaнiчними
системaми телебaчення' a пPoект Бopисa Гpa6oвськoгo фaхiв-
цi нaзвaпи бeзпepспектиBниIvt.

3aкiнчившrи yнiвеpситeт, Бopис Гpa6oвський пpoдoвхqrвaв
зaЙмaтпcя винaхiдництвoм. 3oкpемa, пo6yДyвaв м aлoпiтpах<-
ниЙ гелiкoптep i тpпкpипиЙ плaнeP' скoнстPyюBaB пPи,Iaд
для opieнтрaння спiпих i aпapaт д,Iя г,ryхoнiмих. oднaк дo
нoвих poзpoбoк, пoв'язaних iз теле6aчeнням' Бopис Гpa6oв-
ськиЙ Гpa6oвськиЙ 6йьше не пoвеPтaвся' хoч poзyмiв, ш.цo
Boни мaloть свiтoвe знaченttя.

Tйьки нepeз 6aгатo poкiв Йoгo пpiopптeт 6уo Bиз}Iaнo B
сPсP. 3oкpeмa, цЬoмy пPисBячyв:rпaся спецiaльнa пoстaнoва
бюpo BiддiленI{я зaг.ulьнoi i пpиклaднor фiзики Акaлемii нayк
сPсP' в якiй вiдзнaналoся, щo цeЙ винaхiд спPaBив 6лaгo-
твopний BпJIиB I{a PoзBитoк тепевiзiЙнoi тeхнiки i спpияв
змiцнeнню вiтчизнянoгo пpiopитery в цili гaлрi.

3гoдoм ЮHЕскo тaкo)к висoкo oцiнипa цeЙ внесoк y
PoзBиToк e,IектPoннoгo тeлебaчення в Йoгo пoчaткoвiй стaдii.

2t0

Biдpaднo, щo сьoгoднi iм'я Бopисa Гpa6oвськoгo зaЙняпo
свсlс мiсцe в iстopii фiзики. Пaм,ятaloтЬ Йoгo в Taшкeнтi, де
tliсiмдeсят poкiв тoмy 6yлo здiЙсненo пеpшиЙ y свiтi експеPи-
мент iз пеpедaнi PyхoМoгo зoбpaл<ення eпeктpoнllиМ спoсo-
6oм, y Tюменi, i в сeлi Гpa6oвськolvry нa Cyr'lшlинi, якe дir,Io
свiтoвi цей слaветнuЙ piд.

Мaлo знaемo ми i пpo тих фiзикiв, хгo безпoсepедньo зaй-
мaвся ствoPенням нaЙсрaснitпoi з6poi. Haпpиклaд, нiкoпи
нe пoвiдoмIIят|oсЯ, Де пPaцюс aкaдемiк oпексaндp Пaвпoв-
cькlаЙ (нapoдився 27.6.|927 в 3aпopilкlкi, зaкiнчиB 1950 Хаp-

кiвськиЙ yнiвеpситeт), якvltt e oдIIим з oснo-
вoпoлo>кникiв нoBoгo IIaпPямкy y фiзицi
Bисoких eнepгiЙ _ мaгнiтнoi криyпяцii. I{e
пiд йoгo кеpiвництвoм виBченo яBище кy-
мyпяцii i ствopенi пoтyл<нi iмгryльснi Дx(еPе-
Пa eнepгii нa oснoвi мaгнiтoк}rмуIlяT|1вt|uх
генepaтopiв, пpистpoiв для гeнePyвaнrrя нaд-
си,Iьних iмггyльсниx мaгнiтних пoпiв.

I-[i po6oти настiльки 6упvl вul<лпвi в кoпишrньoмy Pадян-
ськoмy Coюзi, ulo Oпeксaндp ПaвпoвськиЙ 6р yпoстoeний
зBaння Геpoя Coцiaпiстичнoi Пpaцi, тIaуPeaTa Ленiнськoi тa

.{'ep>кaвнoi пpемiЙ сPсP.
Уpoдх<енeць Хapкoвa i випyскник Киiвськoгo yнiвеpситery

Boпoдимиp Линник ( 6.07. l 889-9.07 .1984), пPaцюIoчи з |926

Poкy в.[epжaвнoмy oптиrlнoмy iнсгитщi (ни-
нi - Caнкт-Петеpб1pг) внiс вепиlсlЙ вклaд у
poзpoбкy нoBиx BисoкoтoчtII,D( oптичнlлс i
oптикo-е,IектPoнtIIdк метoдЬ вимipy Й кoнт-

Po,IЮ B мaruинo6y.Црaннi, aстpoнoмii Й
oптичнiй пPoмис,Ioвoстi. 3a пpiopитетнiсть
6aгaтьoх poзpo6oк aкaдемiк Boлoдимиp
Линник вiдзнaчений 3oлoтolo 3ipкolo Гepoя
Coцiaлiстиvнoi Пpaцi (1969)' ,(epжaвними пpeмiями сPсP
(1946,1950)' зoJloтoю мед:r,Iпю А}I сPсP iменi Cepгiя Baви.
пoвa (|973),

Бaгaтo пpiopитетниx Pезy,IЬтaтiв дoсяг y фiзицi й ypopкe-
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нeць ПoптaBи .цМиTPo Iваненкo (29.07.|90+-), oснoвнi пpaцi
якoгo стoсylоться квaнтoвoi теopii пoля, теopii ядpa, тeopii
гpaвiтaцii.

У селi Кypмaнax нa Пoлтaвщинi (тепеp - Cyмськa o6пaсть)
нaPoдиBся oдин iз зaснoвникiв срaснoi aKусTИКИ aкaД,eмiк
Микoлa Aндpeсв (28.07. 1880-зI-.|2'|970). 3aлиu.lився сиPo-
тoК) в чoтиPи Poки' вихoвyBaвся B д'ядЬкa в Мoсквi. Спoнaткy

нaвчaвся в Кaдeтськoмy кopпyсi, пiспя зaкtн-
чeHня якoгo в 1898 poцi встyпив дo тeхнiч-
Hoгo гIипищa, пoтiм пepeЙшoв вiпьним
с,Iyxaчeм y МoскoвськиЙ yнiвepситeт. У
l90,t-l905 Poк:D( сryДiювaв спoчaткy y Гeт-
тiнгeнськoмy, a пoтiм Бaзепьськoмy yнiвep-
ситeTax. oстaннiЙ зaкiнчив з вiдзнaкoю iз
стyпенeМ ДoкToPa фiлoсoфii з цикrryфiзикo-

мaтeмaтичних нayк. Пpoтягoм yсЬoгo пepioпy нaвчaння 3a.
poбпяв пoстiЙнo нa пPo)киття. .(o 1926 poкy виK,Iaдaв y се.
pеднix цIкoл.lх Мoскви тa в yнiвepситетi. Boднoчaс y l920 Poцi
зaснyBaB y Мoсквi aкyстичIry пa6opaтopiю. A пiсля пepeiздy дo
ЛeнiнгpaДa opгaнiзрaв y тaмтеI'шньoмy пoпiтеxнiннoмy кa.

федPy aкyстики Й пadopaтopiю тaкoгo >к пpoфiлю в Епeктpo-

фiзиннor"ry iнститдi.
Геpoй Coцiалiстичнoi Пpaцi (l970) Микoпa Aндpeeв PoзPo-

бив viткy теopiю poзпoдiлy звyкy B pyхoМиx сePедoBищ:rх.
Caме пiд йoгo кepiвництBoм poзпoчa,Iися дoслiфкенItя 3 не-
лiнiЙнoi aKycTInКI4, пoI'IIиpeння 3ByКy B Кy,Iьoвиx сеpeдoвищ.rх'
e,IектPoмеxaнiчних aктиBниx мaтepiaл iв.

БезпoсepeдIlю гIaсTь y здiЙснeннi ,'Уpaнoвoгo пpoектy'.
6paв aкaдeмiк €вген 3aвoЙський (28,09.|907_
9.10.|976), якиЙ нapoдиBся B Мoгипeвi-Пo-
дiльськoмy нa Biнниччинi. Йoгo гoпoвнi пpa-
цi пpисвя'rенi пpo6лeмам aтoмнoi тeхнiки,

фiзики п,Iaзми, pa.Цioспектpoскoпii. 3aпpoпo-
нyвaв i пo6yпyвaв пеPIIIy лloмiнeсцeнтнy кa.
мepy дЛя BиBчеHня ядеPних пpoцесiв, poз-
poбив спoсo6и peестpauii ioнiзylovих BипPo-
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мiнювaнь. Геpoй Coцiaлiстичнoi Пpaцi ( l969)' лaypeaT Лeнiн-
ськoi ( |957) тa.(epх<aвнoi ( l949) пpемiЙ.

Haгoлorшyloчи нa знaчнoмy BнесКy виxiдцiв з Укpaiни в

Poзвитoк paдянськoi фiзики, oсo6пивo мarМo вiдзнaчити дi-
яльнiсть yPoДI(eнця Poмен нa Cyr"lшинi A6-
paмa Йoффе (29. l0. l880_l4. l0. 1960), якvrЙ
6yв зaснoвtlикoм i кеpiвникoм слaвнoзвiс-
нoгo ЛeнiнгPaдськoгo фiзикo-технiчнoгo
iнститyry з |923 дo 1950 poкy. Biн не тiпьки
ствoPиB BеIIуIKу lIIкoлy фiзикiв, якy пpoЙшлo
i 6aгaтo нaшIих зeмлякiв,зoкpeмa' Aнaтoлiй
Aлeксaндpoв, oлексaнДp ЛeЙпyнський, Ки-
pилo CинeпьникoB' _ aЙ сaм здiйснив чимzlпo нoBaтoPськиx
пoшryкiв, oсo6ливo в гarryзi фiзики нaпiвпopoвiдникiв.

Пiспя Aбpaмa Йoффe ЛФTI oчoлив lI{е oдин вихiдець з Укpa-
iни - yPoрI(eнeць сe,Ia Беpeзнiв КиТвськoi
oбпaстi aкaдeмiк Aнтoн Кoмap (30.0l.l90,l-
4.03.1985)' Bипyскник Киiвськoгo пoпiтеx-
нiчнoгo iнститyry. B |946 poцi вiн, дo pенi,
зaПyсTиB пеptшиЙ в CPCP 6eтaтpoн, 6paв

rlaсть y ствopeннi eJIeкTpotIних пPискoPIoBa-
viв. Лaypeaт.{'epх<aвнoi пpемii сPсP (l95l).

Poзпoвiдaючи пPo PoзBитoк фiзиlсl в Укpa-
iнi, нeoбхiднo згaдaти й пpo ще oд1loгo Bигryскникa Ки.tвськoгo

щЬepситery _ flмитpa Haспeдoвa (25.08. l 90Н.0 l. 1 975), кoт.
pиЙ нapoдився в Киeвi. Щe бyд1пlи стyдентoм
вiн poзпoнaв нayкoBo-дoспiдницькy po6ory y

фiзиvниx лa6opaтopiяx киiвських врiв, де
викo}Iaв двi сaмoсгйнi нaщoвi po6oти: ''Cпpo.
6a пoяснити пpиpoДy земHoгo мaгнетизlwy ,. i
''КвaнтoBa тeopiя нoPМ.l',IьI{oгo фoтoефeкry''.
Пiспя зaкiнчення нaBчaння ПPaцIoB:rв y Киiв-
ськolvly Pентгeнo-Paдioлoгiннoмy iнститyгi,
зaснoBaнoмy нa бaзi фiзиннoi пadopaтopii щiвеpситery. Tщ
спiльнo з Aнaтoлieм AлександPoBим' Boлoдимиpoм Tщкeви-
чем i П. Шapaвським ним 6уo Bикoнzulo 15 нaщoвlас пPaць y
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гa,гузi спeкгPoскoпii pентгенiBських пpoмeнiв, ioнiзaцii твеPдlос

дiепекгpикЬ pентген iвськиI\,tи пPoм е}lя ми Tа .lх висoкoвoльтнoi
пoпяpизaцii, дoзиметpii peнтгенiвськю( пPoМенiв i епeкгpoпpo.
вiднocгi тBePдиx тй. Цi pФ}rльтaти 6улн orrу6пiкoвaнi нa стo-
piнкaх''УкparнсьIсaх фiзиннlлс зaписoк'', в iнoзeм н их )I(yPн:l,Izlх'
a тaкoх( дoпoвiдaлися нa нayкoвих з'iздaх фiзикiв-pентгeнo-
лoгЬ. Boни oдеPж:rпи висoКy oцiнкy i дoпoмoгли нzrлaгoдити
нayкoвe спiлкyвaння.

.[iяльнiсть uiеi гpyпи мoпoдlf,к вчeних пPивеPнy'Ia yBary

диPектoPa Ленiнгpaдськoгo фiзикo-тeхнiчнoгo iнстит1"гy
(лФTI) A6paмa Йoффе, кoтpиЙ зaпPoсиB свorх тaлaнoBитих
землякiв дo Ленiнгpaдa. Tpe6a lalн^aЧуITуI' щo д,Iя пoпеPeд-
ньoгo знaйoмствa 3 ними Йoффe вiдpядив дo Кисвa Taких
Мaститиx у мaЙ6уньoМy BчeHиx, як Микoлa Ceменoв й Iгop
К1pнaтoв. Oсь так киiвськa гP}rпa 3 1930 poзпovалa нaщoвy i
педaгoгiннy дiяльнiсть в Лeнiнгpaдi. B ЛФTI flмитpo Haспе-

дoB дoсить I,IIBидкo зaвoloBaв aвтoPитeт - стapulиЙ iнх<енep-

фiзик, зaв. пa6opaтopiсlo фiзи.rних яBиIII' зaвiдyвaн вilvliлен-
IIя зaг.ulьtloi фiзики з l93l тa зaстyпникoм диpeктoPa 3 нayкo-
вoi чaстини в |93I--32.

Toдi х< .[митpo Haслсдoв poзпoчaв BиBчaти тeплoпpoвiд-
нiсть зaкисy мiдi - пePIIIoгo юIaсичнoгo нaпiвпpoвiдникa' a
тaкoж стBoPIoBaти i вивчaти фoтoепeменти i випpямпячi нa tх
oснoвi.3 1939 o6'скт0м Йoгo iнтеpесiв стaв ДpyrтаЙклaсичнlцЙ
нaпiвпpoвiдник - се,Ieн' сeлeнoвi фoтoелeмeнти i випpямпя-
чi, a тaкolк тaлпoфiлнi фoтooпopи. Haшим зeмпякoм 6yпo
poзpoбленo нaЙвицIoi чистoти y свiтi теxнoпoгiro BиPoцдy-
вaIIIIя кpистaлiв aнтимoнiдy галilo, apсeнiдy гaлiю, apсeнф
iндiIo i тBеPдих poзнинiв apсенiпy гaлiю - apсенiдy iндiro. B

цI{х кPистirлax 6yпo вiдкpитo iснрaння дoмilшкoвoi зoни.
Йoгo пpaцi ст.lJIи oсIloвoю д,Iя PoзBиткy нoBIdк пiдpoздйiв

фiзики тBеPдoгo тiлa - нaпiвпpoвiдникoвoi електpoнiки, iн-
x<енеpнoi пIoмiнесценцii, нaпiвпpoвiдникoвиx джePe,I свiтлa,
oптoе,IектPoн iки. 3perштolo, oдеpжaн i p ву IIьT aT И дoслiДкeнь
зa6езпечипи стBoPення нaпiвпpoвiдникoвoгo,IaзePа.

3a рaсть y Цих пoслiдlкeннях.(митpo Haслсдoв сTaB ,Iaype-
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aтoм Ленiнськoi (1964) тa flеpжaвнoi пpемii сPсP (|974) пo-
чесним ч,Ieнoм Фpaнцyзькoгo фiзикo-xiмiчнoгo ToBaPистBa.

Бiля витoкЬ 6irrя oснoв paпioфiзиIсl тa paДioтeкrirg стoяв
yPoРкeнeць Киrвa fiмитpo Po>кaнсьюlй ( l.09. l 882-27 .09.|9э6).

3aкiнчивrпи Caнкт-ПeтepdypзькиЙ yнiвep-
ситет' пPaцюBaв спoчaткy aсистeнтoм нa кa-

фeпpi фiзики Петеpбypзькoгo е,IeктPoтeх-
нiчнoгo iнститrry, якиilнa тoЙ чaс oчo,IIoBaв
oлeксaндp Пoпoв. 3 l9l l пo |92| Piк пpaцю-
вaв y Хapкiвськoмy yнiвepситетi, Д,е пPoдoв-
)ЦrвaB дoспiдlкення в гarryзi eлeктPичних кo-
лиBa}Iь' oчo,IIoIoчи кaфeдpy фiзики (|9I4_

2l). 3гoдoм пoBеPнyBся в ЛФTI, дe дoслiдхqrвaв впaстивoстi
гaзy i твеpпих тiл пiд дiеIo HBЧ епектpoмaгнiтнoгo пoпя. B 30-
х Poк:D( стBoPив теopilo квapцoвoi стa6iлiзацii po6oти ,Iaмпo-
вих генepaтopiв.

Harrr зeмпяк.['митpo PoжaнськиЙ poзpoбиB мeтoдикy екс-
пеPимeHтa,Iьнoгo BиBчeння ioнoсфеpи тa yдoскoнaJlloBaв
метo,циКy ствopeння меpех<i ioнoсфepних стaнцiЙ, ulo Дoзвo-
IIу1т||4 cуIстeмaтичнo oTpиМyBaти дaнi, нa oснoвi яких виpiury-
Bа'IIуI;я пpaкти.rнi зaBдa}Iня пo зa6eзпeчeнню po6oти кoPoткo-
хви,IЬoBих дaлeкoдiloчиx paдioпiнiЙ; ствopиB oснoвy дпя
poзpo6ки тeopii ioнoсфеpи i пorшиpeнняу нiЙ paДioхвиль.

oсoбпивoгo знaчeHHя тa poпi нa6улlа пpaцi !митpa Po>кaн-
ськoгo ЦIoдo PoзгoPтaнню i ствopeнню технiки вияBпeння
лiтaкiв нa дa,Iеких вiдстaняx. Пiд йoгo кеpiвництвoм пPoBo-
ДvIII|4cЯ poзpoбки пepедaвaнiв кoPoTкoхвипьoвoгo дiaпaзoнy,
iмrryпьсних paДioпoкaЦiЙниx систeм. y l935 p. ovoлив пa6o-
paтopiю дпя пpoBедeння po6iт з paдioпoкaцii. Ця po6oтa 6улa
зaBePцIенa rIняIvIи йoгo нaщoвoi rпкoли Ta yдoстorнa ДеP-
>кaвнoi пpeмii сPсP.

Bидaтним фiзикoм зaPeкoмel{дyвaв се6е rце oдин Bигtyскник
Ки.rвськoгo щiвеpситery Boпoдимиp Tщкeвия (1l.0l.l905_
24.07.1997), якиЙ нapoдиBся B Iвaнiвцяx нa Бщoвинi. Пiсля
зaкiнчення yнiвepситеry ( l928) PoзпoчaB тPyдoвy дiяпьнiсть y
Киiвськoмy мeтeoPoЛoгiннoмy iнститyгi, oднoчaснo пpoдoB-
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)qIвaB пpaцIoвaти в КиiвськoМy Peнтгенopaдioлoгi.tнoмy iн-
ститдi. Paзoм 3 гPyпoIо МoЛoдих BчеHих зaЙмaвся дoспiдх<ен-
нями е,IекTPичI{их BЛaстиBoсТеЙ дieлектpи-
кiв. У l93l-l934 Boлoдимиp Tуrкевич opгa-
нiзрaв тa oчoJIив фiзиvнy лaбopaтopilо y
BсeщpaiнськiЙ peнтгeнoлoгiчнiЙ aкaдемii y
Хapкoвi, a тaкo)к y лa6opaтopii Киpилa Cи-
нe,IьникoBa. Пepшi нaщoвi iнтepeси стoсy-
BaIIИся дoслiд'rкeнь е,IeктPoпpoвiднoстi пapa-
фiнy, пolпyкy lroвих мeтoдiв дoзимeтpii
pентгeнiвських ПPoмеHiв, впливy pентгeнiв-
ськoгo oпpoмiнeння нa B,Iaстивoстi мiднo-зaкисниx i селе-
}loвих фoтoeлeментiв.

3 гpyпня 1934 Boлoдимиp Ty.rкевин пepetхaв дo Ленiнгpaдa,
дe спoчaтКy пPaцIoBaB y Рентгенopaдioлoгiчнoмy iнститщi, a з
1936 poкy пepeЙrшoв дo ЛФTI Й зaЙнявcя фiзикolo нaпiвпpo-
вiдникiв. Пiзнiшre вiн poзpo6ив нoвий iмпyльсниЙ Метoд д,Iя
BиBчeння нeстaцioнapниx пpoцeсiв y нaпiвпpoвiдHикoвих
пpиJlaдaх. Iз свoiми спiвpo6iтникaми Po3Po6ив мeтoди oдеp-
хaння чистиx МoнoкPистaлiв i дoслiдхсeння впacтивoстeЙ
геpмaнiю i кpeмнilo. Pезyльтaти дoспiркeнь ст.rли oс}Ioвolo
для poзpo6ки з |952 пepl.llих вiтчизняних гepмaнiсвих П,Ioс-
ких дioдiв i тpaнзистopiв тa piзнoмaнiтHиx пpиЛaдiв нa rх
oснoвi. 3 l951 пPoBaдиB poзpoбки ПoТr,кних геpмaнiсвих та
кpемнiсвих нaпiвпpoвiдникoBиx пpилaдiв, poзPахoBаних нa
вeпикi стpylrи i нaпpщи.

y 1960 пiд кеpiвництBoм Boлoдимиpa Tуlкевинa стBoPенo
кpемнiсвi пoтrяснi TepисTopи' poзpo6ленo i впpoвa,Цlкeнo y
виpo6ництвo дeкiлька типiв кpемнiсвих вeнтипiв, сePeд якиx
кepoвaнi, щo мaJIo oсoбпивo Beликe знaчеHtlя д,Iя нaPoднoгo
гoспo,цapствa. 3a цi poзpo6ки l966 paзoм з гPyпoю сBo.D( кoпег
Boпoдимиp Tyrкевин yДoстo€ний Ленiнськoi пpeмii.

Пpoтягoм 20 poкiв (з |967) Boпoдимиp Tyнкевин oчoлк)Baв
ЛФTI. 3a видaтнi lacГryтуl B PoзBиткy фiзики нauloМy зeMЛя-
кoвi Boлoд|.IIvIу|pу Tркевиvy пPисвoeнo зBaHHя Гepoя Coцia-
лiстичнoi Пpaцi, вiн вiдзнaчeний 6aгaтьМa iншlими Bисoкими
}IaгoPoДaМи.
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0сo6ливo пoмiтниЙ спiд залиtшИB у paщНськiЙ фiзиvнiи
нayui шe oдин Bиrryскник Киiвськoгo yнiвepситeтy - Анaтo-
л i Й Алексaн ДP oB (26,02J903-3.02. l 994 ), кoт-
pиЙ нapoДuвся в Tapaш.цi КиiвськoТ o6пaстi.
Як i .(митpo Haспедoв, Boлoдимиp Ty.lке-
виv, вiн тaкo)к ПpиBePHyB yBaгy A. Йoффе.
Biдтaк oпиHиBся в Ленiнгpaдi. B ЛФTI спo-
чaткy зaймaвся фiзикoю пoлiмеpiв, зaBдяки
чoМy' зoкpeмa' 6ули зaклaденi oснoву| ДIIЯ
стBopeння мopoзoстiЙкoi ryми. У |937-4I
poк:rх Blн oчoлиB Po3Pooки нayкoBo-Teхнlчних oсlloв е,Iект-
poмaгнiтнoгo пеPетвoPеtItIя пo зaхИcTу кopa6пiв тa пiдвoдниx
чoвнiв вiд мaгнiтниx мiн.

3 |943 Poкy 3a iнiцiaтивolo Iгopя КypvaтoBa }IaшI 3еМ,Iяк
Aнaтoпiй Aлeксaндpoв бyв зarгуeниit дo poзpoбки aтoмнoi
з6poi. Пiсля смеpтi I. К1pнaтoвa oчo,Iив Iнститyry aтoмнoi
eнepгii (нинi - Poсiйський нaщoвий цeнTP'.КypvaтoвськиЙ
iнститrг''). Biн oчoпloвaв нayкoвo-теxнiчнi пpoгPaми i poз-
po6ки iз ствopeння яДepних pеaктopiв piзнoмaнiтнoгo пPи-
знaчення' eнеPгетичних yстaнoBoк з aтoмниМи PeaктopaМи
нa пiдвoднi чoвни тpьoх пoкoлiнь iз пoтyл<нoю PaкeтHoIo
з6poеlo тa кPигoпaми ''Лeнiн,', ''Cи6ip'', ''Poсй''.

Уpoдх<енець щpaiнськoi зeмпi AнaтoлiЙ Aлeксaндpoв тPи-
вalмЙ чaс oчo,Iloвaв ПpезидiIo Aкaдемii нaщ CPCP, вiн -
тpинi Гepoй Coцiaлiстичнoi Пpaцi (l954, 1960, |973), пayPeaт
Jlенiнськoi ( l959) i.(ep>кaвних пpемiЙ сPсP (|942' l949, l95l,
l953)' нaгoPoджениЙ зoпoтими мeд.rлями iменi I. Кypнaтoвa
(l968)'  М. Лoмoнoсoвa ( l978), C. Baвiпoвa ( l978).

Halш o6oв'язoк згaдaти i пpo aкaдемiкa Мюсaйлa Леoнтoвичa
(7.03'l903-30.03.l98l) - синa видaтнoгo yк-
paiнськoгo фiзioлoгa oпексaндpa Леoнтoви-
чa. Йoгo 6aгaтoгpaнниЙ тaлaнт пPoявився y
piзних нaпPямк.rх н^aуr*I - епelffPoдинaмiцi,

фiзиннiй oптицi, стaтистичнiй фiзицi, теp-
мoдинaмiцi, квaнтoвiй мехaнiцi, теopii кoJIи-
Baнь' aкyстицi, paлioфiзицi, фiзицi плaзми,
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пPo6пeмi кеpoBaнoгo TePмoяДepнoгo синте3у. Caме вiн з l95I
PoКy oчoлIoвaв в lнститyгi aтoмнoi енеpгii в Мoсквi теoPе-
тичнi дoслiдrкення з фiзики пЛазми i пpo6лeми кеpoвaнoгo
теPмoядеpнoгo синте3y, 6уlуи вoднoчас iнiцiaтopoм й aк-
тиBним гIaсникoм бiпьlшoстi po6iт y цiЙ гaлyзi. Якpaз йoмy
н.lпе)I(ить фyндaментzlльнa фiзиvнa iдeя з oснoв теopii пеpс-
пективнoгo теPмoядеPнoгo PеaкTopa-ToкaМaкa.l958 Poкy зa
виBчення пoт}Dкних iмпyпьсниx poзpядiв y гaзi для oдeP)кaн-
lIя висoкoтeмпePaтyPнoi плaзми бр yлoстoeний Ленiнськoi
пpемii. Михaйпo Леoнтoвич стBoPив сBoIo шкo,ry 3 Paдioфi-
зики i фiзики плa3Ми.

Bсесвiтньoвiдoмий уeниЙ Iгop Taмм тaк BиспoBиBся пPo
цi зaспщи: ''МихaЙпo oлексaндpoвич ЛeoнтoBич нaJIe)кить дo
ЧуIcПa видaтних фiзикiв-теopeтикiв. Biдзнaнaюнись нaдзBи-
чaЙнoю яснiстlo poзyмy i кpитиннolо гпи6инoю фiзиннor
дyмки' piдкolo iвсe6iчнoю epyлицiеlo i, вoлoдiючи дoскoн:lJlo
Мaтемaтичним aпapaтoм, вiн Paзoм 3 тим с Piдким пPик,Ia-
дoм фiзикa' щo пorдI{yс в сo6i теoPeтикa i екпеpимeнтaтoPa -
пoPяд 3 тeopетичнvlмl'l' iloму н.lпе)I(aть i pяд експеPиМеHт:rль-
ниx пPaць. Pяд Йoгo пpaцЬ стoсyeться тaких piзнopiдниx гarry-
3eЙ, як теopiя кoлиBaнЬ' KвaнтoBa тeopй, теopй вiднoснoстi.
Aле нaЙбiльцIe 3нaчення мaють йoгo пpaцi 3 oптики Йстaтис-
тичнoi фiзики''.

.(o peнi, кo,Iи пoч.r,Iи PoзгoPтaтися po6oти пo кеPoBaI{oМy
синтe3y' тo пoстilJlo питaнIlя' xтo oчoJIить тeoPетичнy чaсTинy
цьoгo пPoeкry. Кypaтopy aToмних пpo6лeм пoPекoМeнДуBul\I
нa цю пoсaдy |vIlхaЙпaЛеoнтoвичa, i тoЙ 6yв rшoкoвaниЙ, щo
дoсi пoзa Йoгo пoпем зoPy зiUIиI'шarться кpупнlаЙ теoPетик'
кoтPoгo I{e BикoPистaнo Йoгo систеМolo. ''Хтo тaкий?.'_ 3x-
питaB Бepiя гpiзнo. Йoмy пoч.rли нarшiптрaти lra B}D(o пPo
пoлiтиннy нeзpiпiсть МuхaЙпaЛеoнтoвичa' зoкPеМa' йoгo вiд-
мoBy встyпити в 6iльrшoвицЬкy пapтiю, ''якa нaсaдхсyr aIIтисe-
мiти3м, тPимae сeпян y кoпгoспaх''. Aле Бepiя з:UIBив нa Beсь
гoлoс: ''Hiнoгo, нivoгo, пoтyp6yйтeсь, 6yдетe стeхити - бyпе
пpaцIoвати''.

Poзпoвiдaючи ПPo B}tесoк фiзикiв-щpaiнцiв y poзBитoк
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цiсi фрпaмент:lльнoi Нaу|<уI, пPиPoднo' не мoжемo o6iйти
yвal.oю тaкoi видaтнoТ пoстaтi, як двiчi ГеpoЙ Coцiaлiстичнoi
tlpaцi (1945, 1974),,IayPеaт ,(еpх<aвнoi пpeмiЙ сPсP (1941'

l943), чпeн 6aгaтьoх зapyбiх<них aкaд,еМiй нащ i нaщoвиx тo-
BaPистB Петpo Kaпиця (19.08.l894_8.04.1984). Це тoй yкPai-

нець, якиЙ внiс видaтнИЙ Bклaд, y PoзBитoк
фiзики, пPaцюIoчи в Aнглii тa Poсii, 3a щo
вiдзнaчениЙ нe лишe 6aгaтьмa iменними зo-
,Ioтими МедzUIями - М. Лoмoнoсoвa (|942),

Фpaнклiнa Бopа (l964), Е. Pезеpфopдa (l966)

тoщo' a Й нaЙпpестиlкнirшoIo в свiтi Hoбелiв-
сЬкolo пpемiеlo ( l978).-

Упiткy |934 poку зaпPorrleний paдянським
yPядoм нa мiх<нapoднy нayкoвy кoнфеpенцiю Петpo Кaпиця
пotхaв з дPr,gнolo дo МoсквуI' IaIIуIIIIуIBIпи в Aнглii двoс
дiтей..(o pevi, свoepi,Цним гaPaнтoм Йoгo пoвеpнення дo Aн-
гпii вистщив Мaксим ГopькиЙ, який зaпевняв КaпицIo Blд
iменi diльlшoвицькoi B,Iaди' щo тoЙ мaTиме тaкy мo>кливiсть.
oднaк пiспя зaкiнчення }IayкoBoгo фopy'y 6iпьlпoвицькa
впaдa зa6pыla B ньoгo зaкoPдoIIlIиЙ пaстпopт' змyсиBlIIи в тa-
киЙ спoсiб зu||4III|4T|4cя в CPCP. Ученi всьoгo свiry пpoтес-
TуBaЛ|4 пPoTи тaкoi нapyгуI, au.le цe не дaлo пo3итиB}Ioгo Pе-
зyльтaтy: чePeз деяKиЙ чaс дo Pезеpфopпa нaдiЙшoв кopoткиЙ
II|4сT' у якoмy Петpo Кaпиця пPoсиB свoгo aнглiЙськoгo кo-
,Iегy пPиBезти дiтeЙ i всi пpипaди з Йoгo пaбopaтopii, кoтpy
paдцнcькlаЙ yPяд зaпPoпoнyBaв |о/T1уITуI. AнгпiЙськи Й уpяд вlа-
кoнaв пo6a:кaння фaктиvнo iнтеpнoвaнoгo 6iльlшoBицькoю
B,Iaдoю вчeнoгo пoвнiстю.

Taк, вiн I{aPoдився в Кpoнrштaдтi, де нa тoЙ чaс пPoхoдиB
вiйськoвy cлу>к6у йoгo 6aтькo пoЛкoBник Леoнiд Кaпиця _

щpaiнeць з Boлинськoi ry6еpнii, кyди' дo pevi, нaстo пpи.Dк-

дx<aв мaй6yгнiЙ Ho6eпiвськиЙ,IayPеaт.

* 3aсrryги Петpa Кaпиui пo6pe знaнi в зaхiднoмy свiтi. Ще l93l poкy нiмeЦь.
юlЙ нaуoвtlЙ xо/Pнilл' ДPytо/ючи в пеpекла'Цi йoгo сгаттю, 3ayвaщ/в.lв' щo цe
е yсpaiнсьюtй щeниЙ з CPСP. Ангпiйсью{й нayкoвецЬ Д. Гaаp дo 70-Piччя
видaтнoгo фiзика вuдaв |964 poкy пpaui Петpа Кaпиui в тPьoх тoмах.
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Мaти Пeтpа Кaпицi - oльгa Iеpoнимiвнa' дoчкa вiдoмoгo
poсiЙськoгo Bчeнoгo-мaтемaТикa' aстPoнoмa i геoдезиста, гe-
неpaп-мaЙopa Гeнepaльнoгo тл.тa6у, члelra-кoPeспoндeнтa
PoсiЙськoi Aкaдемii Haщ Iсpoнiмa lвaнoвиva Cтe6ницькoгo
( l2.l0.1832-10.02.|897), здaвaJloся 6, тaкo>к пPяМoгo зв'язкy
з Укpaiнolo не мaс. Алe це тiпьки нa пeprшиЙ пoгЛяд. Бo кoпи
знaйoмимoся з бioгpaфiями iT 6aтька, дiдa Петpa Капицi, тo
пеpeсвiдтyемoся y тoмy' щo Йoгo piд пo пiнii мaтеpi тaкo)к
Beдeться з Укpaiни - Iеpoнiм Iвaнoвич Cтe6ницькиЙ - yPo-
д)I(eнeцЬ Boпинськoi ryбеpнii _ йoгo пPeдки дBoPянськoгo
пoxoджeнIlя зaфiксoвaнi тrг з |723 poкy. 1820 poкy двoPян.
сЬкe зBaItIIя бyпo пiдтвepдхeнe Йoгo poдy.

Пeтpa Кaпицlo 3нa€ Beсь свiт як Bидaтнoгo Bчeнoгo в гarryзi
ядepнoi фiзики й теxнiки нaДсИЛЪНуIхмaгнiтних пoлiв фiзики
Й тeхнiки tIизЬких тeМпePаTyP, епектpoнiки Beпиких пoт}Dк-
нoстeй i фiзики BисoкoтемпepaтypнoТ п,Iaзми. Ta дoля B ньo-
гo 6yлa ДPaмaтичнoю. 25 ,Iистoпaдa l945 poкy, ская<iмo, Пeт-
po Кaпиця нaписaB IIуIcTa Cталiнy, B якoмy пPoсиB звйьнити
йoгo вiд 1..laстi в poзpoбui paдянськoi aтoмнoi 6oм6u, МoтиBy-
Ioчи тиМ' шдo вiднoсини в llьoгo з гo,IoBним чpaтopoм цiеi
пpo6лeми _ Бepiсro щoдня пoгipшгylоться. 3oкpемa, Кaпиця
зaкiннрaв це пoспaнн Я TaКI4tf1|I с,Ioвzlми: ''Я poзpaхoвyю нa
Barшy згoдy, oскiльки знalo' щo нaсипьствo }Ia.ц 6aх<aннями
BчеI{oгo нe спiвпaдae з Barпими Bкaзiвкaми''.

Heвдoвзi йoмy зaтeпeфoнyвaв Беpiя i пoпPoсив пpиixaти..'Tpе6a пoгoвopити' - скaзaB вiн. - Toвapиш Cтaлiн пoкaзaв
менi BaIп лист''.

''Менi з Baми гoBopиTи нeМa€ пPo щo , - вiдпoвiв Кaпиця. -
Якщo ви xoчeтe пoгoBoPити зi мнoro, тo пpи.Dкркaйте в Iнс-
Tитyг''.

I Бepiя пpиtхaв. I нaвiть пpивiз з сo6oю пpeкpaсний пoдa.
Pyнoк Кaпицi - daгaтoiнкPyстoвalry Tyпьськy двoствo,Iкy.
Aлe вoднoчaс Беpiя пpoвiв Й iнцry podory. I в сepпнi |946 polч
Cтaлiн пiдписaв пoстaнoвy Paди Мiнiстpiв СPCP, згiднo з
якoю Петpo Кaпиця бр звiльнeннil з yсiх кepiвних пoсaд й
oпиI{ився в oпaлi, нe мaloчи Мo)IспиBoстi нaвiть пoвнoцiннo
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ПPoдoB)IqrBaти нayкoBi дoслiркeння. Як Bис,IoBЛIoвaBся сaМ
Пeтpo Кaпиця, цe 6yлo piвнoзнaннo тoмy' як6и мyзикaнтa
loз6aвилvl мyзич}Ioгo iнстpyментa' xyдo)кни Ka - зaЛИLIIуIIIуI
6ез фapб' a писЬмеtl}tикa - бeз oпiвця Й пaпеpy.

Кpiм тoгo, Йoгo висепипи 3 кBaPтиPи' пoч.lли витiсняти з
дaчi. Ha знaк пPoтeсTy пPoти тaкoгo свaвiлля Кaпиця не
пpийrшoв IIa ypoчистe зaсiдaння Aкaдeмii Haщ CPCP, ПPИ-
сBячеtIе 70-piннlo 3 Дня нaPoд)кен}Iя Cтaлiнa. Hе з'явився вiн i
нa пoдi6нoмy зaсiданнi yнiвepситетськoгo фiзтеxy, дe зaвiдy-
вaв кaфепpolo - зa цe Йoгo негaЙнo звiпьнили з Мoскoвсь-
кoгo щiвеpсиTeтy з мoтивiв,'вiдсщнoстi педнaвaнтaхення.'.

Безyмoвнo, в тi чaси тpебa бyпo мaти Bе,Iикy мylкнiсть, a6и
кинyги BиKIIик Cталiнy i Бepii. Петpo Кaпиця це зpoбив - не
зa кoPдoнoм' a Tyт' y Мoсквi. I '.Boждi.' не нaсмйиIIуIсЯ зt|уI-
rцити BчeIIoгo - всe-тaю{ вiн мaв величeзниЙ aвтoPитeт y
свiтi. Йoгo пPoстo тихo пеPeспiдувыlи.I тiпьки пiспя смepтi
Cталiнa Й apeшry Беpii в 1953 poui сTaнoBище Йoгo змiнилo-
ся. Biн зIIoBy' як i дo вiЙни, oчoJIиB Iнститр фiзинних пpo6-
лeм AH сPсP, oдeP)кaв мo>кливiсть IroPмzlJIЬ}Io пpaЦювaти. I
пPoдoB)rqrBaв чaстo 3'Яв,IIЯTиIсЯ нa JIюд'ях y виrшивaнцi...*.

Кoпи x< i,цeться пPo PoзBиToк фiзики в,Iaсне нa нarrlих зeм-
,Iях' тo неoбxiднo 3a3}Iaчити' щo бiпя iT витoкiв в Укpaiнi 6yпи
пеpепyсiм },.lенi Киiвськoгo yнiвepситery сBятoгo Boпoдими-
pa. Oдин 3 них _ МихaЙпo Aвeнapiyс (7.09.l835-4.09.1895)'
yPoдженeць l{apськoгo Cелa, BихoBaнeць
Caнкг-Петepб1pзькoгo yнiвepситеry, яwIЙ 3
l865 poкy пpaцloвaв y Киeвi пoнaд чвеpть вiкy.
Caме вiн opгaнiзрaв тyг пePшy в Укpaiнi пa-
бopaтopilo eкспеPиМe}Iтaльнoi фiзики й фi-
зичниЙ пa6opaтopниЙ пpaктикyм.

МихaЙлo Aвeнapiyс тa Йoгo щнi пpoтягoм
|87 7 -|886 poкiв oдepж aIIу| KP|4TИЧнi знaчен-
ня дпя 6aгaтьoх pечoвиtl' шIo ввiЙIппи B oснoBtlиЙ фoнд фi-

* Пepe6yвaюvи в eмiгpaцii, пpoфесop Хapкiвськoгo ветеpинаpнoгo iнс-
T||туту Iвaн Poзгiн згaдyвaв, щo дo вiйни вiн нeoднopaзoвo зyстpiнався з
Петpoм Капицею, i тoЙ зaвжди Poзмoв,IяB 3 ним yкPаltlсЬкoю.
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3ич}Iих Bе,Iичин i щe дoвгo зaIIvlЦIaIIуlсЯ незмiнними. Hим тa-
кoж Bизнaчeнi кpитиvнi темпеpaтуPvl ДIIя piзних piдин. B iс-
тopii фiзики вiдoмиЙ i зaкoн Aвенapiyсa, щo пoясIlЮr зaЛeж.
нiсть теpмoелeкTPopyхo|'Дoi СI4IIу1 вiд темпеpатypи спaiв. Heo6-
xiднo дoдaтИ, Щo з 1875 poкy МихaЙлo Aвенapiyс 6р vлeнoм.
кopеспoн.цeнтoм PoсiЙськoi aкaдемii нayк.

У тoЙ чaс Poзвивaеться фiзика i в Oдеськoмy щiвepситетi,
чиМ Мarмo зaвдячyвaти yPoркенцIo пPидy-
нaЙськoгo мiстa Кiпii Федopy Шведoвy
(27.|0J849-25.|2.|905). Biн 6yв oснoвoпo-
JIoх(никoм pеoлoгii (тoбтo НaУwlпpo ппинiсть
i дефoPмaцiю сyцiпьних сеPедoвиlII' щo
вiдзнaчaютьcя ПтIaсTуIннiстю) диспеPсних
сисTeм. BoДнoчaс Федip Шведoв 6р з 1895 лo
l903 poкy PектoPoм Oдеськoгo yнiвеpситетy.

Caмe нa цeй пеpioд пPипaдaс i педагoгiчнa тa нaщoвa дi-
япьнiсть в oдеськoмy yнiвepситeтi видaтнoгo щpaiнськoгo
фiзикa Микoли Пильчикoвa (2l.05.1857-19.05.1908), ypo-
д)кенця Пoлтaви, вiдoмoгo свoiми пPaцями з oптики' 3емнo-
гo мaг}IетизМy' електpo- i paдioтeхнiки, paдioaктивнoстi,
pентгeнiвських пPoМeнiв, eпeктpoхiмii, гeoфiзпкуr, мeтeoPo-
пoгii. l883 Poкy' ПPaцюIoчи B Хapкiвськoмyyнiвеpситeтi, який

i зaкiнчив l880 poкy, здiйснивurи гeoфiзиннt
дoслiдх<eння в paйoнi Кypськoi мaгнiтнoi
aнoмaпii, ПePIxиМ BисJIoBиB ПPипyIцення'
щo Trг Мo>lqлть 6щи вiлкpитi вeпикi пoклaди
зaлiзнoi PУДи. Як oДин з пioнepiв 3 BиBчeHня
в Poсii paдioaктивнoстi, Pентге}IoгPaфii тa

Paдioyпpaвпiння сaм стBoPиB для Bикoнaння
нeo6хiдних дoслiдiв дифepенцiйниЙ apeo-

метP' теPМoсTaT' сeЙсмoгPaф, peфpaктoмeтp.
€ пiдстaви TBеPдити' шдo Микoпa Пильчикoв, сиrr вiдoМoгo

щpaiнськoгo гpoмaдсЬкoгo дiячa, чIIeнa Киpилo-Mефoпiiвсь-
кoгo тoBapисTвa B l0,reвi.(митpa ПильvикoBa' знaчнolo мipoю
пPислylкиBся PoзBиTКy фiзиvнoi НaукИ в Укpaiнi, зoкPемa B
Хapкoвi, кyли вiн пoBePIryBся в oстaннi Poки свoгo )киTтя.
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A взaгaлi хapкiвськa шIкoJIa пoсiдaе oсoбливе мiсце в poз-
виTкy фiзики в Укpаiнi. Bченi, якi твopипи в нiй, внeс,Iи Bи-
ДaтннЙ вкJIaд y poз6yпoвy цiсi гarryзi, пiдняли щpaiнськy нay-
кy нa свiтoвиЙ piвень. Caме в Хapкoвi, oчeвидtlo 3 oг,Iядy IIa
Йoгo тoдilпнiЙ стaryс стoпицi УPCP, 6iпьIшy нa6пит<енiстЬ дo
пpoмис,Ioвих цeнтpiв loн6acу тa ПpиднiпpoB'я, a тaкo)к нa-
явнiсть пoтrЯ(нoгo мaшиноdyДyBalrня i вeпикoгo зaгoнy
висoкoквaЛiфiкoвaниx кaдpiв y сaМoмy мiстi, пoчинae з 20-х
poкiв минyлoгo стoлiття фopмрaтися свoсpi,Цний центp фi-
зичHих дoслiд;<ень.

Haпpикпад, фiзикo-технiчний iнститyг, сTвopeниЙ в |928
poцi, зa чaс свoгo iснyвaння здoбyв свiтoвy спaвy opигiнaль-
ними пPaцями в гalryзi ядеpнoi фiзики i фiзики Bисoких eHeP-
гiЙ, фiзики плzlзми' фiзики твеPдoгo тйa, теopетичнoi фiзики,
вaкyyмнoi мeтarгypгii Й paдioелектpoнiки. Сaме в Хapкiвсь-
кoмy фiзикo-тeхнiчнoмy BпePшe в свiтi 6р здiЙснeний eкс-
пePимeнт з PoзщeпЛeння я.цPa пiтilo пpискoPеними пPoтoнa-
Ми' Bияснeнo мехaнiзми pеaкцii, цдo вiд6yвaloться пpи 6oм-
бapпyвaннi лeгкиМи чaсTинкaми мilшенеЙ з ,Ieгких ядеP' дe-
тaЛьнo BиBчeнo кiнeтикy пePехo.цy МeTaлy з нaпiвпpoвiднoгo
сTaнy B нopмaльниЙ.

Пpaцi в гaпyзi нaдпpoвiднoстi Дoзвoпипи хapкiв,я}Iaм ствo-

Pити сoпеtloiДи з нaдпpoвiдних мaтepiaлiв i кpioтpoни, нa бaзi
яких тoдi з6уlуъaли дiIoчиЙ мaкет мaлoгaбapитнoi електpoн-
нo-o6числloвaльнoi мarrlини. .['ля вивveння пoвeдiнки пIIaз-
ми тrг щe в l966 poцi зaпyстт,lпиунiкaльнy, нaйбiльlшy нa тoЙ
vас y €вpoпi зaмкнyry мaгнiтнy пaсткy.стелaPaтop' вBепи дo
лaдy дilovих poзpo6пeниЙ Iнститщoм нaЙ6iльlлиЙ у €вpoпi
пPискoPIoBaвaч eлектPoнiв нa 2 мiльяpДи e,IектPoнBoпьт.

У цьомy Iнститщi poзpo6пeнo нoвi метoди i висoкoвaк)ryм-
нy технiкy для oд'еPжaнI{я нaдчистиx мeтaлiв з oсo6ливими

фiзинними BIIaсTиBoсTяМи' зoкpeмa, виpirшенo пpo6пемy
oдep)кaння п,Iaстичнoгo бepилiIo мeтoдoм вaкyyмнoi мeтa-
п1pгii, PoзB'язaнo зaBдaння кopoзiЙнoгo зaxистy епементiв
кoнстpщЦii пеptшoгo aтoмнoгo PeaктoPa 3 пPямим пеPетBo-

PeнняМ теплoвoi eнеpгii в е,Iектpичнy.
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Пpиpoднo, oсo6пивo вeлvrкиЙ BK,Iaд y poзвитoк Хapкiвсь-
кoгo фiзикo -техн iч нoгo iн ститyгy aкaдeм i кa |{иpll'лa Cинепь -
IIикoBa (29.09.l901-l6.l0.l966)' ypoДкeнця Cинeпьникoвoгo

нa .(нiпpoпетpoвпдинi. 3 l930 poкy вiн пpa-
цIoвaB тyг зaвiдyloчим вiддiлoМ' a з |944 дo
1965 - диPeктoPol,t. I-[е саме Киpилo Cи-
нeпЬ}lикoв у 1932 poцi спiльнo з Aнтoнoм
Baльтepoм ( 2.04. l 905- 13.07 .1965), oлeксaнд-
poм ЛeйrгylськиI\,t (7J2,I903-I 4.08'197 2) тa
Гeopгiсм Лaтиurевим (4.II.1907- 3.04.|97 3)
poзщeпиB яtPo aтoмa пiтilo, в |937 poцi pa-

3oМ 3 r'(е згaдyвaним Aнтoнoм Baльтеpoм пo6yпрaв нaЙ-
6iльltlиЙ тoдi в eвpoпi е,IектPoстaтичнllЙ пPискoPювaч i в
|9з8-I94I yпеpllIе в CPCP poзpo6ив дифyзiйнi мaспянi нaсo-
cи,3a йoгo aктивнoi рaстi i пiд 6езпoсepeднiм кеpiвництвoм
тyг y 50{0-х poкax 6yпo ствopeнo цilry сepiro пiнiЙниx пpис-
кopювaviв eлeктpoнiв i пpoтoнiв, зaк,Ia,ценo oсtloBи сгIaсних
пiнiЙниx пpискopювaнiв.

Кpiм тoгo, Киpилo Cинепьникoв здiйснив вепutr*lЙ oбсяг
rrayкoBих дoспiДкeнь y гaлyзi мaтepiaлoзнaвствa' пePIIIим 3a-
пPoпo нyBaв BикoPистoв уBaTуI гпи6oкий Baкyy^,t дJIя стBoPeн -
ня tloвItк мaтepiaлiв 3 висoкими фiзикo-хiмiчними хaPaктe-

Pистикaми.У 1952-I-953 poкaх Paзoм 3 свorм нaстyпникoм y
мaЙ6щньoмy Biктopoм Iвaнoвим (22.|L.|908-24.l2.l980)
yпеPlIIе пo6yпyвaв вaкyyмнi пpoкaтнi стaни i вивчив пpo6-
пeмy пPoкary беpилilo, циpкoнiю, yPaнy тa iншrиx метапiв.

Caме Киpипo CинепьникoB пoкпaB пoчaтoк yХapкiвськoмy

фiзикo-тeхнiннoмy iнститyгi i тepмoяДеpним дoспiдxеltням.
.(ля yгpимaння II,Iaзми зaпPoпoнyBaв пaсткy 3 пPoстopoвo-
пеpioдиvним мaгнiтним пo,Iем' щo oдеPx€лa йoгo iм'я. Biд-
зIIaчaIoчи oсoбливi lacTrутуt k.tpипa CинeпьникoBa B гaлyзi

фiзики, Пpeзидiя Haцioнaльнoi aкaдeмii l{ayк BстaнoBипа
йoгo iменнy пpeмiю.

.['o нaщoвих laстrут oпексaндpa Лeйпyнськoгo в Хapкoвi
тpe6a дoдaти й тe, цIo B IlеPeдBoсннi poки (|9з2-1937), кoпu
вiн 6р диPектopoм iнститyry, тд 6yпo,цoтич}Io oбгpyнтo-
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вaнo гiпoтезy нeйтpилiIo, пеpeд6aнeнo пaнцюгoBy яДеPнy
pеaкцiю. У пiспявoеннуtЙчac oлeксaндp IIеЙпyнськиЙ -ди-
pекТoP aкaдемiчнoгo Iнститyтy фiзики в lfu-
евi, де висylryB iдеlo pеaктopiв нa IIIBидких
нeЙтpoнaх, BкaзaBцIи пPи цьoМy нa фiзи.rнi
oсoбливoстi пaнцюгoвoi ядepнoi pеaкцii i нa
пepевaзi Bикopистaння як тeплoнoсiiв y
IIIBидких peaкTopax piдких мeтaлiв. З |952

PoIry бyв пePеBедениЙ y Фiзикo-еtlеPгeтич.
ниЙ iнститyг в 06нинськ. Ла1pеaт Ленiнсь-
кoi пpемii (l960)' ГepoЙ Coцiaлiстичнoi Пpaцi (1963).

Усе свoe тBoPчe життя пPисBятиB Хapкoвy yPoдженець
цьoгo мiстa aкaдeмiк Бopис Bеpкiн (8.08.l9l9). Tщ зaкiн'rив
мiсцeвиЙ щiвеpситeт у L940 poцi, пiсля чoгo дo 1960 poкy
IIPaцюBaB y Фiзикo-технivнoмy iнститщi, кoпи Йoгo пpи.

3нaчили диPeктopoм l{oвoстBoPeнoгo Фiзикo-
технiчнoгo iнститyгy ни3Ькиx тeмпePaтyP
AкaДемii нaщ УPCP. Гoпoвнi пPaцi Бopисa
Bеpкiнa пpисвянeнi фiзицi Й технiцi }Iи3ь-
киx тeмпеPaтyP' зoкpeмa дoслiд)кeннIo е,Iеtст-
PoHних впaстиBoстeЙ метaлiв нaдпpoвiднoсгi,
tlизькoтемпepaтypнoмy мaтepiaпoзI{aBстBy'
кpioгеннiй медицинi, 6ioпoгii, фiзиui кpio-

геннI4к piдин, нaдпpoвiдним мaгнiтниМ систeмaм i пpипaдaм.
Biн, нaпpикпaд, дoвЬ мoжливiсть кpисгaлiзaцii мoпеr<},л PHк i
.(HК, зaпpoпoнyвaB н oвий метoд BиBчеH I{я мiлсмoлекyп Яptl^,lх
взaсмoдiй мaкPoМoпекyп, poзв'язaB зaвдaння пoведiнки
piдинlа в ytvroBzrx нeBaгoМoстi. Лaypeaт flеpжaвнoi пpемii yPсP
(|973) i .[epх<aвнoi пpeмii сPсP (197s).

Учитeпем Бopисa Bсpкiнa в цapинi фiзики
бyв ypoд>кеttецЬ сeлa Миpoпiппя нa Cynlшинi
Бopис Лaзapев ( 16.08. l906-20.03.2001), кoт-
pиЙ з L937 poку пoв'язaниЙ l{ayкoBими пo-
IIIyкaми з Хapкiвським фiзикo-теxнiчним
iнститyгoм' де кePyвaB кpioгeннoю лa6opaтo-
piеlo, зaвiдрaв вiддiлoм. Йoгo пpaui стory-
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Ioться фiзики тBеPдoгo тiпa Й кoндeнсoBaнoгo стaнy Pечo-
B:,IHуI' фiзики ttизЬких TеМпеpaтyp, кpioгеннoi тa вaкyytvtнoi
технiки. Biдкpиття, зpo6пeнi ним сaМиМ чи спiльнo 3 r{нями
й сopaтникaМуI у цих кoнкPетtlиx нaПPямкaх нayкoBиx пo-
lпщiв, 6eзyмoвнo, з6ataтили фiзикy Укpaiни.

3 Хapкiвським фiзикo-теxнiчним iнститщoм низьких темпe-
paтyp пoв'язaнa дo,Iя Tzlкиx вiдoмих фiзикiв, як oлeксaндp
Гaлкiн (4.07 .|9 I 4-22. |0. |982), який нapoдиBся B Бep.u,я нськy, тa

кopiннoгo хapкiв'янинa Biктopa €pеменкa
(26.07.|932). oбидвa aкaдемiки тyг здiйснили
низКy дoслiдх<eнь' щo стoсyються фiзики
твеPдoгo тiлa, зoкpeмa. Heo6хiДtlo дoдaти'
щo aкaдeмiк oлексанпp Гaлкiн 1965 poкy
стaв opгaнiзaтopoм .I|'oнецькoгo фiзикo-тeх-
нiчнoгo iнститyтy, де Йoгo нoBаToPськi пpaцi
бyпи вiдзнaненi iмeннoю aкaдeмiннoЮ Ме-

дaJIпIo Киpнпa Cинeпьникoвa.
Щe oдин хapкiвський фiзик-eкспеPимeнтaтop - Baдим

МaнжeпiЙ (3.05.1933) - вiДoмий свoiми пpaцяМи в гarryзi
фiзики низькиx тeмПеPaтyP. oдepх<aнi ним i йoгo rшкoпolo
Pе3y,Iьтaти ст.lли oснoBolo Д,Iя пPикJIaДнoгo
Bикopистaння кpioкpистaлiв B oкPeмих га-
пy3ях нoвoi теxнiки. Bеликe знaчення мaloтЬ
дoспi.ц.жeння Baдимa Мaн>кeлiя, пpисвянeнi
oбгpртyвaнню i poзpoбцi мeтoДiв тPиBa,Io-
гo tlизькoтемПepaТ}Pl{oгo збеpе>кення клi-
тин кpовi п|oДуItl.И в пPидaTHoмy для Пepe.
II|4BaHHЯ стaнi.

Пpинципoвo нoвиx pезyльтaтiв дoсяг BaДим МaнжелiЙ
щoдo динaмiки кpисталiв i кpioкpистaлiв з дoмitпкaми.

.(o vислa тих щpaiнцiв, кoтpi Bнес,Iи фyндaментaльнуtЙ
BKпaд y PoзBитoк нayки' II.lЛе)кить i ДoвгoлiтнiЙ диpeктop
Хapкiвськoгo iнститдy paпioфiзики Й eпeктpoнiки, yPoд)ке-
нeць селa Янкiвки нa Cyмlцинi aкaдeмiк oпeксaндp Усикoв
( l l.0 1. l 90,l- ) - видaтниЙ уeниЙ y гaлyзi фiзики i технiки
мiлiметpoвих i сy6мiпiмeтpoвих xBи,Iь. Hим poзpo6лeнi
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ltотyжнi iмпyльснi генePaтoPи дпя paдioлoкацiйних yстaнo-
всrк i пpилaди дисTaнцiЙнoгo Bизнaчення пoIIIкoДжeнь висo-
к()ltоЛьтних пoвiтpяниx i пiдземних пiнiй eпeктPoпePедaч'
ствopенi ПpИIIaДИ apтилеpiЙськoгo нaвeдeння' щo eфективнo
зaстoсoByBaЛуIcЯ B poки .[pщoi свiтoвoi вiйни. Пpaцi Oпек-
сaндPa Усикoвa з paдioлoкaцiйнoгo спoстePeх(eння нaдвoд.
них o6,€ктiв пoклaпи пoчaтoк зaсToсyвaннIo мiлiметpoвиx
хBипь y мopськiЙ paдioлoгii i paдioнaвiгaцii.

Кpiм тoгo, викoнaнi пiд Йoгo кepiвництвoм дoслiдх<eння
мiлiметpoвoгo дiaпазoнy paдioхвиIIЬ с.ГaIIИ oснoвolo дJIя Poз-
poбки HoBих' бiльlш дoскoнaлих видiв paдioлoкaцiйнoi теxнi-
ки' стBoPення paдioлiнiЙ нa кoсмiч}Iих дистaнцiях. 3a дoпo-
мoгolo 3aпPoпoнoB aНИ,< I7|4tr1 м eтoдiв i зaсo6iв o6poбки paдio-
лoкaцiйних зo6pa>кeнь ствopeнi кaPти BeJIиких paЙoнiв
пoвеpxнi Bенеpи. oлександp Усикoв - пaУPеaT Ленiнськoi
пpемii (l960).

3нaчниЙ iмггyльс y PoзBитoк фiзиннюr дo-
спiд>кень y Хapкoвi дoДaBапи iдеi тaкoгo тeo-

Pетикa' як Oпексaнпp Aхiезep (3l.l0.19ll_
04.05.2000). Poдoм вiн з нинirшньoi Бiлopyсi,
aле, зaкiннивlли |934 poкy l0,riвський пoпi-
теxнiчниЙ iнститrг, yсе сBoe )ки1-тя пoв,язaB
з Хapкiвським фiзикo-технiчним iнстиry-
Toм, дe з 1938 PoКy oчo,Iив тeopетиvний

вiддiл. Йoгo пpaцi пpисвяveнi ядepнiй фiзицi i квaнтoвiй
e,IeкTPoДиHaмiцi, фiзицi e,IeМeнTapниx чaстиHoк, фiзицi
П,IaзМи' мaгнiтнiЙ гiдpoдинaмiцi, тeoPii тBePдoгo тiлa, Мaг-
нети3Мy. Paзoм з oпeксaндpoм АxiсзePoМ' дo pенi, ппiднo
пpaцIовaв Й ypo.п,x<eнець 3oлoтoнorшi, щo нa
Чеpкaшдинi, aкадемiк Якiв Фaйн6epг (7.09.l9l8).

Bеликi Зaa|yтИ в PoзвитКy фiзиvнoi HaукvI
мaloтЬ i пpедстaвники киiвськoi lшкoпи фi-
зикiв, щo' як y)ке Haгoлolllyв.rлoся' спoчaткy
зaснyвirлaся нaBкoлo Киiвськoгo yнiвepсите-

ry. АЛe пoтiм ,цo неi BI|УIIIу|cЯ Й вихoвaнцi
iнlпиx вyзiв, внoсячи свЬкиЙ стpyмiнь нoBих
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iдeЙ, opигiнzlльниx метo.цик дoслi,ц,>кeнь. У цьoмy плaнi нe-
o6хiднo скaзaти пepедyсiм пpo yPoдlкенця eвпaтopii Oлeксaн-
дPa .цaBидoвa (26.|2.|9|2-|9.02.|993), якиЙ 3 ПoBoeннoгo
нaсy пеpеtхaв дo Кисвa' пPaцIoвaв в Iнститyгi фiзики. Пoтiм

Йoгo вiдклуIКaЛИ з Укpaiни дo oбнинськa,
aлe Oпексaндp .(aвидoB чеpе3 l0 poкiв пo-
вePнyBся дo Киевa, де TpиBaЛиЙ vaс пpaцю-
Baв спoчaткy зaв. вiддiлoм' a 3 |973 poку -

диPeктoPoм Iнститyry тeoPeтичнoi фiзики
Aкaдeмii Haщ УPCP. Йoгo дoслiДкeння B гa-
лyзi твеpДoгo тiлa, тeopir квaнтoвoi 6ioфiзи-
ки мaють нaдзвичaЙнo Be,Iикe тeopeтиvнe Й

пPикJIaднe знaчe}I}tя. Biн збaгaтив свiтoвy HaУкУ вiдкpиттями
IloBих фiзинних яBи1I-l' щo нoсять Йoгo iм'я. Hизкa дoслi-
д)I(eHь ,ЦaвиД'oвa сTaIIИ КЛaсу|ч}IиМи Й увiЙltlпи лo пiлpрни-
кiв. A oсtloвoпoлolкнi пpaцi oлeксaндpa.Ц'aвидoвa вiдкpили
lIIпях Д,o poзyшriння пPиPoди спектpiв скЛaдних мo,Iекy,I' щo
мar Beпикe 3нaчeння д,Iя PoзBиTкy 6aгaтьox сrlaсних пPo-
Мис,IoBих тeхнoлoгiЙ. Йoгo дiяпьнiсть Bисoкo oцiненa |le IIуI-
IIIe B кoJIиIIIHЬoмy Paдянськoмy Coюзi (пaypеaт Jleнiнськoi
пpемii, Гepoй Coцiaлiстичнoi Пpaцi), a Й зa кoPдoнoм. oлeк-
сaндP.Ц'aвидoв 1952 poкy o6paниЙ чЛeнoм Лoндoнськoгo кo-
poпiвськoгo тoBaPистBa' нaгoPoд)кeниЙ мe,цaллями Лopeнцa
(1966) тa Плaнкa (1969).

Biдoмий y нayкoвoмy свiтi i киiвськиЙ фiзик.теopeтик Biк-
тop Бap'яхтaP (9.08.1930), якиЙ нaPoДиBся в Мapiщoпi. Biн,
Д,o pеvi, тaкo)к пpoйшroв хаpкiвськy фiзиннy lllкoлy, де тPy-
Д|4BcЯ бпизькo ,цBaдцяти poкiв. Гoлoвнi Йoгo
дoслiдх<eннЯ, Щo пPинес,Iи визнaнHя' стoсy-
Ioться мaгнетизмy, фiзики метaлiв, фiзики
пл.Ц}ми' нaдпpoвiднoстi. Пpiopитетнiсть 6a.
гaтьox теoPетичIlих poзpo6oк aкaдемiкa Biк-
тopa Бap'яхтapa вiдзнaненa .('еpхсaвнolo пpе-
мieю Укpaiни (l97l)' пpeмiсro Кvlpипa Си-
tIельtIикoвa.

3нaниЙ т.rкo)к y нayкoBиx кoпax Й 1poд>кeнeць се,Ia Бiлoк
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Лl,вiвськoi o6пaстi aкaдемiк oстaп Пapaсюк (20.l2.192l)' кoт-

1rиЙ poзв'язaB pяД вzDк,IиBих тeoPетичних
:]ill}ilaнь квaнтoвoi тeopii пoЛя' мaтeМaтичнoi

фiзики.
3нaчниЙ BкJIaД y poзBитoк ядеpнoi фiзики,

фiзики pеaктopiв, мeтaпoфiзики внiс дoBгo-
пiтнiЙ Диpeктop Iнститрy фiзики Aкaдeмii
нaщ УPCP aкaД,eмiк Митpoфaн Пaсiчник
(|7.06.|9|2-8. l  l  . l996), якиЙ нapoдився в селi
Жиpкiвцi нa Пoлтaвщинi. Biн бр oдним з iнiцiaтopiB стBoPeн-

ня |нcтитyry ядеPних дoспiДкeнь y Киевi,
йoгo диpeктoPoм.

Лa1peaтoм Лeнiнськo.i пpемii (l966)' Геpo-
eм Coцiaлiстичнoi Пpaцi (|976) стaпa aкa-
дeмiк Aнтoнiнa Пpихoтькo
(26.04.|90+ 29.09.|995)' якa
зaЙмaлacя спeктpoскoп iсlo
твеPдoгo тiлa Й oптикolo

мoлекyляpних кpисталiв. Ця жiнкa тaкo)к
oчoлIoBaлa Iнститщ фiзики.

HинirпнiЙ диpeктoP цьoгo нayкoBoгo зa-
кЛaдy - aкaдемiк МиxaЙлo Бpoдин Дo6pе
вiдoмиЙ рениЙ y гaлyзi фiзики тBePдoгo тiпа i спeктpoскoпii.
Biн с aвтopoм нoBoгo нaпPямy фiзиvниx дoслiдх<eнь _ нелi-
нiЙнoТ кPистaлooптики i квaнтoвoi епектpoнiки нaпiвпpo-
вiдникiв. Bикoнaнi пiд Йoгo кepiвницrвoм фyнпaментaльнi

Дoслiд>кeння oптич}Iиx B,IaстиBoстeй неме-
тaлiчниx кpистaлiв дo3Boпипи ствoPити
шrвидкoДitoнi гoлoгpaфi.lнi сepeдoвищa i
пPинципoBo нoвi лaзеpнi yстaнoвки' щo
зHачнo PoзIIIиPи,Iи мo)кJIиBoстi i дiaпaзoн
BикoPистaння пaзepнoi технiки.

Уpoдlкенeць сeлa Cивю,I-BoЙнипiв нa lвaнo-
Фpaнкiвшдинi МихaЙлo Бpoдин - лayPеaт Ленiнськoi пpeмii
(1966)' .[еplкaвнoi пpeмiТ Укpaiни (|974) тa .(еp>кaвнoi пpeмii
сPсP ( l982).
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A oсь дoпя BидaTHoгo щpaiнськoгo фiзикa Baдимa Лaшкa-

Pьoвa (7.l0.1903-l^,|2.|974)' якиЙ нapoдИBся у lfuевi и тyг
зaкiнчив yнiвepситeт' склaлася Taк' цIo вiн за свiЙ видaтниЙ
BtIесoкyPo3Bитoк Hayки не oдеP)кaB 3a х(иття нaле)книхнaгo-
poд. Йoгo фyндaмeнтальнi дoслiд)кeння' oсo6ливo в гaлyзi

фiзики нaпiвпpoвiД,никiв, зaслyгoByB:UIи, звиvaЙнo, бaгaтьoх
Bисoких вiдзнaк, .UIе' як зaсвiднyс B)ке згaдyвaниЙ .цoвiд,ник
''Физики''Юpiя Хpaмoвa, Baдимy Лaшкapьoву 6улa пPисy,ц'жe-
нa .(еplкaвнa пpeмiя Укpaiни пиI'IIe чePeз сiм poкiв пiсля
смepтi.

У voмy спpaвa?
Мa6yгь, висiлo нaд Baдимoм Лaшкapьoвим

пoстйнo тaBPo пiдoзpи rцe з 30-x poкiв ми-
нyлoгo стoпiття, кoпи Йoмy дoвелoся вiп6y-
Baти зaс,Iaння в Apхaнгe,IЬсЬкy. Tiльки зa те,

щo Йoгo пapaлeпьнi 3aняття пapaпсихoЛo-
гiero здaлися кoмyсь пiдoзpiлими. I мoпoдий
6шlcl<ГlутЙ гIений, я кoМy в Ленiн гpaДсь Kol\,ty фiзикo-тeхн iн.
нoмy 6ез з;aхИсту дисePтaцii IIPуIсуДуIIIуI вчениЙ стyпiнь дoк-
тoPa нayк (yпeprпe!), якllil у>кe нaПисaв книгy ''.(ифpaкцiя
eпeктpoна'' - пepшy в свiтi з тaкoi пpo6лeмaтики - пotхaв дo
6iлиx ведмeдiв вiд6yвaTи стPoк. I в>ке пoвepнyвся не Дo Лe-
нiнгpa,Ц'a, звiдки йoгo висипaЛИ' a дo Кисвa, пe з 1939 poкy
oчo,IIoBaB BiддiЛ в Iнститдi фiзики, a з 1960 - Iнститyг нa-
пiвпpoвiдникiв.

Taк, Baдим Лaшкapьoв не Мar 6aгaтьoх нaгoPo,ц. Але вiн
з.lJtиtIIиB сBoIo ЦIкo,Iy фiзики, пo6py пaм'яTЬ пpo себе. I нe
тiльки в Киевi, a й в ApxaнгеЛьськy' де пiд чaс 3aслaння зaвi-

дyвaB кaфeдpolo фiзики в тaмтeцIньoмy мeдiнститyгi. Гop-

!flTЬcЯ ним i в Гpyзii, oскiльки кopiння Лaruкapьoвих - з

дPeBньoгo гPyзинськoгo дBoPянськoгo poдy. Aле вiн бyв
вipним синoм Укpaiни, i ми пo пPaBy вiднoсимo Йoгo дo щ-
paiнськoi епiти.

Уpoдlкенець Кисвa, aкaдeмiк Coпoмoн Пекap (16.03.1917-
8.07.l985 ) - зaснoвник i кepiвник oднiеi з нaй6iпьlп вiдoмих
IrayкoBих lшкiл твеp,Цoгo тiлa. Hим зaпpoпoнoвaнa дифyзiйнa
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'геopiя BипPям,Ieння сТpyмy в нaпiвпpoвiдникaх (мoнoпoляp-
нии вaplaнT,' тeoprя пo,IяpoнlB' ooгpytlToBa}Iии l PoзBи|7Yту1|4

МeToД eфeктивнoi мaси e,IeкTPoнa B кpистa-
пi, poзвинщa теopiя фopми i темпеpaтypнoi
зaлех<нoстi смyг пPимiснoгo пoг,Iинaння
свiтлa i люмiнесценцii в кPист:UIп:rx i piди-
н:lх' PoзгЛянуиЙ нoвий тип e,IeктPoн-фo-
нoвoi взaсмoдii i пеpед6aненa мo>кливiсTь нa
oснoвi цiсi взaсмoдii ствopитИ PяI' пpипaдiв
aкyсТoелектpoнiки тa 6aгaтo iнtпих.

ДPу',Й цик,I теoPеTичних дoслiд>кень Coпoмoнa Пекapя
нa,Iе)кить дo гaлyзi ядеPних суIII - нyк,IoМезoдинaмiки i тpe-
тiЙ - дoспiд>кення в гaлyзi гaзoBих хiмiчних лaзеpiв.

Aкaдем iкa Cepгiя Cвечн икoв a (2|.07, |926), якуlЙ нapoдився
в .('нiпpoпeтPoBсЬКy' вiднoсять дo aвтoPитетниx }п{ениx B гa-
lryзi нaпiвпpoвiдникoвoi епектpoннoi технi-
ки. Biн - oдин з пpoвiдних спецiaлiстiв з oп-
тoелектPoнiки, poзвитoк якoi зaKIIaдaвся B
кo,IиlIIHьoМy Paдянськoмy Coюзi сaмe в Iнс-
титyтi напiвпpoвiдникiв y Кисвi. CеpгiЙ
Cвсчникoв кooP,циrryBaв yсi дoспiркeння B
CPсP 3 некoгepeнтнoi oптoeдектpoнiки, ovo-
JIюBaв сeкцilo фiзинних пpo6лeм 3 цьoгo
нaпPямкy тa xiмii нaпiвпpoвiдникiв пpи Пpезидii AH сPсP.

У нaщoвoмy свiтi тaкo)к вiдoме iм'я aкaдемiкa Михaйлa
Лнclацi (15.0l.192l), якиЙ нaPoдиBся B сепl
Bисoкoмy нa Житoмиpпrинi. Biн здiЙснив
B:DкЛиBe Дoслiдxeння в гaлyзi фiзики нaпiв-
пpoвiдникiв' квaнтoBoi епектpoнiки непiнiЙ-
нoi oптики' мoЛекyrlяPнoi спектpoскoпii.

3aслyгoвyюTь нa вiдзнaчення i нaщoвi
пoцIyки щpaiнських aкaдeмiкiв Ceмeнa Бpa-
yдe, .цМиTPa Boлкoвa, Лeoнiдa Литвиненкa,

Микoпи Haxoдкiнa, Bопoдимиpa Heмoшкaлeнкa, oпeгa Hсм-
ця, oлeксiя Cитенкa, Biктopa Шестoпaлoвa, Iгopя Янсoнa, Яpo-
слaвa ЯцькЬa. 3нaнi Bхе ч,Iени-кoPеспoнденти HAHУ Пeтpo
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Бopзяк, Boпoдимиp Литoвчeнкo, ЮpiЙ ПтylлинськиЙ, Cepгiй
Pя6чeнкo, Микoлa Cтеtшeнкo, Киpилo Toлпигo, Biтaпiй
Шeпeст, Boлoдимиp Якoвенкo.

A iм нa дoпoМoгy ЙДYтЬ нoвi Дoслiдники' якi poзпovинaюTь
свoi дoслiркeння в нaвчaJIьtIих лaбopaтopiяx КиiвсЬкoгo'
Хapкiвськoгo, Львiвськoгo, .['нiпpoпeтPoBськoгo, oдеськoгo,
Чepнiвецькoгo, Ужгopoдськoгo' .(oнецькoгo yнiвеpситетiв.

Мoxемo спoдiвaтися, щo нeзaбaPoМ зaяB,IяTь пPo сe6е нa
цapинi фiзики Й вигryскники Cyмськoгo yнiвepситeTy' дe кa-
фепpolo зaвiдyс yPoркeнeць Львiвщини Biктop Кyпilп, шдo с
aBтoPo^,t Bинirхoдy пaзepa нa вiльниx еJIeктPoн:rх.

I якщo щpaiнськa фiзикa мaе i сьoгoднi висoкий aBтoPитет
y свiтi, тo свiдченнiiiя цьoгo - вк,IючeHня пpoфесopa
Киiвськoгo yнiвеpситery Микoли Крrшинськoгo дo ЧИcIIa
''П'ятисoт наЙвпливoвilпих лiдеpiв'', яких визнaчa€
Aмepикaнський 6ioгpaфivниЙ iнститу тa Мiх<нapoднa
aсoцiaцiя не3.l,Iе)кних видaвцiв.

Toмy ми пoвиннi все зpo6ити, a6и пiдтpимaти фyнпaмен-
T:rпьнy нayкy в Укpaiнi, }Iе дaти iй poзпaстися' a тaпaнoвитим

гIeIrим не poз'.rхaтися чеPе3 мaтеpiaльну сКpYry пo зaкoPдo-
нaх' де вoни пPaцЮBaтимyгь нa бпaгo нepiлнoi земпi. Усе, щo
мae Укpaiнa' - Мyсимo з6epeгти.

дo I{AЙдд,IьIIIих гAJIAктик

Cкiльки iснye щpaiнстBo' стiпьки вoнo Й кoPисryстЬся
мeхaнiкolo нe6eсних свiтил. Cкaжiмo, кoJIи B l87l poцi 6iля
сепa Гiнцi нинirпньoгo Лyбeнськoгo paЙoнy Пoлтaвськoi
o6пaстi BI4яBI1IIуI пiзнeпaлеoлiтиvнy стoянКy ХV тисячoлiття
дo нaшrol epи' To сepeд знaйдених y цьoМy мiсцi пpeдмeтiв
oсo6пивy yвaгy apхeoлoгiв пPиBеPнyв 6ивень мaмoнтa'
вкpнтиЙ ДиBнoIo piзьбoю, якa 6yпa нaнесeнa нa пoBеPхIrю з
toвелipнoto тoчнiстlo. Bченi вваlкaloтЬ' lIIo ця знaхiдкa е не
чим iнrшим, як тa6лицеIo спoсTеPежеtIь фaз Мiсяця.

Caмe спoстеPe)кення зa не6еснимитiпaми дaли мoх<ливiсть
нatrlим пPeдкaм ви3нaчити нaс i ствopити к.rлендaP. HaпPи-
кJIaд' нa ппoскoмy кPaю Pиryaльнoi чarшi, щo знaйдeнa |957
poкy 6iпя селa .ГIeпесiвкa Бiлoгipськoгo paйoнy Хltельницькoi
o6лaстi Й дaтyеться III-IV стoпiттями нaшoi еpи, зo6paxенo
склaдениЙ opнaмeнT з 12 сeкцiЙ. I-[я знaxiпкa Bизнaчeнa як
кaлеIrдaP нatrlиx пpeдкiв.

Caмoбщнiми aстPoнoМaМи Мo)кtlа вB:Dкaти в пiзнitшi чaси

щpaiнських нyмaкiв, кoтpi зa Poзтa[IyBaнням не6есних свi-
тил визнaчaли свo€ мiсцe пepебyвaння. oчeвиднo, tIеBипaд.
кoвo B 3B'я3Кy 3 циМ нa нe6eснiй кapтi ми зyстpiнaсмo тaкy
нaзBy' як ЧyмaцькиЙ lлпях.

A нaщoвi oснoBи aстpoнoмii 6aчимo в>ке з ХVI стoлiття як
oкpемi нaвчaпьнi |<уPсуI в oстpoзькiй шкoлi, a 3гoдoм в
Киeвo-МoгипянсЬкoмy кoлегiyl'li. B кypсi фiзики, пPoчитaнo-
мy пpoфесoPoм oстaнньoгo Iнoкентiем Гiзелем у |645-|647

Poкzrx' r,(е викJlaдaлaся гепioцентPичI{a систeмa свiry Кoпep-
никa. Пopяд 3 цим Гiзепь нaвoдив i геoцeнтpичIry сисTeмy
свiтy, пpихильникoМ якoi вiн 6р.

''Tpaктaт з фiзики'', пPoчитaний пpoфесopoм Киeвo-Moги-
пянськoi aкaдeмii Фeoфaнoм Пpoкoпoвиveм y 1705-1716 po-
кax, 6yв I{oBим кpoкoм щpaiнських rleню( y Poзвиткy aстPo-
нoмii. 3oкpeмa, Пpoкoпoвич' PoзBиBaIovи теopilo Кoпеpникa,
тaким чинoМ ПoяснюBaB по6yпoвy свiry: в центpi пеpe6рar
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Coнцe, HаBкoлo нЬoгo oбеpтaються з пеpioдoм тPи мiсяцi -
МеpкypiЙ, деB'ять мiсяцiв - Bенepa i 365 днiв 3eмпя, якa беpе
гraсть y Дo6oBoмy тa pivнoмy pyсi. Мiсяць о6еpтaеться HaBкo-
лo 3eмлi з пеpioдoм 30 днiв i paзoм iз 3емлекl нaвкoлo Coн-
ця - 3a piк. Мapс o6еpтaсться нaBкoЛo Coнця зa 2 poки, Юпi-
тeP - зa |2, Сaтуpн - 3a 30. Кpiм тoгo, щpаiнськиЙ щениЙ
BB:DкaB' rцo Мoлoчну1ЙInЛях_ цe BеЛикa кiлькiсть м.UIих зipoк.

Tpе6a 3a3}IaчиTи' щo тy 6aзy щpaiнськoi aстpoнoмii, яKу |v1у1

в AмстеpДaмi
Кoпiевськoгo.

Bик.пaдaв aстpoнoмiю в Киевo-МoгилянськiЙ aкaдeмii i oдин
з iT peктopiв Iвaн ФaлькoвськиЙ (I|.06.|762-12.05. l823), ypo-
.фкeнець сeлa Бiлoцepкiвкa нa Пoлтавшдинi. B Йoгo кypсaх
''Cфеpиннa aстpoнoмiя', i ' 'Teopeтичнa aстPoнoмiя'' детальнo
BикJIaд.uIaся кeплеpiвськa теopiя Py)ry п,Iaнeт, oписaнi pyx
Coнця, Мiсяця Й пoв'язaнi 3 цим piзнi пpиpoднi явишдa, зo-
кPемa' зaTeмне}ltIя' нaBoд,ятЬся Taкoж данi пpo кoмeTи Й пеpе-
мiннi зipки. Caме Iван ФaлькoBич' дo pенi, видaвaв щopiнник
''КиiвськиЙ мiсяцeслoв'', } ЯКoМ} пoдaB.UIися вiдoмoстi пpo
PoзтallryBaння небeсниx свiтил.

Пpoдoвхсyвaчем спPaBи Iвaнa Фалькoвськoгo в Кисвi 6р
Bихoва}Iець д'I,fтяvoгo бщинкy Baс,дль Федopoв (|802- 24,03. 1855)'
якиЙ зaснрaв i oчoлив Киiвськy odсepвaтopiю, a в |843-|847

Poкax i yнiвepситет св. BoлoД:,INIИpa. Йoгo oсo6истиЙ внeсoк
пoлягa€ y BизHaченнi гeoгpaфiчI{их кooPд|4НaT PяДу пyнктiв
3axiднoгo Си6ipу. Bиклaдaючи в Киiвськoмy рiвеpситетi, Ba-
силь Федopoв у |842 i l855 poк:lх 6paв yraсть y нayкoвих екс-
педицiяx для спoсTеpe)кeння сoнячнoгo зaTeмHення.
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6aчимo в ХVII_ХVIII ст., зaкJIaдa,Iи rце
paнiшe тaкi вiдoмi вvенi, як, скalкiмo, ЮpiЙ
Дpoгoбин, кoтpий I.цe |478 PoКy ск,ПaB
кaJIe}Iдap-:UIьмaнax пPo Pyx ппaнeт. .(o pevi,
aнaлoгiчний кaлeндap ним 6yлo складенo i
нa l482 piк.

Кpiм тoгo, ПеPшIa вiдoмa сьoгoднi в Poсiй-
ськiЙ iмпеpii зopянa кapтa6упa вiддpщoвaнa

пiд pедaкцiсlo yкpaiнсЬкoгo пpoсвiтитeпя

/{o нaЙвизнaннirшюс щparнсьlиx aсгpoнoмiв налelкить дiйсниЙ
.uIен Пgгеpdypзькoi Акaдемii нaщ oлексй Caвич (9.03.l8ll-
27.08.t883)' кoтPиЙ нaPoдиBся в селi Пylшкa-
piвкa нинilшньoi Cyмськoi o6пaстi. Йoгo oс-
нoвнi пpaцi стoсyloTЬся визнavеннlo op6iт
кoмет' пJIaнет тa .rхнiх сyпyгникiв, pефpaкцii
бapoметpиннoгo нiвeлювaння тoщo. y l83r
l838 poкaх oлексiЙ Caвич здiЙснив нiвелlо-
BaнHя мiж Чopним i КaспiЙським мoPями.
Cпiльнo з aстPoнoмaми П. CмисЛoBим i P. Лeн-
цoМ yПеPшIе в Poсii BизнaчиB су|IIу в,aГуI 3a дoпoМoгoю oбo-
poтних маятникiв yздoв)к дyги мepидiaнy вiд Topiнo дo Iз-
мaiлa.

Taкo>к oлексiЙ Caвич вивiв oснoвнi мoмeнти opбiти Heп-
тyнa' BиPa-кyBaв вiкoвi неpiвнoстi в pyсi цiеi п]IaнeTи' IlIo зaлe-
xaть вiд BпJIиBy нa нei Уpaнa, Caтypнa, Юпiтepa.

3pelштoю, yPoркенець CyмЩини 6yв piзнo6iчним дoслiдни-
кoм.aстPoнoМoм' oскiльки вiн вивчaв i pц кoмет' п,IaнeT тa
iнlших сyпyгникiв, тeopii зaтеМHеHь' aстpoнoмi.rнoi pефpaк-
цit, гpaвiметpii тoщo.

Harш зeмляк oлeксiЙ Caвич бр вiлoмиЙy д'pуiЙ пoдoвинi
ХIХ стoдiття i як aBToP кaпiтaльнoгo кyPсy 3 aсTPoнoмii, rцo
виЙrшoв y дBoх тoм.lх.

У Микoлaевi нapoдився oдин з нaйвидaтнirциx aстpoнoмiв
ХIХ ст. Фeдip Бpeдихiн (8.l2.l83l-l4.05.1904). Ha Хepсoн-

шtинi в мa€тКy 6aтькiв минy,Io йoгo дитин-
стBo' 3 1849 poкy вiн стaе сryДентoм Pi-
llIеJIьrBськoгo лiцeю в Oдесi. Haвчaroчись нa
oстaнньoмy кypсi МoскoBськoгo yнiвepсите-
тy, Федip Бpедиxiн з:rхoпJIIoсться aстPoнo-
мieю i B)ке дo кiнця свoгo >KI4TTЯ зaIIуIIJJуITЬIя

iЙ вipним. |862 poку вiн зaхищaс мaгiстеp-
сЬкy дисePтaцiю з цЬoгo нaпpямкy нayKи' a

чеPе3 чoтиPи Poки сTa€ дoкTopoм и Bеде aктиBнy BиК,Iaдацькy
дiяльнiсть y Мoскoвськoмy yнiвеpситетi тa читae гфлiчнi
пекцii в ПoдiтeхнiчнoМy мyзеi.
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3 l869 Poкy пiсIIя piчIroгo нayкoвoгo вiдpяд>кeння в Iтaлiю,
Фeдip Бpепиxiн ПoBePтaeться в Укpaiнy' де недoBгиЙ чaс ви-
Кпaдar aстpoнoмilo в Киlвськoмy рiвepситетi. Пoтiм знoBy
пepе'ilкркaс дo Мoскви, де з l873 poКy oчo,IЮе odсepвaтopilo.
Tщ вiн poзpo6ив теopilo ствoPeнHя пеpioдиvних кoмет i
тeopiю пoхoд)кeння метeoPниx пoтoкiв.

3 l890 poкy Фeдip Бpeдиxiн o6иpaеться ч,Iенoм Poсiйськoi
aкaдемii нaщ i пPизнaчarTься диPeктopoм Пyлкoвськoi o6-
сepвaтopii. 3 l895 Poкy пPaцЮс в Caнкт-Петep61pзi, пoгпиб-
,IюIoчи свoi тeopетиvнi poзpoбки.

Фeдip Бpепихiн 6уъ o6paниЙ чпeнoм Леoпoпьдинo-Кapo-
лiнськoi aкaдемii в Hiмeччинi (l883), пoчесним ч,Ieнoм Кopo-
пiвськoгo aстpoнoмivнoгo тoвaPуIcTBa в Лoндoнi i Лiвepпyпь-
сЬкoгo aстpoнoмivtloгo тoBapиствa ( l884) тoщo.

Haд мoгилoю Фeдopa Бpедиxiнa пpoфесop B. I_lеpaськиЙcкa.
3aв: ''Йoгo пpaцi в цiй гaлрi (кoметнiй aстpoнoмii- B. C.) тaкi
вeпикi, тaкi вarкливi i численнi' пIo кoх(нoгo Paзy' кoли з 6eз-
дoннoi rпи6уtнуl з не6a сгryстиTься дo нaс кoсмiчнa мaндpiвни-
ця' Be,I}rtIeзI{e кoЛo людeЙ бyДe пoвтoploвaTи iм'я Бpeдиxiнa''.

3нaчниЙ вHeсoк y PoзBитoк вiтчизнянoi aстpoнoмii внiс
yPoд}I(енeць Iзмaiлa Iвaн Кopтaццi (l837-l903)' виxoвaнeць

пPиBaтнoгo пaнсioнy в Микoлaевi, рaсник
Кpимськoi вiЙни, в 6oях якoi зaспrжив
6oйoвиЙ opдeн Cвятoгo Гeopгiя.

3aкiнчивlши Aкaдeмiю Гeнеpaльнoгo
Штaбy, Iвaн Кopтaцui 6р нaпPaB,IеIIиЙ l866

Poкy нa пoсaдy aд'Ioнкт-aстpoнoмa Пyп-
кiвськoi aстpoнoмiннoi o6сеpвaтopii, дe зa
кiлькa poкiв oпaнyвaв тoнкoщal\.tи aстPoнo-

мiчних спoстеPе>кень. I кoпи Йoгo y 1872 poцi пPизIIaчипи нa
пoсaдy диPeктoPa Микoлaiвськoi odсepвaтopii, тo в Пщкoвi
це спpийняпи з )I(zl,IеМ. 3oкpемa, диPeктoP тaмтerшньoi o6сep-
вaтopii в pivнoмy звiтi тaк зaписaB пPo це: ''HaЦIa o6сepвaтo-
piя зaзнaлa дrЛ(e BeпикoТ втpaти в зв'я3кy 3 пepеxoдoм aД'loнкт-
aстPoнoмa Кopтaццi нa пoсaдy диPектoPa Мopськoi aстPoнo-
мiчнoi odсеpватopii в м. Микoпaевi, лpиЙняти якy спorгyl(aв
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Йoгo спa6кий стaн здopoв,я, ЯKI4Й tIе дo3Bo,Iяв йoмy PoзPaхo-
ByBaTи нa тPиBalry дйльнiсть aстPoнoмa-спoстepiгaнa B нa[Io-
мy пiвнiннoмy клiмaтi. 3 гли6oкиМ сМyгкoм poзпPoщa,IисЬ
ми 3 нaшIим дoPoгиМ кo,Iегolo' якиЙ, пpaцюIoчи нa пoсaдi
aд'loнкт-aстPotloмa' 6xц63iruцaнo 6paв гIaсть y всiх poбoтaх
odсеpвaтopii, a тaкo>к, мaloчи виняткoвi педaгoгiчнi здi6нoстi,
зaймaв пoсaдy пpoфeсopa вищoi геoдезii i пpaктиннoi aстpo-
нoмii в BiйськoвiЙ Aкaдeмii i, нaвчaючи oфiцepiв цiei aкaде-
мii, vepeз дr,ке кoPoткиЙ чaс зaс,Ir,кив y свorх кoлег гпи6oкy
пoЦIaнy,'.

у 80-90 Poкirх в Astronomishe Naсhriсhten Iвaн КoPтaццi
oпydпiкyвaB дoсить цiкaвi свoi спoстePOI(ення бaгaтьox кo-
мет' a тaкoх зaтемнeIIня Coнця (1887' 1896)' пPoхoркення
Мepкypiя пo дискy Coнця в 1892 poцi, ниспeннi зaтeмнення
зipoк Мiсяцем i т. iн. A в ''3aпискax', PoсiЙськoi Aкaдемii нaщ
вiн пфпiкyе свoi дoспiдrкeння lOпiтepa, йoгo сyrrрникiв, a
тaкoж численнi свoi дoспiдх<eння ''Чеpвoнoi плями'' тoщo.

Cеpеп пPaць Iвaнa Кopтaццi в цеЙ пePioд oсoбпивy рary
пoсiдaють Йoгo дoспiдlкеHHя кoлиBa}IЬ aстPoнoмiчних IIIиPoт
i пpипливних яBиlIд y зeмнiЙ кopi. Hинi цi пpaцi вi.цнeсенi дo
кaтегopii Kпaсичних.

Boднoчaс BB:Dкalться, ш{o нaЙ6iльrц цiнними тoгoчaсними
дoслiдxеннями Iвaнa Кopтaццi e Bиз}Iaчення пoJloжeнь зipoк
нa мepидial{I{oМy кpyзi Еpтепя. I-[я пpaця, oгry6лiкoвaнa 1900

Poкy B IIeЙпцигy, ввiЙrшпa B нayкy свoсpi'Цним кaтaлoгoм пiд
нiхlвolo''Микoпaiвськa 3oнa''.

BeпикиЙ вкJIaд y Poзвитoк щpaiнськoi aстpoнoмii внiс
yPoДкeнeць Taгaнpoгa oлексaндp Кoнoнoвин (|2.02.|850_
18.05. 1910), кoтpиЙ з l88l poкy зaвiдрaв в oдеськoму щi-
веpситетi кaфeдpolо aстpoнoмii i гeoдезii i вoднoчaс 6р лн-
PектoPoм Aстpoнoмiннoi oбсepвaтopii. Як стипeндiaт Bищe-
зaзнaченoгo yнiвеpситeтy вiн бр вiдpядxeниЙ дo Hiмeччини
дпя стФк}rвaнIIя y вiдoмoгo спeцiaлiстa з дaнoi гalryзi нayки
Кeльнеpa.

Cвoiми дoспiдlкеннями пoдвiЙних зipoк i в гaлyзi фoтoмeт-
pii тaкиx Bепикиx п,Iaнет' як Мapс, IOпiтep i Caтypн, мoпoдиЙ
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Кoнoнoвич зaс,Irл(ив пoвaгy B нayкoBих кo,Iaх €вpoпи,
заBдяKи нoмy Йoгo зaпPotПyють для po6oти дo Aнгпii.

Tpe6a нaгoJloсити, щo oпексaндp КoнoнoBич BBzDкaeтЬся
oдIlиМ з пioнеpiв aстpoфiзиvниx дoслiд>кень в Poсii.3oкpемa,
вiн oдним 3 пеPllIих фoтoгpaфрaB пoBеPxню Сoнця, спoстe-
piгaюни ППЯ|,л|1 й пpory6epaнцi. .Цo pеvi, Йoгo кoлекцiя цих
знiмкiв наP:rхoвye 6лизькo l500 пpимipникiв.

Пpoдoвщвaчем нayкoвиx пoшrp<iв oпeксaндpa Кoнoнoви-
чa в oдеськoмy yнiвepситeтi бр aкaдeмiк OпексaнДp Opпoв
(l880-1954). У пeprшiй пoпoвинi ХХ ст. вiн pа.крaвся нaйaв-

тopитeтнirпим спeцiaлiстoм y гalryзi виBчeн-
ня кo,Iивa}Iня I'IIиPoт i py*y пoпloсiв 3емпi,
oдним iз зaснoвникiв гeoдинaмiки - наyки'
щo BиBчae нaцIy ппaнетy як скJIaднy фiзиvнy
систеМy' II{o 3a3нar дii зoвнilшнiх сил.

Уpoдlкенeць CмoпeнцIини OпeксaндP oP-
лoв 6iпьIпiсть сBoгo життя пpoвiв в Укpaiнi,
де 6yB диPектoPoм чoтиPьoх oбсеpвaтopiй,

двi з яких зaснoBaIIo ним - y Пoлтaвi тa Кисвi. B l94l poцi
Пpeзипiя AH yPсP вiдpядипa Йoгo нa laлeкиЙ Cхiд дпя oPгa-
нiзaцii тaм IIIиpoтнoi стaнцii' пPoект якoi вiн висyl{yB щe B
1932 poцi. B 1944 poцi oпeксaндp opпoв 6р пpизнaчeниЙ Ди-
PeктoPoм шIoйнo ствopенoi Гoлoвнoi aстpoнoмi.rнoi oбсеp-
вaтopii AH УPсP пiд Кисвoм.

З |9з4 Poкy диPектopoм o6сepвaтopiТ oдeськoгo yнiвepси-
тeтy сTaB виДaтниЙ уeниЙ Кoстянтин Пo-
кpoвський (23.05.1868-5.l l.l944). .(o пеpе-
хoдy нa poбory в oдeський yнiвepситeт Кoс-
тя Hтиtt П oкpoвськ vrЙ У>кe встиг нaбyгИ BaIIуI-
кoгo дoсвiдy IIayкoBих пoIшщiв y Пщкoв-
ськiЙ o6сepвaтopii, y BиKпaдaннi aстpoнoмii
Ta мaтeмaтИKИ B lOp,iвськoмy (Tapry) щi-
веpситeтi, мoскoBських тa пeнiнгPaдсЬкиx
Byз.lх, пoбрaв нa стiDl(yвaннi в oбчис,IIoB:lльIIoмy iнститyгi в
Бepпiнi. Cписoк Йoгo пpаць дoBorннoгo пеpioпy зaЙмar ,цrlке
бaгaтo стopiнoк. 3peштolo, запиIIIиBIIIись чеPeз хвopoбy
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дP}гlкиllи в oкщaцii, пPoдoBжyBaв пiдтpимyвaти poбoниЙ стaн
Oдeськoi odсepвaтopii.

oдpaзy х< пiспя звiльнення oдеси вiд гiтлepiвцiв Кoстянтин
ПoкpoвськиЙ 6ув зaaPешIтoBaний opгaнaми HКBC, Йoмy iн-
кpимiнрaлaся зpaдa 6aтькiвщини, oскiпьки' мoB,Iяв, нaдPy-
кyBaB стaттIo ''КoМети'' в oкyпaцiЙнiЙ гaзетi, a тaкoж тe' шIo в
свoiй rryбпiчнiЙ лекцii нaзBaв pепpeсii пpoти спiвpodiтникiв
Пyпкoвськoi o6сepвaтopii, ''vopними стopiнкaми в iT iстopii''.

Bиняткoвo o6дapoвaним rreним 6yв ypoпжeнeцЬ Киeвa
Boлoдимиp I{eсевин (l l.l0.l907-28.l0.1983). Bстyпивtши дo
рiвеpситeтy в 15 poкiв, вiн yл<е чePез дBa
Poки стaс вiДoмим дoспiдникoм пepемiнниx
зipoк, щo зaсвiдчyBa,Ioся йoгo кiпькoмa
стaттяМи нa цю тeмy. Пiдp.lxoBaнo' щo 3a
пеpioд свoсi нaщoвot дiяпьнoстi пpoфесop
Boпoдимиp I{eсeвиv здiйснив пoнaд 200
тисяч спoстеPe)кeнь 3a нeбесними тiпaми,
вивчиB 6пизькo 500 пеpемiнниx зipoк piзниx
типiв i oпy6лiкyвaв 6iльшe 600 стaтeй i мoнoгpaфiй.

З |944 poкy Boлoдимиp [.l'есeвич пPaцювaв пpoфeсoPoм'
зaвiдyloним кaфедpolo aстpoнoмii тa диPeктopoм o6сеpвaтo-
pii oдеськoгo yнiвepситеry. 3 1948 poкy вiн oчoлив Гoпoвнy
aстpoнoмiннy o6сepвaтopiю AH УPсP в Киевi.

Уpoдх<eнець oдeси aкaдeмiк Гpигopiй Шaйн (l9.04.l892-
4.08.1956) дr;кe бaгaтo зpoбив дЛя PoзBиткy
aстpoнoмiнних дoспiдlкень у Кpимy: У
|925-|945 Poкax вiн oчoлroвaв цi poбoти в
Ciмеiзi, a з 19Ц oднoчaснo кePyBaB opгaнiзa-
цieю Кpимськoi aстpoфiзичнoi o6сеpвaтopii,
диPектoPoм якоi 6yв дo |952 poкy. Biн, зo-
кPeмa' вiдкpив 6лизькo l50 тyrиaннoстеЙ,
Bу1ЯBуIB oсo6пуrвиЙ клaс tх. Biдкpив нoвy кo-

мery i кiпькa Дeсяткiв спектPa,Iьнo-пoдвiЙних зipoк.
Пpo висoкиЙ aвтopитeт ,цoвгoпiтньoгo кеpiвникa Кpимсь-

кoi aстpoфiзичнoi odсepвaтopii Геpoя Coцiaлiстичнoi Пpaцi
(|973), ЛaуPeaTa ,{eplкaвнoi пpeмii сPсP (|952) aкaдемiка
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Aндpiя Cсвсpнoгo (ll.05.1913) свiдчить o6paння Йoгo члeнoм-
кoPeспoнДeнтoм ГеЙдельбеpзькoi Aкaдемii нaщ, вiЦe-пpe-
зидeнToм Мiжнapoпнoгo aстpoнoмiннoгo
Coюзy (|964-|970), vпенoм Мi>кнapoднoi
aкaдeмii aстpoнaвТики тoUIo. A щo стoсy-
€ться кoлa Йoгo нaщoвих iнтеpесiв, тo вoни,
B oснoB}toмy, пoв'язaнi з вивчeнням Coнця.
Caме вiн зpo6ив Bисtloвoк пpo свoсpiднi
ьу16ум нa Coнцi, eнеpгiя для яких чеPпarть-
ся з мaгнiтних пoпiв. AндpiЙ CeвсpниЙ пеp-
IIIим пoкaзaв' Цlo зaгaльне мaгнiтнe пoлe свiтипa сЮIaдaсться
з бaгaтьoх хaoтичнo PoзTaIIIoBaниx пo пoвеpхнi елeментiв
мaгнeтиз}ry, BуIяBI4r тaкo)к сезoннi й дo6oвi йoгo кoпивaння.

Bсeсвiтнlo спaвy пPинесли вiдкpиття B aсТPoнoмii ypoркeн-
цю Глрoвa Йocнпу Шклoвськoмy ( l .07.1916-3.03. l9s5).

3oкpемa, зa дoслiд'х<eння пpoбпем теoPетич-
нoi aстpoфiзики вiн 6yв oбpaний чпенoм
Мilкнapoднoi aкaдемii aстPo}Iaвтики, Haцio-
нaльнoi aкaдeмii нaщ CШA (1972), Aмеpи-
кaнськoi aкaдeмii МистeцтB i нaщ, a тaкo)к
вiдзнaчeний Лeнiнськoto пpемiеIo (1960) i
Медa,I,Iю К. Бpюс Tихooкeaнськoгo aстPoнo-
мiчнoгo тoBapистBa (|972).

Уpoдженця oдеси .(митpa Мaксyгoвa (23.4.|89G_ |2.8.1964)
пo Пpaвy мo)кнa нaзBaти oснoвoпolloжникoм aстpoнoмiннoi
oптики. Caмe вiн в |994 poцi винaЙшIoв тaк звaнi мeнiскoвi
суIcT еtvlvl oпTич них пpипaдiв.

.['o зaснoвникiв хapкiвськoi aстpoнoмiчнoi шIкo,Iи тpебa
вiднести пpoфесopa Iвaнa Фeдopе}Iкa (6.02.|827 -7.0 1. 1 889).
HapoдивlписЬ y цьoМy мiстi Й зaкiнчивrши тaмтeIпнiй щiвep-
ситет' вiн ДeякиЙ чaс пPaцюBaв y Пyлкoвськiй oбсepвaтopii
( l 850-1 853), в Киiвськoмy yнiвepситетi ( l853_l 862), пiсля
чoгo yвесЬ свiЙ пoдaльrциЙ х<иттeвиЙ rшляx пoв'язaB з piдним
вyзoМ. Bивчaючи в oснoBнolvtу влaсниЙ pщ зipoк, Iвaн Фeдo-

Pенкo пepI'I]им ск;Iaв кaтa,Ioг PoзтaшIyBaння цих 6лизькo-
пo,Iк)сtIих нe6eсних свiтип, y якoмy rх нapaxoвyсться 4637.
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3начниЙ Bнeсoк y poзBиToк aстpoнoмiнниx дoспiд')кень y
Хapкoвi зpoбив yPoркerreць цьoгo мiстa ГpигopiЙ ЛeвицькиЙ
(8.l l.1852_26.|0.|9|7). Cамe вiн кepyBaв 6yпiвниuтвoм o6-
сepвaтopii в мiстi, opгaнiзрaв нa Хapкiвщинi систeмaтичнi

спoстеPe)I(ення сoнячниx ппям' визнaчив
op6iти пoдвiйниx зipoк, piзнiсть дoBгoт
Хapкoвa i Микoлaевa. Caме Гpигopiя Лe-
Bицькoгo тpeбa BB:Dкaти oдним iз зaснoв-
никiв сеЙсмoлoгii в PoсiЙськiЙ iмпepii, вiн,
дo pенi, вх<е тoдi нaмaгaBся BизнaчиTи кpи-
теpii дпя пPoгнoзyвaння зeмлeтpyсiв.

Кoли ЙДeться пPo Хapкiвськy aстpoнoмiн-
нy luкoпy' тo, звичaйHo )к' тpeбa згaдaти пPo yPoДкeнця
Кpeменvщa Бopисa Гepaсимoвичa ( 3 l .03. l 8 89-|937 ), кoтpиЙ
пiсля зaкiнченltя B l914 poui Хapкiвськoгo yнiвеpситery мaЙ-
>кe 2o poкiв пpaцювaB y цьoмy lraвч:rльнol{y
зaклaдi i як виклaдav, i як дoспiдник не6ес-
ниx свiтил' зoкPeмa Coнця тa зipoк. Haш
3eмляк' дo pеvi, пеPIIIим сеPед aстPoнoмiв
глибoкo poзгJIяHyB PяД питaнь aстpoфiзики
кoсмiчниx пpoмeнiв, вiн ще в |933 poцi ви-
дaв щpaiнськoю Мoвolo МoнoгPaфiю ,'Фiзи-

кa Coнця''.
У 192*|929 poкax спiльнo з aМеPикaнським aстPolloмoм

B. Люйтенoм вiн визнaчиB пo,Io)кeння гa,Iaктичнoгo пoпloсy i
Bиpaxyвaв вiдстaнь вщ Coнця дo IrЛoЦIини Гaлaктики. Пiсля
чoгo н2IlI 3ем,1як пoстaвив пиTaння пPo диI{al{iкy зopяних
o6oпoчoк, a Taкoх( BизнaчиB пoJIя I'IIBидкoстeЙ в PoзцIиPeHиx
oбoлoчкaх нoBих зipoк.

TaкиЙ нoвaтoPсЬкиЙ пiдхiд Бopисa Геpaсимoвинa дo виpi-
цIeння aктya,IЬниx пpoблем aстpoнoмii стaв пiдстaвoю д,Iя
зaпPoшeння Йoгo дo Пyлкoвськoi o6сеpвaтopii пiд Лeнiнгpa-
дoМ' де нalш зeМпяк невдoвзi пoсiдaе пoсaдy диPеlстoPa' нa
якiЙ вiн пepeбyвaв:Dкдo сBoгo apeшIryв vеpвнi |937 poкy.

Пiд чaс сotlячнoгo зaтeмнeння 19 vepвня 1936 poкy йoгo
дoс,IiДIqBaли |7 acтpoнoмiчних i 1l гeoфiзичниx експеДицiЙ,
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зaгaJIЬI{e кеPiвництBo якиМи здiЙснIoBaв нatrl 3еМляк Б. Гepa-
симoBич. Йoгo дйльнiсть' t|агoЛotllytоть poсiйськi aвтopи,
'.зpo6ипa великуlЙ BпЛиB на PoзвиToк сoHячHиx дoслipкeнь в
нaшiЙ кparнi. Biн 6yв aстpoфiзикoМ дr,ке IIIиpoкoгo пpoфiпю
й нaписaв poсiЙськolo Й щpaiнськolo МoBaМи ПepшIy в CPCP
книry з фiзики Сoнця. Пiд Йoгo кepiвництвом виЙtплo пePшe
Bидaння двoToМнoгo ''КyPry aстpoфiзики i зopянoi aстPoнo-
мi['', нaписaнoi' B oснoвнoмy aстPoнoмaми Пyлкoвськoi o6.
сеpвaтopii''.

.[иpектop Пyлкoвськoi o6сepвaтopii aкaдемiк Гepaсимoвиv,
yPoДxeнець ПoптaвщиHи' BчeI{ий свiтoвoi сIIaBуI, пepeбyвa-
Ioчи B дpyгiЙ пoпoвинi 30-х poкiв y CШA, на пPoхaHIIя сBoгo
iменитoгo aМepикaнсЬкoгo кoJIeги пiдписaвся пiд Bp:Dкен-
нями вiД вiДвiдин лa6opaтopii як щpаiнeць. AмepикaнецЬ
Toмy дy;кe здиByBaBся' мoBляв' ''yпеpulе чyIо ПPo тaкy нaцiю''.

Але кoпи Гepaсимoвич пoвеPнyBся дo CPCР, тo Йoгo не-
гaЙнo зaapel'штyBaли. Bесь нaщoвий свiт вимaгаB пoяс}Ieння'
де пoдiвся видaтниЙ вчeниЙ. Cпoнaткy 6iльtшoвицькa Bпадa
BигaДyB:rлa всiпякi нiсенiтницi' aJIе 3гoдoм змyrшенi 6упи Йoro
звiльнити. BиЙшoвtши нa BoлIo' lшiстдесятиpivний сeпянсь-
киЙ cvtн з Пoлтaвшди}tи' знищeHий мopaльнo Й фiзиннo, пoз-
6aвпeниЙ нaщoвoi пpaцi, r,ке ДoBгo не пPoжив.

Hoвaтopськi iпеi Бopисa Гepaсимoвинa 6yлo гiднo oцiненi
нayкoвolo гpoмaдськiстIo' якa B[IaHyBaпa Йoгo oбpaнням дo
пPести)кних тoBaPистB' a Taкo)l( пpемiеlо iменi А. Кpeссi-Мo-
piсoнa Hьro-Йopкськoi акaдемii нaщ.

BидaтниЙ BкJIaД y PoзBитoк вiтчизнянoi aкaДемii внiс ypo-
джеHeць Хapкoвa ГepoЙ Coцiaлiстичнoi Пpaцi Микoпa Бapa-

бaшoв (30.03.189,}-29.04.|97 |). П.(e 6yпри
сТyдентoм Хapкiвськoгo yнiвepситeтy вiн y
l9l8 poцi Тoчнo oписaв пoвepхню мiсяця.
Caме Микoлa Бapadaшoв y пeprшiЙ пoпoвинi
20-х poкiв минyлoгo стoлiття здiйснив вiзy-
aльнi спoстеPе)кення Мapсa, 3aвдяки чoМy
вжe тoдi бyлo пiдгoтoBпeнo кaPТy пoвepхнi
цiеi плaнети. A в 30-х poкaх мeтoДoм фoтo-

гpaфivнoТ фoтoмeтpii вiн пoчaв BивчaTи ПoBеPxню Мapса,
Bенepи, Юпiтepa, Caтypнa, Coнця.

oдним iз зaснoвникiв paдioaстpoнoмii в CPCP € yPoфкe-
нeць ПoптaBи aкaдемiк HAHУ Cемeн Бpayпe (28.01.l9ll-

2003). Пiсля зaкiнчення Хapкiвськoгo рi-
вePситeTy вiн зaлиrпиBся пPaцюBaти B цьoмy
мiстi в Укpaiнськoмy фiзикo.технivнoмy iнс-
титщi, a з 1955 poКy пPaцювaв 25 poкiв зa-
сTyпникoМ диpeктoPa з нaщoвoi poбoти
стBoPенoгo зa Йoгo rlaстю lнститrгy PaДio-
фiзики i епектpoнiки HAH Укpaiни.

Пiд кеpiвництBoм Ceмeнa Бpayпе opгaнi-
зoвaнa пеPIшa в Укpaiнi PaдioaстPoнoмiчнa o6сepвaтopiя, poз-
poблeнa нeoбхiднa дпя ii дiяльнoстi aпapaтyPa' зoкPeМa' oPи-
гiнaльнi paдioтeлескoпи 3 e,IeктPичним yпpaвпiнrrям пPoме-
I{яl якi пPaцЮютЬ y декaМeтPoBoмy дiaпaзoнi.

Пoлтaвськe кopiння Мa€ BидaтI{иЙ aстpoнoм сгraснoстi
aкaдeмiк oлeксaндp Бoяpvщ (1933)' якvтЙ тpvlвulий нaс пpa-

цIoBaв y КpимськiЙ odсepвaтopii. Caме пiл
Йoгo нaщoвим кepiвництвoм BпePцIе в CPCP
бyлo виведенo 1983 poкy нa нaвкo,Io3емнy
op6iтy сyrrrгник''Aстpoн.' (гoпoвний кoI{сT-
pyКгoP B'ячеспaв КoвтyIreнкo) з Двoмa те,Ieс-
кoпaми. 3aвдяlоt iМ 6ylro oдеP)кaнo Beпикy
кiлькiсгь yrьтpaфioлетoвl,D( спекгpЬ зipoк, зo-
кpeМa' спектPи кoМети Гaллея i Haднoвoi у

Beпикoмy Мaгeлпaнoвor"тy Cрip'i. Фaкгичнo, yкpatнець oлeк-
сaндp Бoяp.гyк стoяв 6iля витoкiв пoзaзeмнoi aсгpoнoмii.

Biдoмим дoслiдникoм paдiaцiЙнoi кoсмiчнoi гaзoдинaмiки
зapeкoме}rдyBaB ypoд>кенець сeлa Кoтиськa Tеpнoпйьськoi
o6лaстi lвaн Климиrшин (l7.0l.l933). Пiспя зaкiнчeння Львiв-
ськoгo yнiвеpситeтy вiн тpивалиЙ чac пPaцIoBaB тyг в o6сep-
вaтopii. 3oкpемa, Климиrшинy нaлe)кить фopмyпa дЛя lIIк.l,Iи
висoT' якa Bстaнoвлю€ться в aтмoсфеpi зipки пiд дiсlo пepio-
дltчнoi yдapнoi xвилi. З |974 poкy - пpoфeсop lвaнo-Фpaнкiв-
сЬкoгo пeдiнститyry. 3a тoЙ чaс з'яBипися тaкi Йoгo пpaцi, як
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''Aстpoнoмiя наItIl!{ пнiв.' ( l976), ''Aстpoнoмiя вvopa i сьoгoднi''
(|976)' ''PепятивiстсЬкa aстPoнoмiя', (l980), ''Календap i хpoнo-
пoгiя'' (l98l)' ' 'УдaPнi xвилi в oбoлoнках зipoк'' (l984) тa iншi.

3нaчниЙ BKпaд y po3виToк щpaiнськrri r'a poсiЙськoi aстpo-
нoмii внеслa Bипyскниця llьвiвськoгo yнiвеp-
c|'I.tеTу oленa Кaзимиpнaк-Пoпонськa (2|.| |.|902-
30.08.l992)' кoTPa нaPoдилaся в селi Cелeцi Bo-
линськoi ryбеpнii. 3oкpeмa, зa пpaцi, пpисвяveнi
pyxoвi м.tлIdK тiл Coнячнoi систеМи, вoнa yдoс-
Toeнa пpемii iменi Ф. Бpeпихiнa (1968).

3 Львiвським yнiвеpсиTетoм пoв'язaнi й
числeннi пpaцi Caмyrлa Кaплaнa ( l0. l0. l92l- l l .06. l978)'

кoтpиЙ зaвiдрaв тyг вiддiпoм aстpoфiзуIКуI B
oбсеpвaтopii, 6yв пpoфесopoм кaфедpи теo-
pетиvнoi фiзики. Зoкpемa, в iстopiю aстPo-
нoмii вiн рйrшoв сTBoPен}Iям тeopii Кaплaнa -
Мeстелa, шlo oзнaчa€ Bчeння пPo oхoпoд)кeн-
ня тaк зBaнrcк 6iпих кapликiв. Caмyrл Кaппaн e
oдним з пioнepiв плaзмoвoi aстpoфiзики.

A лиpеrоop oбсepвaтopii Львiвськoгo щiвеpситеry в 1946-
1953 poкax' ypoдх(енець .{'oнevvини Boпoдимиp Cтепaнoв
(14.12.l9l3) с oд}lим iз твopuiв пеPtIIoгo paдянськoгo мaгнiтo-
гpaфa, кoтPим вимipюють спa6кi мaгнiтнi пo,Iя нa Coнцi. B
I95F|962 Poк:u( пpaцIoючи в кpимськiЙ aстpoфiзиннiй oбсеp-
вaтopii, пoясI{иB пpo6лeмy пеPенесення випpoмiнtoBaнIlя пPи
нaявнoстi мaгнiтнoгo пorш..['o pеvi, дoвгoлiтнiм визнaчним дo-
слiдникoм фiзики Сoнця в Кpимськй aстpoфiзиннiй o6сеpвa-
тopii e i виrryскник Киiвськoгo щiвеpситеry' yPo,цx(eнець Пoл-
т:lвщини Микoлa Tеrшенкo (28.0|.|927). 3aвдяrc,r сaмe Йoмy бalш-
тoвиЙ сoнячний те,Iескoп Trг с oдним з нaйпo-
тyя<нirшюс y свiтi.

Aвтopитетним дoспiД'никoМ кoмет зapекo-
меIrдyBaB се6е yPoд)t(енeцЬ 3aпopЬюкя, ви-
гryскrrик Киiвськoгo рiвepситеry iменi Tapасa
Шевчeнкa Oлег.(o6poвoпьський (|2.I2J9I4-
l989). 3 194l poкy вiн Пpaцю€ в Taдrкикистaнi,
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де нe тiльки з6aгaтив aстpoнoмilo знaчними вiдкpиттями, a й
бaгaтo зpo6ив дпя PoзBитЧ цiсi нaуrtt,| B цьoмy peгioнi.

Haйaвтopитетнilпим Дoспiдникoм мzlпиx пJIaHет нe тйьки
в CPCP, a й в yсьoмy свiтi BвzDкaлaся' зoкpeмa в сеpeдинi ХХ
стoпiття yPoфI(eнкa Хapкoвa Й вигryскниця мiсцевoгo yнiвеp.
сИтеry Нaтaпя CaмoЙпoва-Яхoнтoвa ( l 4.08. l 89il |99 4).

3aснoвникoм киiвськoi шIкoли виBченltя o6еpтaння зeмпi пo
пPaвy вBuDкa€ться aкaДемiк €вгeн Фeдopoв (26.06.|909) дiяль-
нiсть кoтporo з |944 poкy пoв'язaнa з Пoптaвськoю гpaвiмет-

PичнoIo o6сеpвaтopiсю, a з 1959 лo |973 - Гoпoвнolo aстPo-
нoмiчнolо o6сepвaтopiсю Hацioнaльнoi Aкaдeмii нaщ Укpaiни.
Йoгo oснoвнi нaщoвi пpaцi стoсyroться пpo6пеми oбеpтaння
зeмлi, pyry if пoлloсiв. Aкaдемiк €вген Фeдopoв з l95l poкy
тpивutuЙ нaс 6р гoлoвolo кoмiсii 3 BиBчeння o6epтaння наттroi
ппaнети. Cпiльнo з свoiми Y|tIяNll,I aкaДeмiк Федopoв у |972
poui oгфлiкрaв книry ,'.['вих<ениe пoлIoсoв 3емпи с 1890 пo
1969 г.,', в якiй нaведeнi дaнi пpo всi rшиpoтнi спoсгеpеx<eнHя B
oбсеpвaтopiяx свiry i кoopДинaти пoпlосiв зa 80 poкiв.

Biдoмим aстpoфiзикoм зapeкoмeнДyBaв се6e ypopкенeць
.(нiпpoпетpoвсЬкa Бopис Bopoнцoв-Beпьямiнoв (14.02.|90+
27.0|.|994). y 1930 poцi, пpaцюIoчи B Aстpoфi-
зичнoМy iнститrгi (Мoсквa), вiн пеplшим Bи-
вчиB пPoцес poзпoдф гaзiв y гoлoвi кoмeTи' дo-
вiв oбеpтaння iT ядpa, a чеPе3 тPи Poки зaпPoпo-
lт}.в:lв мeтoд визIIaчення вiдстaней дo п,IaIIе-

тaPниx тyl{aннoстей, визнaчeння тeмпеPaтУPуI
lх ядep i poзpoбив клaсифiкaцiю видимиx фoP'.

Пpo вaгoмиЙ внесoк Бopисa Bopoнцoва-Beльямiнoвa y Poз-
витoк aстpoнoмii мo>ке свiдчити тoit фaкт, п1o вiн, пoнинa-
Ioчи з 1958 poкy вiдкpив 1200 систем гaлaктик' orфпiкрaв
дBa aTЛaси' B яких yмiщeнo фoтoгpафiТ кiлькoх сoт взaемoдi-
Ioчих гa,Iaктик. Йoгo пеpy тaкo)к нaпe)I(aть мoнoгpaфii
''Гaлaктическиe TyМaннoсти,. ( l935)' ''HoвьIе 3Be3дьI и гaзoвьIe
Tylиaннoсти" (l948),''BнегaЛакTическ:lя aстPoнoмия,' (|972,
|977) тa iнrшi, a тaкo)к пiдpщник для сеPeдньoi rпкoпи.

HaщoвиЙ пo,цBиг Бopисa Bopoнцoва-Beпьямiнoвa вiдзнa-
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чениЙ пPeмi€Io iмeнi Ф. Бpелихiнa Aн сPсP (L962) тa мeд:rл-
лIo ',3a oткPЬIтиe нoBьIх aстPol{oмическиx o6ъектoв'' зa Ng 7
Aстpoнoмi.rнoi Paди AH сPсP.

Пoнaд сoPoк poкiв дoспiджyвaB небеснi тiлa в Киiвськoмy
yнiвepситeтi iмeнi Tapaсa Шевченкa дoвгoлiтнiЙ зaвiдyloчиЙ
кaфедpolo aстpoнoмii Cepгili BсехсвятськuЙ (20.06.1905-
6.l0.1984). Йoгo пepy н:lлеxиTь фyндaмeнт:l,Iьнa пpaця ''Фи-

3I{rIеские хaPaктеPисTики кoмет'' (1958) тa
сepii дoпoвнеIIь дo нei, щo Bидilв:lJIися дo
|974 poкy. Cеpгieм Bсeхсвятсьlсlм BиюIaдeнo
iсгopilo спoстеPФI(eнь i дoслiджeнь кoмeт з
нaйдaвнitшlдс нaсiв дo нaцI}l-к днЬ, самe вiн
вкaзaB 

.rхнi 
op6iти, зpelПтolo' стBoPиB пepIший

y свiтi кaтa,Ioг a6сoпloтних BeЛичиIl кoМeт.
y l960 CеpгiЙ BсехсвятськиЙ висyrrр гiпo-

те3y пPo iснрaння кiльця нaBкoлo Юпiтеpa - чepeз 19 poкiв
irмеPикirнський кoсмiчниЙ aпapaт''Boяддеp.l', пiдтвepдив
йoгo iснyвaння.

3a видaтнi зaс,гyги в гaлрi aстpoнoмii CepгiЙ Bсехсвятсь-
кuЙ6ув yдoстoelrий пpемii Ф. Бpeдиxiнa AH CPCP (|977).

УpoддeнeцЬ сeПa,[aнильvoгo Iвaнo-Фpaнкiвськoi oбпaстi
aкaдeмiк Яpocлaь Яцкiв (25.l0.1940), кoтpиЙ з |976 Poкy oчo-
лroе ГoпoвIly aстPoнoмiuнy odсеpвaтopilo
Haцioнaльнoi Aкaдeмii нaщ Укpaiни' oснoв-
нi свoi нaщoвi пoIIIyки спPямyBaB нa Bи-
вчeIIIIя o6epтaння 3емпi i poзв'язaння пpo6-
пем фyнпaмeнтальнoi aстpoметpii. Пiд Йoгo
кepiвництвoм i зa йoгo 6eзпoсеPeдньolo
yчaстк) 6yв ствopениЙ зведeниЙ кaтaпoг

фyндaмент:l,Iьtll,l.к спa6ких зipoк. Biн тaкoх<
викolt:lB вeлиwtЙ цикл poбiт щoдo вивчe}IЕя вiльнoгo Й piv-
нoгo Pyxy пoпloсiв тa.lхньoi фiзиvнoi iнтepпpeтaцii тoщo.

Bизнaння зaс,ryг цьoгo вчelloгo пoпягa€ i в тoмy, щo неoд-
tloP.Ц}oвo Яpoспaв Яцкiв o6иpaвся в кеpiвнi opгaни Мiх<нa-

Poдtloгo aстpoнoмiннoгo сoюзy' B тoмy числi Йoгo пPезидeIr.
тoм i вiце-пPезидеtlтoМ.
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Biдoмим фPu"цy."*им aстpoнoмoм ввiЙrшoв в iстopilo
НaукуI yPoркeнець oдeси i випyскник iT
yнiвepситетy в 1916 poцi Микoлa CтoЙкo
(2.05.1894_14.09.1976). Bивчaroчи неpiвнo-
мipнoстi o6еpтaння 3емпi, pщ iT пoпIoсiв, вiн

у |936 poцi пеprшиI\{ вt{явиB сезoннi вapiaцii
lдвидкoстi o6еpтaння 3емпi. У I94r|964Po-
кaJK IIаIII зeм,Iяк кePyBaB gгPк6oro нaсy Пapизь-
кoi odсepвaтopii i 6р диpeкTopoм МЬкнapoп-
нoгo бюpo vary.

oбиpaвся чле}toм 6aгaтьox aкaдемiй тa нayкoвIa( тoBaPистB'
BI'IIaнoByвaвся пpeмiями Пapизькoi Aкaдeмii нaщ, Бeпьгiй-
ськoi кopoлiвськoi aкaдемii нaщ, пiтеpaTуpI4 Й мистeцтв тa
Фpaнцрькoгo aстPoнoмiчнoгo тoBaPистBa.
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тBoPЦ нoBIд( спo,Tyк

Як i в 6aгaтьox iнlшиx галyзяx Hayки' yкpаiнцi м.rли мoх(-
ливiсть пPoяBити сe6е в хiмii нaсaмПеPе.ц пoзa N/tе)ками piднoТ
земпi. Taк, oдним з opгaнiзaтopiв PoсiЙськoto хiмiчнoгo тoвa-

PистBa у |867 Poцi бyB ypo,u>кeнець Кaтepинoпoля нa нинirц-
нй Чepкaruинi гeнepaл-мaйop oлексй Шyлячeнкo ( l 0.04. l 84 l-
24.06.|903).3 1884 вiн 6р пoстiЙним гIaс}Iикoм всix мЬ<нa-

Poдних кoнфepeнцiй iз випpo6yвaння мaтepiaлiв. Бpaв щaсть
y кoIIгPес:D( Мilкнapoднoгo тoBaPиствa випpo6}rвaння мaтepi-
aлЬ в якoсгi чпeнa Paди Biд Poсii i членa кoмiсiй пo всгaнoвпeн-
lIIo сдиIIю( метoдiв випpo6рaння i загaльних тeхнiчних ylvtoв.

oснoвoпoлo)кникoм технiчнoгo метoдy викopисTaHHя aце-
TуIIIеь|у як виxiДнoi pенoвини для пPoМисIIoBoгo oдеpх(a}Iня
бaгaтьoх хiмiчних пpoпщтiв сTaB yPoд)кенець пoлтaвськoi

Лy6енщини Михaйпo Крepoв (15.06.1850-
9.07'I9Il). y 1885 poцi Poсiйськe фiзикo-
хiмiчнe тoBaPистBo oднoгoЛoсн o ПPуIсуДуIтII
йoмy пpемilo iменi М. Coкoпoвa зa вiдкpиття
i дoспiдxення peaкцiй мbк спorrF<aми pтyгi i
ByглeBoдIIями aцeти,Iенoвoгo Pядy. A в l9l5
Botlo )к зaснyв.rлo пpемilo Йoгo iмeнi для
хiмiкiв-пoчaткiвцiв.

.['o тих )ке' Хтo зaKпaдaв пiдвaлини щpaiнськoi хiмii, пеpе-
пyсiм слiд вiднести aкaдемiкa Петep6ypзькoi АH Микoлy Бе-
кетoBa ( l3.0l.l827-l3.l2. l9l l). Уpoшкeнець Пензенськoi гy-
бepнii, Микoлa Бекетoв знaчнy чaстинy сBo-
гo )киття пpoвiв в Укpaiнi, дe в 1855-1887

Poк:D( пPaцюBaB y Xapкiвськoмy yнiвepситe-
тi. Цe тoдi вiн BстaнoBиB Pяд aктиBtloстi мe-
тaлiв, дaB дyжe 6пизькe дo сгIaснoгo фoP}ry.
,Iювaнн,I з:rкoнy дitoчих мaс, зaKпaв oсtloви
алloмiнoтepмii. У 1864 poui opгaнiзрaв y
Хapкiвськoмy yнiвеpситетi пepшy пa6opaтo.
piю фiзиннoi хiмii, де здiЙснюBaв теPмoхiмiчнi дoслiД)кeння.
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Taм >ке, в Хapкiвськoмyyнiвepситетi, PoзпoчaB свoi нaщoвi
пoIIIyки в гarryзi хiмii Й yPoДжеIrець Пoлтaви Boпoдимиp
Tимoфeeв (17.0s.ls5s_|4.1'2.|923). Йoгo пpaцi, щo стoсy-
IoтЬся дoспiдxeння Poзчиtlнoстi нeopгaнiчниx i opгaнiнниx

Peчoвиtl y нeвoднI{x Poзчинник:lх зzule)кнo вiд темпеpaTуPtl,
6уп вa>ктllавим KPoкoм y PoзBиткy Хapкiвськoi, a пoтiм i Ки-
iвськoi yнiвepситетсЬких xiмiчниx tшкiл.

3 Укpaiнoю пoв'язaнo пoxoджeння i стaнoвлення як rle-
нoгo хiмiкa свiтoвoi cIIaв.И Микoли 3епiнськoгo (6.02.l86l-
з|.07.|953). У Tиpaспoпi тoДirпньoi Xepсoнськoi ry6еpнii вiн

нaPo,циBся' в Oдесi зaкiнчив гiмнaзiю Й yнi-
вePситет. Taм х<е Poзпoчaв сBoIo Bt{кJIa-
дaцькy Й нaуoву дйльнiсгь, з:Dоlстив мaгiс-
теPсЬкy Й дoктopськy дисePтaцii. Лишe y
1893 poцi, кoпи Микoпa 3елiнськиЙ зapeкo-
мeндyвaв yл<e сeбe opигiнaльними дoспi.
д)кeннями синтe3y кисJIoт' a тaкo)к свoeк)
lilкo,Ioю хiмiкiв, 3a нaпoпягaнням .(митpa

Мeнд'eпссвa
веPситетy.

3 oдeсoю Tакo)к пoв'язaниЙ пoчaтoк твopнoi dioгpaфii ви-
,цaтIloгo щpaiнськoгo BчeIIoгo Львa ПисaP)кeBськoгo, ЯlotЙ
нaPoдився в Киrшинeвi (|3.|2.|87+2з.0з.|938). Biн тaкo)I( зa.
кiнчив oдеськиЙ yнiвеpситет i пovaв тд
BиKпaдaти' BoдtI oчaс дoсIIiФк}rIoч и пePeкиси.
3a пiдгoтoвпeнy спiльнo з Йoгo вчI{те,Iем П. Мe-
пiкатllвйi зBeдeнy пPaцю ',Исслeдoвal{ия нaд
пepeкисяМи'' 1899 Poкy мo'IoднЙ уeниЙ 6уъ
yдoсTo€HиЙ нaЙвищoi пpемii Poсiйськoi aкa-
дeмiТ нaщ iменi М. Лoмoнoсoвa.

Пiсля з:rхисry в 1903 poцi мaгiстеpськoi
дисеpтацii Лев ПисaprкевськиЙ 6р зaпpoIпениЙ зaвiдрaти
кaфедpolo xiмii в TapтyськиЙ yнiвеpситет. Taм вiн зaйнявся
дoспiдaми впливy - Poзчинникa нa хiмiчнi pеaкцii.

.Цoспiдx<eння з цiеi пPo6пеми Лeв Писap>кeвський пpoдoв-
)киB y Киiвськoмy пoпiтeхнiчнoмy iнститдi, кyди пepeйIшoв y

пеpеtхaв дo Мoскви нa пoсaдy пpoфесopa yнi.
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1908 poцi. Aле в 19ll poцi нa 3нaк ПPoтестy пPoти pепpесiЙ
цapсЬких впaстеЙ tцoдo стyдентстBa вiн зaлиrшaс цeй вyз. .(e-
якиЙ чaс пPaцювaB y Caнкт-Петеpбypзi, a з l9l3 Poкy пеPe-
.uкдx<aе 

дo .(нiпpoпетPoBськa' де пoчиHa€ ПpацIoBaти в мiс-
цевoмy гipнинoмy iнститyгi. Cтвopенa ниМ ТyT у |927 poцi
кaфeдpa eЛeкTpoннoi хiмii 6yпa пеpетBopeнa в УкpаiнськиЙ
iнститyт фiзиvнoi хiмii, якoмy пiзнilпе ПPисBo€нo iм'я Йoгo
зaс}IoBникa i пoстiЙнoгo кеpiвникa.

Haйвокливiшre нaщoвe дoсягненI{я Ilьвa Писapx<евськoгo
в цeй час - зaюtaденHя oсtloв е,IeктPoннoi тeopii гeтePoген-
нoгo кaтaлiзy.

BиДaтниЙ фiзикo-хiмiк, oдин 3 oснoвoпoпoх<никiв Bчеtttlя
ПPo Poзчини f iмитpo Кoнoвaпoв (22.0з.|85ж.0l.1929) нa-

PoдиBся в сeлi Iвaнiвцi пoблизy Кaтеpинoслaвa' У 1873 poцi
oдep)кaв зo,IoTy Мeдaль Кaтеpинoслaвськoi гiмнaзii, пiсля чo-
гo встyпaс дo Caнкт-Пeтеpб1pзькoгo гipни-
чoгo iнститГгУ. ЦеЙ зaкJIaд тaкo)к зaкiнчив
1878 poкy з вiдзнaкoю - iц'д .[митpa Кoнoвa-
пoвa 6щo тoдi пepшим зaнесeнo нa пoчесHy
ДolпIry. Пpaгнри пotптц6итуt 3нaння з хiмii
як oснoBи мeтalrypгii, пoчи}Iae ще Bчитись B
Caнкт.Петеp6ypзькoмy yнiвepситeтi, де ви-
кoнyr нaвчaпьнy пPoгPaмy 3a дBa poки.

3a пopaДoю BидaTнoгo poсiЙськoгo хiмiкa .(митpa Мeндe-
JI€eвa МoJIoдий спeцiaлiст 1881 poкy вiлпpaBJIясться дo Cтpaс-
61pгa, дe стaB пpaцIoBaТи y фiзиvнiи лaбopaтopii пpoфeсopa
Кyнлтa. Пiсля пoBеPненHя з-3a кopд,oнy .[митpo Кoнoвaлoв
зaхиI'IIar 1884 poкy мaгiстеpськy' a 1885 Poкy - дoктoPсьI(y
дисеpтaцii, o6иpaсться пpoфесopoм xiмii Пeтepбypзькoгo

щiвеpситеry. Йoгo мaгiстepськa дисеPтaцiя нa темy: '.Пpo
пpy..кнiсть пaPи Poзчинiв'' зpo6ипa iм,я нaluoгo земJIякa
вiдoмим в €вpoпi. 3oкpемa, в нiЙ flмитpo Кoнoвaлoв дoвiв:
''Якulo Poзчин кiпькoх тBepдих i piдких тiл ствoploе дBa IIIaPи'
тo o6и,ц,вa [IaPи Мaloть piвнy пpy..кнiсть i piвниЙ скЛaд пapи''.
I цe пoлo>кeння aBтoPa ввiйIплo B llayКy пiд нaзвolo ''зaкoнy
Кoнoвaлoвa''. У 3в,я3кy 3 цим слiд дoдaти: всi кypси Й пlдPyч-
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Hики 3 фiзиvнoi xiмii, якi Bу1хoДИI|И в свiтi пiсля цьoгo, сIIИpa-
I|у1сЯ Нa BиснoBки нaшIoгo 3емЛякa .(митpa Кoнoвaпoвa. Ha-
скiльки 3нaчимими 6упи нacтупнi нaщoвi дoспiдх<ення .(ми-
тpa КoнoвaлoBa - з теopii poзнинiв, епeктPoпPoвiднoстi tx,
кaтaлiтичних яBиI.ц, xiмiчнoi piвнoвaги тoщo - свiДчить
пpисyDкеI{ня йoмy в l914 poui Poсiиським фiзикo.xiмiчним
тoBaPистBoм вeпикoi пpемii iмeнi [. Мeндeпесва. .(o peнi' всi
пpaui 3 вкaзaних пpo6лeм 6yли нaдpщoвaнi в нaЙaвтopи-
тeтнirших зapy6ix<них хiмiчних i фiзинних х(yPнa,I.rх.

3 l9l8 poкy .(митpo Кoнoвaлoв пPaцIoBaв нa свoiй бaть-
кiвщинi, в Кaтеpинoспaвi, нинilllньoМy !нiпpoпетpoBсЬкy.
Tyг вiн чиTaB пекцii з технiчнoi тa opгaнiннoi xiмii в щiвеp-
ситeтi i гipнинoшry iнститдi, oд}Ioчaснo бр гoлoвolo Haщoвo-
Texнiчнoгo вцдiry Й зaвiдyючим .[epх<aвнoю пa6opaтopieIo.

3 |922 poкy.(митpo Кoнoвaлoв пoBеPнyBся в ПетpoгPaд, дe
читaB пeкцii в теxнoпoгiчнoмy iнститyгi.

Beпикtltl внeсoк y PoзBитoк щpaiнськoi xiмiчнoi нayки зPo-
6ив i ypoдx<енецЬ lвaнoвo-Boзнесенськa Aнтoн .(yмaнськиЙ
( 20.06. l 880- | 4.05.|9 67 ), який, зaкiнчивlllи l 903 poкy Киiвсь-
кий пoпiтexнiчниЙ, 6р oдним iз зaснoвникiв кoлoiднoi хiмii.
Пpoтягoм дoвгoлiтньoi нaщoвoi дiяпьнoстi Aнтoн Дyмaн-
сьшЙ дoслiрqвaB впaстиBoстi кoлoiдних poзvинiB мeтoдoМ

фiзиvнo-хiмiчнoгo aнaлiзy, пioфiпьнiстЬ диспеPсних систеМ'

фaктopи, щo зyмoB,IIoють стiЙкiсть кoпoiдних систеМ тol'цo.
Poзпoвiдaючи пPo Bидaтниx xiмiкiв Укpaiни не мo>кнa o6iй-

ти yBilгolo aкaдeмiкa Boпoдимиpa Плoтникoвa (19.05.1873-
I|'09.|947), },Poдxенця opпa. Caме в Киевi вiн eкспepимен-
тul,Iь}Io пiдтвep,Цив хiмiннy тeopiю poзvинЬ !митpa Менделесвa,

впеPIIIe дo6yв метaлевиЙ aлюмiнiй епекгpo-
лiзoм невoдних poзнинЬ пpи звиvaйнiй темпе-
paтypi Toщo.

Акaдемiк oпeксaндp Бpoдський ( l 9.06. l 895-
2l.08.1969), rleнь Bжe згaдyвaнoгo IIьвa Пи-
сap)кeвськoгo. Уpoркeнeць Кaтеpинoс,Iaвa
пiспя зaкiнчeн}Iя |922 poку Мoскoвськoгo
yнiвеpситery пoвePтa€ться дo pi.Цнoгo мiстa,
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Дe po3ПoчиIlae сBoIo нayкoBy Д1я,IЬнlсTь' якa B)кe чePе3 TPи Po-
ки yBiнчалaся 3.lхисToМ ДoкToPськoi дисеpтaцii. A неpез Десять
poкiв iм'я oпексaндpa Бpoдськoгo вже бyпo дo6pe вiдoмим y
IIayкoBoMy свiтi. ПiдстaBolo .цJIя цЬoгo сTzulo Tе' щo сaMе oпeк-
сaIIДp БpoдсьIоrй ПеpIIIиМ в CPСP у 1934 poцi дoбр Ba>ккy вoДy
в Iнститyтi фiзиннoi хiмiТ АH yPСP в ,{нiпpoпетpoвськy. 3a
спoBaMи сaмoгo €lBTopa' .'вiдкpиття вaжкoi BoДи зaBеpI]JИIIo
пaIIцIoг ПPeкPaсних зaBoIоBaнЬ xilлii oстaннЬoгo чaсy i пoкrraпo
пoчaToк IIIиpoкoМy BиBчeIIнIo нoвoi нaйвалсливilпoi гalryзi хi-
мii, якiЙ пepедdaнaeтЬся IIIиPoке мaЙ6унс. I{я гarryзь, якy спiд
IIaзBaTи хiмiсlo iзoтoпiв, 6езylroвнo, дaстьу нaЙ1люкvotvгy мaЙ-
6щньolrгy вa;кливi pезy.]IьTaTи i Для тосriки''.

I{i pядки oлексaндp Бpoдський IIИсaB 1938 poкy. I вlкe
невдовзi вiн vriг 6и iпloстpyвaти кoHкPеT:ниIМИ pезy,IЬтaTaМи
своi пеpед6aчe}Iня. 3oкpемa, BejlиКy PoJIЬ вiдiтpaпи йoгo пpaцi

для poзв'язaltнЯ aToМноi пpoбпeмИ, Щo зpo6ипo Йoгo oдним з
нaЙвvтдaтнiIIIих )д{ених свiry. Tpе6a зaзIIaчиTи Taкoж' I]дo
Геpoeм Coцiaпiстиннoi Пpaцi oпeксaндpoм БpoдськиМ щe B
30-тi poки 6уo нaлисalro ДBoToMний пiдpрник ''Фiзичнa
хiмiя'', якиЙ витpиМaв rЯ(е 13 видaнь бaгaтьмa мoвaми свiry.

Гпибoкий спiд y PoзBиTКy xiмiчнoi нayки
зaIIvIIIvIB yPoрI(eнeць сеJIa Pyських Tишrкiв
нa Хapкiвщинi aкaдемiк Aндpiй Кпpiaнoв
(16.07.1896-29.09.1972), пpaцi якoгo IIPи-
свяченi хiмii opгaнiчниx 6apвникiв. Bиxo-
BaIIецЬ Хapкiвськoгo yнiвеpсkITeTу Aндpiй
Кiпpiaнoв poзpo6ив нoвi мeтoди синтезy цia-
нiнoвиx 6apвникiв, дoспiдхgrвaв xiмirо 6eнз-
тiaзorry, бeнтiaзинy i фенaзинn зa щo 6yв yпoстoений !еp-
хсaвнoi пpемiТ СPсP (1942).

A пpoфесop Киiвськoгo yнiвepситетy iменi
Tapaсa Шeвченкa aкaдeмiк Aнaтoлiй Бa6кo
( 1 5. 1 0. 1 905-7.0 1. 1 968) IaJIИIJJуIB пaмЪть щ>o
себе нe IIиII]е BaгoMиМи IrayкoвуINIИ peзутIЬ-

тaтa}Iи' a й iменiroю лa6opaтopiсю aнaлiтич-
нoi xiмii, яКy Taк I:,alв,aTIvI в Киiвськoмy ylri-
вepситетi пiспя йoгo смеpтi.

Biн зaпoчaTкyвaB IIayкoBy IIIкoпy xiмiкiв-aнaлiтикiв, якa
yспirпнo Пpaцюс нaд виpiIпeнням бaгaтьox BuDКЛиBиx l{ayкo-
вих пpoбпеМ' y ToМy чутcпi it xiмiчнoi екoлorii. У цiй rпкoпi
пiдгoтoвпeнo пoIIa,ц .цeсятЬ дoктopiв xiмiчниx нayк i BeIIикa
кiлькiсть кaнДиДaтiв. Зoкpемa, дo цiсi шIкoЛи II.IJIе)кaTь aкaДe-
мiк AнaтoпiЙ flилипeнкo, пpoфесop Бoгдaн Ha6ивaнець,
пpoфесop Миpoспaвa Штoкaпo тa iнrшi.

oсoбливi laсTrуrИ пеPеД xiмiчнolo нayкoЮ мae щe oДиII yЧeIIь
Aнaтoпiя Бa6кa - пpoфесop AндpiЙ Гoпy6 (19.11.1918-

II.04.1'977). ЦеЙ Bипyск}Iик Киiвськoгo
yнiвеpситетy спpaвдi сTaB oДниМ з кopифеiв
y цapинi неopгaнivнoi Ta кoopдинaцiйнoi
хiмii, як вiдгщнyпися пpo нЬoгo вх<е йoго р-
нi. Biн yпePПIe в свiтoвiй нayli o6гpyнтрaв
виpirшaльниЙ втlлив хiмiчнoi IIPиPoди poз-
чинникiв нa пеpебiг peaкцiЙ y poзнинaх. Aн-
лpiю Гoпyбy i йoгo спiвpобiтникaМ yДaJloся
BIIеPIIIе сиIITезyBaTvr Й вvтвчитvl :яуIЗКy кpисTalloсoльвaтiв пep-

хлopaтiв i нiтpaтiв мiдi, цинкy, кaДмiro, pтщi, свинцro i вiсмyiy
з Дioксaнoм, щo вoпoДiroть нe6e3ПечниIvlи oзнaкaMи i
ПoTr,кнoЮ ви6щoвoro сиIIoIo.

Уpoдхсенець Бiпoцеpкiвщини Aндpiй Гoпy6 зaJIиIIIиB тa-
кo)к яскpaBиir cлiдy xiмii TBеpДoгo тiпa тa хiмiчнiй теxнoлoгii.
Hим ствopенa сTpyнкa теopiя ''кoнтaкTних сгIoпщ'', щo yTBo-

PIoIoTЬся пiД чaс спiв oсaД><eння piзних спoIq.к iз poзнинiв.

Biн пepIшиМ сеpeд xiмiкiв нaйпoвнilпe }Ia oсIIoBi rпести пo-
пo)кeнь сфopмyпlовaв змiст вiдoмoгo пеpioдиннoгo зaкoнy

.{' Mендепeeвa. Biн нaвiть зaIIPoПoIryBaв нoвиiт, кopoткий
вapiaнт пеpioдиннoi системи..'

Bихoвaвrпи Bе,IиКy нayкoBy IПкoпy' сеpед якoi кiлькa aкaде-
мiкiв, Десятки дoктopiв i кaндидaтiB IIayк' пpофесоp AндpiЙ
Гoпy6 BoДнoчaс тaк i не змiг ''пpopвaTуIсЯ,'Дo тoДiIшньoТ Aкa-

дeмii нayк УPCP - тpинi йoгo ''piзaпи,' пiд чaс TaсМIloгo гoJIo-
сyBaIIIIя кoлеги-xiмiки. Мoхсe ToМy' щo 6р спpaвжнiм rпiст.

ДeсяTIIикoМ МиIlyпoгo стoлiття, Зa ЯКуINI HaTIIяДaтIo К.ЦБ? Aлe
вiн пpoдoв;кфaB пPaцIoBaти в iм'я Укpaiни, не тiпьки BихoBy-
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ючи мo,Ioдь y пaтPioтичнoМy Дyсi, a Й ствopIolovи нaцioналь-
нy хiмiннy теpмiнoлoгilo.

У пoстiйниx мyкaх твopvoстi, стPaх(Дaнняx' як згaдyloтЬ
Йoгo щнi, ''вiн пеpедvaснo згopiв вiД самoвiддaнoi нeвсиrry-
щoi пpaцi, iнтpиг i пiдстyпiв мoжнoвлaдцiв тa iхнiх пaтeнтo-
Baниx вчених,Iaкyз''.

BиДaтнтцЙ щpaiнський фiзикo-хiмiк, ypoджеHeць Кисвa
aкaдeмiк Boлoдимиp КiстякiвськиЙ (l865-1952) poзвинр

тeopilo eпeктpoпiтичнoi дисoцiaцii, oдним з
пePшIих зaпPoвaдив yяB,Ieння пpo гiдpaтaцiю
ioнiв' Biн тaкo)к poзpo6ив плiвкoвy тeopilo
кopoзii i пpaктиvнi зaсo6tlзirхистy метaлiв вiд
кopoзii. I.{еЙ внeний з l9l9 PoКy 6yв ДiЙсним
ч,Ieнoм Укpaiнськoi aкaдeмir нaщ.

Bидaтним гIeHиМ y гаlгyзi фiзиннoi хiмii тa
електpoxiмii ioнних poзплaвiв пpoявив сe6е

aкaДeмiк lopiЙ .[eпiмapськиil, кoтpиЙ нaPoдиBся 23 квiтня
1904 poкy в сeпi Кpaснoпiпкa Гaйсинськoгo paйoнy Biнниць-
кoi o6пaстi. Йoгo нaщoвi дoспiркeIIIIя € BиДaтI{им BIIескoм B
xiмilo ioнниx poзппaвiв, з6araтипуl ii пoт)окниМ теoPетичним
i eкспеpимeHтaJIЬtIим aпaPaтoМ' вiн - aBтoP нaщoвoгo вiд-
кpиття .,Епeктpoxiмiнне пеpенeсeння мeтaIry 3 aнoдy нa кaтoд''.
Йoгo пpиклaпнi poзpoбки пoKп:l,Iи пoчaтoк стBoPeнню }IoBих
теxнoпoгiЙ - пipoепeкTpoмeтa,IyPгii вa;<киx кo,IьoPoвиx
метaлiв, пipoгaльвaнoтeхнiки, BисoкoтеМпеpaтypнoi o6po6ки
мeтa,Iiв y сoлeBих PoзплaB:rх.

Haщoвi пpaцi Юpй fieпiмapсЬкoгo вiдзнaчeнi 3oпoтoю
мед.rл,IIo iменi.(. Мeнделесвa тa пpемiею Aкaдемii нaщ УPCP
iменi Л. Писapх<евськoгo.

Hoвi нaщoвi нaпpямки в гaлyзi мioфiль-
нoстi, фiзиvнo-хiмiчнoi мeхaнiки, фiзикo-
xiмii диспеPсниx мiнepaпiв сфopмрaв aкa-
демiк ФедiP oвнapeнкo (8.02.|9|3-25.12.|996),
якиЙ нapoдиBся B сепi Baсилевщинi нa Cyr'l-
щинi. Hим вивченi eпeктpoхiмiчнi BIIaсTИ-
вoстi пpиpoдних сopбeнтiв, poзкpитиЙ мехa-
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нiзм взaсмoдif твepДих тiп з piДкими i гaзoпoдi6ними сePедo-
BипIaми. Poзpo6пeнi пiд йoгo кepiвництвoм 6yпiвeпьнi мaтe-
piaли, aдсop6eнти Дпя oчищeння нaфтoпpoдщтiв, пPoяBники
дпя дeфектoскoпii, тepмoстiЙкi 6ypoвi Poзчини lIIиPoкo зa.
стoсoByloться B нaPoднoМy гoспoдapствi.

Taк, aкaдемiк ФедiP oвvapенкo - цe тoй хiмiк, який зa Пeт-
pa Шeлeстa 6р сeкpeтapeм I{К Кoмпapтii Укpшни з iдeoпoгii i
бaгaтo зpoбив y тoдilпнiх ylroв:rx д,Iя poзвитКy yкPaiнськoi к}пь-
тypи. I{e, звиvaЙнo, мaлo свoi нaспiдки, кo,Iи пoса,цy пePuloгo
сeкPеTaPя I.{К Кoмпapтii Укpaiни o6iЙняв II{ep6ицьIиЙ.

3a Йoгo пiДписoм нa aдPeсy цк кПPс тoдi пoпетi,Ia дeпеIIIa:
''с 1968 гoдa сeкPeтapeм I{К КП УкpaиньI pa6oтaл тoв. oвчa-

Peнкo Ф. .(. 3aним.UIсь вoпPoсaМи идеoпoгическoй paбoтьl,
oн дoпyсти,I сePЬeз}IЬIe orпи6ки и недoстaтки. B некoтopьIх
вoпPoс.rx' oсo6eн нo в oсyIцестB IIeнИуl н aциoн€rЛ ьнoЙ пoпити -
KИ лaPTИI4' laHИIz.uI н eч еткие пo3иции' нePeдкo пpoявлял 6eс-
пPиHципнoсть и нeпoспедoвaте,IьнoстЬ.

Ha тoв. oвнapeнкo Ф. !. пeжит знaчите,Iьнaя ДoIIЯ BиIIьI 3a
To' чTo B Pядe сЛyчaeB нe ДaBaЛся oтпoP пPoяBленияМ yкPaин-
скoгo 6yp>кya3нoгo нaциoнa,Iизмa и сиoнизмa. Oн }Ie пPoяBи,I
нeoбхo.цимoЙ нaстoЙчиBoсти в вЬIпoлнeнии пoстaнoBпe}Iия

цк кПсс ''o пoпитичeскoЙ pa6oтe сPеДи н.aсeПeНуIЯ Львoв-
скoй o6пaсти''. B pa6oтe с тBopчeскoЙуr наyrнoЙ интеппигeн-
циeЙ дoпyскaл зaискиBaНуIe И дaxe 6paл пoд зaщитy tlекoтo-

PьIх питеPaтoPoв и r{е}tьIх' дoгryстиBIIIиx сepьeзньIe идейньIе
сpьIвьI',.

A дaлi стaвиЛoся питaння пpo звiпьнeння Федopa oвнapен-
кa з пoсaди секPeтaPя цК кП Укpaiни й пepeвeдeння rra нay-
кoвy po6oтy.

Бiльtше тoгo, II.[еp6иЦькиЙ дaв вкaзiвкy, a6и тoЙ не пoBeP-
нyBся на пoсaдy диPектoPa Iнститrry кoпoiднoi xiмii тa хi-
мiчнoi вoди, якиЙ сBoгo чaсy вiн opгaнiзyвaв.

Алe Фeдip oвvapeнкo' як к.DКyгЬ' пеPежив це,3aйнявlшись
BиклIoчнo нayкoBolo дiяпьнiстlo. Пpoтягoм oстaнньoгo чaсy
вoнa 6yпa спPямoBaIIa нa Poзкpиття взaсмoдii >кивoi i нe>кивoi
pечoBиIlи - мaтepii, IIдo пPиBe,Io дo вияснення мeхaнiзмy
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B3a€мoдrr МlкPooPгaнl3МlB 3 диспepсним 3o,Ioтoм тa lншIими
бпaгopoдними i piдкiсними меTaЛaми. l{е бyлo зapеeстpoвaнo
1988 poкy вiдкpиттям' якe дaлo мoх<ливiсть poзpo6ити нoвi
бioтexнoпoгii видo6yгКy зoпoTa' сpi6ла тa iнших dлaгopoдниx
мeтaлiв, Ц{o lIIиPoкo викopисToByюTься в 3oлoToдo6рнit
пpoМис,Ioвoстi Poсii, Узбекистaнy, Гpyзii, Bipмeнii.

B oстaннi poки сBoгo )киття aкaдeмiк Фeдip oвvapенкo пpa-
цIoBaB нaд peaлiзaцieю зaпpoпoнoвaнoi tIим кoнцепцii ствo-

Peння зoлoтoдoGрнoi пpoмислoвoстi в Укpaiнi, tl{o пеPед-
6ачaе BикoPистaння нoви:к пPoгPeсиBнI{к тeхIloпoгiЙ. Haпpи-
KlIад' зaстoсyвa}Iня Iх нa Мy..кiiвськoмy Poдoвищi 3aкapпaт-
ськoi o6пaстi далo мo>кливiсть дoдaткoBo B|4IIуЧ|4T|4 45 вiдсoт-
кiв чистoгo зo,Ioтa.

,[o щpaiнськoi eлiти нeo6хiднo тaкoж вiднести щe цiлy кo.
гoPтy вчeних-xiмiкiв. Taк, yPoркeнець .['oнецька aкaдемiк
Baсиль Aтpoшденкo (3.07. 1906_l6.06. l 99 l )'
кoтpий пiспя зaкiнчеI{ня oдеськoгo xiмiкo-
технoлoгiчнoгo iнститyry пPaцюBaв в Хap-
кoвi, вiдзнaчиBся тим' щo в Poки вiйни poз.
po6ив i впpoвaдив y виpo6ництвo спoсi6
oкислеtlня aмiaкy пoвiтpям, з6aгaченим кис-
IIeм' a тaкo)к пPoмиспoBий метoдoчистки
eлектpoпiтичнoгo киснIo вiд lгщoвoгo''тy},ta-
нy.', Щo дoзвoJlилo з6iльrшити Bипyск дeфiцитнoi тoдi aзoтнoi
Kиспoти.

Уpoдх<eнeць Киeвa aкaдeмiк oлeксaндp ГopoдиськиЙ
(l.05.1930) всi свoi нaщoвi пoшryl<и пPoBoдить y piлнoмy мiсгi.

Tщ вiн сTBopиB теopii бiфркuioнilJlЬних
eпектpoxiмiчниx систем' нестaцioнaPнoгo
стaнy епектPoдних пpoцесiв, фapa.Цеiвськoгo
еJIектPoднoгo iмпeдaнсy. Biн тaкoх( PoзPo-
6ив pяд метoдiв електpoхiмi'lнoi o6po6ки
метaлiв i нaнесення гaльвaнiчниx пoкPить 3
piзних елeктpoпiтiв.

IIIкoлy Киiвськoгo
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Oкpемo нeoбxiднo скaзaти i пpo xiмivнy
нaцioнaльнoгo yнiвеpсI4TeTу iмeнi Tapaсa

Шевчeнкa. Boнa зaявипa нa Beсь свiт пpo сe6e iменaми тaки-к
Bидaтних рeниx-хiмiкiв, як B??? Iзбeкoв, Якiв Фiaпкoв,
Aндpiй Гolф.

Гiднo зapeкoмендyвirли се6е нaIшi зeм,Iяки в цapинi xiмiч-
них дoслiдiв i зa ме>кaми Укpaiни. Пеpелyсiм тyг тpeбa нaзвa.
ти Iвaнa Гopбaнeвськoгo. Cпaвy eвpoпеЙськoгo BчeIIoгo yPo.
,ркeнeць ceпa 3apу6инцi 6iпя Tepнoпoпя Iвaн Гop6aневськиЙ
(15.05.l85,l-_24.04.|942) здo6yв y Biднi, дe зaЙмaвся дoспiдa-
ми B г.rпyзi хiмii. I-[е пoслy;килo пiдстaвoю
д,Iя зaпPoшIeння Йoгo дo Пpaги l883 poкy, пe
вiн opгaнiзoвyr B Кapлoвoмy yнiвеpситeтi
iнститyг лiкapськoi хiмiI, видae кypс xiмii в 4
тoм.lх чeськoю Мoвolo. Укpaiнeць lвaн
Гopбaнeвський здoбyв Bизнa}IIIя нa .rrл<инi

тaкoх( свoiми видaтIIими пPaцями в гalгрi
бioхiмii, епiдeмioлoгii, сyдoвoi мeдицини.
l885 poкy Йoмy Bдirпoся oдеPx(aти Мeтисечoвy кисJIoтy' a чePeз
piк зaпpoпoHyвaB вiн нoвий метoд сиIlтезy кPeaтинy' 1889-
l89l вiдкPив феpмент кoaнтинooксидy.

Bизнaнням зaслyг Iвaнa ГopбaчеBськoгo r i тe, Iцo йoгo
неoднoPaзoвo o6иpaли декaнoМ медичнoгo фaчпьтетy, a в
1902-1903 Poкirх i pектopoм Кapпoвoгo yнiвepситery.У I9|7
вiн - мiнiстp oxoPoни здopoв'я Австpo-УгoPщиIIи, з L923
IlеoднoPa3oвo oбиpaвся PектoPoм Укpaiнськoгo Biльнoгo
Унiвepситery в Пpaзi.

PoзпoвiдaIoчи пPo щpaiнцiв, кoтpi внeсп и вuДaтнlцIl BкЛaд
y PoзBитoк xiмii дaлeкo вiд piднoi зeмпi, B пePшIy чеPгy тpeбa
згaдaти yPopкeнця Житoмиpa Мухaiлa Усанoвичa ( 16.04. l 894-

l5.06.l981). У ньoгo lleмae ГгIних пayPeaтсь-
киx зBaнЬ i титyпiв, нe згaдy€TЬся пPo IIЬoгo
i в ''БoпьrпoЙ сoвeтскoЙ энцикJIoпeдI4I,I',,, aЛe
пPo ньoгo пиI'шrгь зapyбiхнi дoслiдники як
пpo oд}Ioгo з нaЙкpaщих щeних.xiмiкiв, щo
вiн зaспyжив свoiми пPaцяMи пPo Poзчини.
oчeвиднo, сaмe B Кисвi, дe Михaйлo Усaнo-
вич зaкiнчив щiвepситeт, a пoтiм у |9|9-
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l920 poкaх пPaцIoвaB пiд кеpiвницTвoМ Boлoдимиpa Bеpнaд-
ськoгo в хiмiчнiЙ лa6opaтopii AH yPсP' визнaчився Йoгo
IIIпях y хiмiчниx дoслiдaх, щo aпpoбyвaвся сoпiдIrolo пPaк-
тикolo' кoли вiн бр тeхнiнним кepiвникoм Киiвськoгo хfuriкo-
фapмaцевтичнoгo зaвoдy.

Aле poзкpити пoвнiстlo свoi здi6нoстi йoмy нa piднiЙ землi
не вдzlJloся. 3 1930 PoКy, кoJIи бйьшoвики poзгopнyли 6o-
poть6y з тaк зBaI{им шrкiдництвoМ y пPoмиспoBoстi, нatш зeм-
Ляк oпиняeться B Toмськy. I в>ке тaм вiн poзpoбив l932 poкy
кiлькiснy тeopilo poзvинiв, щo BP:lхoByвiUIa хiмiннy взaeмoдilo
мiх< кoмпoнeнTaМи i встaнoвлюBaпa yмoBи Bиникнення
е,IектPичнoi пpoвiднoстi в poзнинaх. oчoпloloчlц в |935-|944
Poк.u( Iнститyг xiмii CеpепньoaзiaтсЬкoгo yнiвеpс итeтy, Ми-
хaйпo Усaнoвич сфopмyлIoвaв теopilo кисJIoT i oснoв ( l93s).

Пiспя зaкiнчeння вiЙни Йoгo в Укpaiнy не пoBеPнyJIи, i вiн
yл<е в Кaзaхськoмy yнiвеpситeтi пpoдoвхq/BaB свoi пpiopи.
тетнi дoспiди. Taм y 68-piннoмy вiцi йoгo o6pым aкaдемiкoм
AH Кaзaxськoi PCP.

Cьoгoднi мyсиМo тaкoж згaдaти пpo yPoрI(енця Пoлтaви
Львa Г1pвизa (27.03.187l-30.05.l926), кoтpий зaкiнчивrши

1892 poкy Киiвський yнiвepситет, вoлeю дoпi
oпинився зa Мe)кaМи Укpaiни, PoзвиBaIoчи
нaфтoхiмilo в Poсii тa AзepdaйDкaнi. Йoму,
зoкPеМa' н.шe)I(ить гiпoтезa (l9ll-l9l2 pp.)
пpo iснрaн ня фiзикo-xiм iчнoi c|4III4 пIPIДT ЯI -
tIення' щo е пpoмЬкнoю мЬк xiмiчним 3B'я3-
кoм i мoлeкyпяPним пPитягrreнням. 3aвдяки
цЬoМy' дo peнi, бyro poзpo6лeнo мeтoди пpo-

Миспoвoгo oчищeнI{я нaфтoпpoдщтiв, Iцo 6yЛи виклaденi
l9l3 poкy в мoнoгpaфii ''Haщньlе oсtloBьI пepеpadoтки нефти''.

I{iкaвo й тe, шIo Лeв Г1pвин у 1899-|904 poкaх видaвaв y
Пeтepбypзi )кypнaл,'Химия''.

BеликиЙ вклад y Poзвитoк нaфтoхiмii Aзеpdaйркaнy внiс i
aкaдемiк Biкгop Гщиpя ( l l.09. l 9 l 12 l. 10. l 983). Уpoркeнeць
щpaiнськoгo сe,Ia Cинявськoгo (у 20-i Poки МинyJloгo стoпiт-
тя ПеPeДaне дo Poстoвськoi o6пaстi) зaкiнчив Aзep6aйркaнсь-

258

киЙ iнlyстpiaльниЙ iнститщ, пiсля чoгo пPaцIoBaB y Бaкy пo
l959 poкy.

:] 1959 poкy Biктop Гщиpя пoвepнyвся B
Укpaiнy,,ц,e пPaцIoBaв в iнститrгaх xiмiчнo-
гo пpoфiпro, у |963-1974 poкaх бyв вiцe-
пPезиденToм AH УPСP.

Biн poзpo6ив нaщoвi oснoBи i теxнoлoгilo
пpoмис,Ioвих пpoцесiB синTeзy еTиJIoBoгo
спиpTy сipнанoкисЛoтtloIo гiдpaтaцiсю
еTилеHy' знаЙшoв спoсiб o.ц,еp)кaння aвiaцiйних бeнзинiв,

3аIlpoПoнyBaB МеToди гiдpoпiзy aлкiлсyльфiтiв.

3 l953 PoКy oчo,Iювaв PaдiевиЙ iнститщ y Ленiнгpaлi вiдo-

мий paдioxiмiк Biктop Bдoвенкo (30.0l.1907-|4.02.1978),

кoтpиЙ HaPoдиBся в Кисвi. Biн oДним з пeP-
lIIиx B сРсP oдeP)кaB плyгoнiй i бpaв aктиB-
rry гIaсть y poзpodцi eкстpaкцiй.}Ioгo мeтoдy
видiлення нептyIriю i плщoнilo. Йoгo пpaцi
знaчнo ,цoпoBниJIи 3нaння з фiзикo-хiмi'l-
них BЛaсТивoстеЙ спo,Iyк paдiIo, pyгeнiю,
П.llyToHlЮ.

У |97l, Йoмy пpиryлх<енa пpeмiя iм. B. Хлo-
пiнa за мoнoгpaфiro ''Coвpеменнaя paД|4oYJ|I,t1уIЯ'' i сepiю opи-
гiнaльниx пPaць 3 тeoPетичнoi тa пpaктичнoi paпioxiмii. Biк-
тop Bдoвeнкo тPиBaЛиЙ яac 6уъ гo,IoBtlиМ PедaктoPoМ )кyP-
нaлy'' Paдиo х'I|,t|уIя,, .

A ypoдкeнeць Hoвoсeлицi Кpoвoгpa,Цськoi o6пacгi чпен-
кoPеспoндент AH УPCP Мжaилo Шoстaкoвсьtсtй (6.06.1905-
l.ll.l983) свoi oснoвнi poзpo6ки з хiмii з,цйснив в lpкyгськy.
Caме тaм вiн зaпpoпoнрaв 1939 poкy вiнiлiн, a6o бальзaм Шoс-
т.lкoвськoгo. Ha oснoвi пoлiвiнiлпipoлiдoнa oдеP)кaB y l950_l955

Poкaх кPoBoзaмiнювaч i зaсiб бopoть6и 3 ЛицIaсм y тBaPин.
3нaчниЙ oco6истиЙ BкЛaд y PoзBиToк фiзикo-хiмii внiс

yPoджeнeць Житoмиpa член-кopeспoндeнт AH сPсP Aнaтo-
пiЙ КaпyстlцнськиЙ (29.|2.|906-26.08. l 960), кoтpиЙ yсi свoi
нayкoвi пoшIyки здiЙснIoвaв y Мoсквi. Taм вiн сфopмyпIoвaв
(1933) ',ДpуlаЙ пpинцип'' кpистaлoхiмii й зaпpoпoнрaв piв-
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tIяlIня дJIя еHePгii кPист:uliчнoi pеlшiтки. Ha пpиклaдi гiл-pи-
пy i пейтеpилy пiтilo в |937 poцi АнaтoлiЙ Кaпyстпнсьwtil
встaнoвив зaле>кнiсть eнepгii кpvlc"Гaлу вiд iзoтoпнoгo ск,Iaдy.
У |942 poцi вiн PoзBинyB тeopilо теплoмiсткoстеЙ ioнiв y

Poзчин:rх. Taкolк вiн внiс BкJIaд y пoгли6лення теopii пPoцeсy
oдеP}I(aIIня сipuaнoi кислoти кoнтaкт}tим спoсoбoм Totцo.

Haпpикiнцi 50-x poкiв Aнaтoлiй Кaпyстинський Bис,IoвиB
гiпoтeзy пpo пеpе6yпoвy еJIeктPoннI{к кoнфiгypaцiЙ aтoмiв
пPI{ Bисoкиx тискilх i opигiнaльнy гeoхiмivнy теopilo 6уloвlа
земнoi кyтi.

У Moсквi зpoбив yсi свoТ дoспiди нa тepенi BисoкoмoЛe-
|qu..ЛЯpt|Их з'eднaнь Й 1poдх<eнець КaтеpиIloслaBa aкaдeмiк
Baлeнтин Кapгiн (23,0|.|907-2I-.|0.|969). Caмe Йoмy нaлe-

x<aть фщпaментaльнi пpaui в гarryзi пoпiмe-
piв, щo далo мo)<ливiсть стBopити eфек-
тивнi спoсo6и стpуrypнo-xiмiчнoi i фiзин-
нoi мoдифiкaцii пластмaс' гylt,tи тa xiмiчних
вoлoкoн.

Як oдин iз зaснoвникiв paдянськoi нaщo-
вoi rпкoпи фiзикo-хiмii пoлiмepiв Baлeнтин
Кapгiн вiдзнaчениЙ звaнням Гepoя Coцiaлiс-

тичнoi Пpaцi (1966)' пaуPеaTa Ленiнськoi (1962) тa чoтиPьox

,[еplкaвних пpeмiЙ сPсP (|943, |947, |950, |969).
Пopял 3 Baлентинoм Кapгiним бaгaтo зpoбив y Мoсквi }Ia ни-

вi хiмii пoлiмepЬ ще oдин нaIII зем,Iяк - ypoДкенець сепa Bи-
сoкoгo нa ЧepнiтЬщинi aкадемiк Baсиль Кopшaк (9.0l.l909 -
14.06.1988). Biн, зoкpемa' BстaнoBив oснoвнi зaкoнoмipнoсгi
пPoцeсy пoлiкoнденсацii. П'д Йoгo кepЬництBoм poзpoбпенa
тосroлoгiя виpoбництвa синтeти.ltlи)( Bo,Ioкoн
''aнид'' i '.пaвсaн''. Caме вiн BI'IсугуB yяв,IeHIrя
пpo piзнoлaнцloгoвiсгь пoпiмepЬ як вiDкпи-
вdl фaкгop' щo визнaчae 3в'язoк мiх< бyпoвoro
i влaспlвoсгяrr{и Pea,Iьних пoпiмеpЬ, чим внiс
вerплo,il Bкпaд y вчerrня пPo залolсriсгь B,Iaсти-
вoстеЙ пoпiмеpЬ вiд бщoви,IilнцIoгa мaкpoмo-
ПeKутI}1.3a всi цi пpaшi Baсиль КopIшaк yдoсгoс-
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ниЙ Ленiнськoi (1986) тa.('ep>кaвнюt пpемiй сPсP (1949' l95l).
[\iЙcниЙ члeн Aкaдемii нayк Лaтвii Юpiй БaнкoвськиЙ

(22.|2.1927), кoтpиЙ нaPoдиBся в Бoбpoвицi нa Чepнiгiвщинi,
зaпPoпorryвaв мeзoioнкy гiпoтезy 6yпoви внрpiкoмппексник
3'€днaнь пepeхiдниx метaлiв 3 xе,IaтoстBoPюBaчaMи тиoкси-
нoвoгo pяпy. Caмe Boнa пяг,Ia в oснoвy стBoPeнIrя мEтoдiв
poзДiлУ й визнaчeння t,ДaтIуIх. кoнцeнтpaцiЙ мeтaлiв i неме-
тaлiв. Пpaцююни нa лaтвiйськiЙ землi, нa[II 3eмпяк ЮpiЙ Бaн-
кoвськиЙ poзpo6ив тaкo)к eкстpaцiЙнo-фoтoмeтpиннi тa Pa-
дioxiмiчнi мeToди BизHaчeнI{я й кoнцентpуBanня мiкpoкiль-
кoстей pядy хiмiнниx елeментiв.

3a мeжaми Укpaiни пPaцIoBaB i вiдoмиЙ фiзикo-хiмiк акa.
дeмiк Boпoдимиp КистякiвськиЙ (|2.|0.l865_19.l0,1952),
yPoрI(eнeць Киeва. y 1888 poцi вiн oдниМ 3 пеPuIиx Bису-
нр iпei o6,еднaння хiмiчнoi теopii poзнинiв Мендeлеeвa i

фiзиннoi тeopii eлектpoпiтичнoi дисoцiaцii Apенiуca. |904
poкy вiпкpив пPaви,Io, Щo виPaжa€ зaпех<нiсть висoти
кalriпяpнoгo пiдняття piдини пPи тeмпеPaтypi кипiння вlд
МoJleкy,Iяptlol мaси, i вивiв фopмyпy, якa зв'язye пpyгкiсть
пaPy B кaпiпяpaх 3 пoBеPхнеBим нaтягoм i мoпeкyпяPнoю
мaсoю piдини.

3 6aгaтьox iншrиx Bидaтних пpiopитетних вiдкpиттiв Boпo-
диМиPa Кистякiвськoгo неo6xiдtlo Bкaзaти нa ствopeнy i тeo-

PетI{чtIo odгpyнтoвa}Iy rrим y 19l0 poцi тaблицю eJIeктPoдних
пoтенцiaлiв.

Caме вiн |925 poку BизнaчиB нoвий нaпPямoк y хiмiннiЙ
нayui - кoпoЦoепeктpoхiмiю. 3aвдяки Йoгo зyсилпям 1930
poкy 6yлo opгaнiзoвaнo спeцiaльнy лaбopaтopiю, a з 1934 poкy
Кoлoiдoeлектpoxiмivн иЙ iнcтнту AH сPсP'
дe вiн бр пepшим диPeктoPoм.

A Йoгo племiнник - фiзикo-xiмiк Гeopгiй
КистякiвськиЙ ( 1 8. l |.|900-7 .I2. l 982) вo,Ieю
дoлi oпинився в CШA. Бр oдним з твopЦiв
aмePикallсЬкoi aтoмнoi бoмби, oчoJIюючи B
Мaнxeттенськoмy пpoeктi вiддiл ви6щoвиx
peчoBин. Мaв пiвдlo>Kуlk|у| дoктoPських сTy-
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пeI{iB' пPисyДжених в AмеPицi тa eвpoпi, a тaкolк пpемiю зa
вiдкpиття в гaлyзi фiзиvнoТ хiмii.

Уpoд>кeнeць Киeвa Гeopгiи КистякiвськиЙ 6ув пеPIIIиМ сe.
pеп щpaiнцiв y Бiпoмy floмi - PaдникoМ пPезидентa CШA з
нayки' вiцe-пpезидеtlтoм Aкaдемii нaщ uiеi кpaiни.

У Tapашдi нa Киiвrцинi нapoдився oдин 3 oснoвoПoЛoж-
никiв paдiaцiйнoi хiмii Леoiз ГaЙсуrнськиЙ (4.ll.l898-
|0.02.|976). У |9|7-|920 poкaх вiн вчився в Хapкiвськoмy
yнiвepситeтi, aпe виp кPиBaBих пoдiЙ тoгo чaсy зaкинр йoгo
дo lтaлii. Пiсля зaкiнчeння Pимськoгo yнiвеpситery пepelxaв
дo ФPaнцii' дe poзпoчaв нaщoвi дoспiди в цapинi paдiaцiЙнoi
xiмii i стaв oдниМ з нaЙвизнaчнilшиx спецiaлiстiв.3 l955 poкy
Леoiз ГaйсинcькиЙ 6р пиpектopoм HацioHaIIьHoгo центPy
нayкoвиx дoслiд>кeнь Фpaнцii.

Cyмпiнним i нoвaтopським дoслiдHикoм y xiмivнiЙ гaпyзi
пPoявиB се6е гaличaнин eвгeн Bepтипopoх (17'04.1898-
|2,0|,1973), якиЙ шде в 30-i poки Минy/Ioгo стoпiття зaпpoпo-

нyBaB чиМaЛo opигiнaпьниx iдeй Iцoдo
виpo6ництвa iнryпiнy тa piзниx медичних
пpeпapaтiв. I{ю пpaulo пPoдoB)кив вiн i в
Кaнaдi, кoпи пepeiхaBTУД|4 B пoBoeнний чaс.
Bизнaнням йoгo спpaвдi пoвalкнoгo Bклaдy y
poзBитoк цiеi нayки e o6paння €вгeнa
Bepтипopoхa дiЙсним чЛeнoМ Хiмiчнoгo
iнститщy Кaнaди l966 poкy.

Алe Дпя щpaiнськoi спiльнoти вiн зpобив ,Цyя<e 6aгaтo, op-
гaнiзoвyючИ НaLLIу eмiгpaцiЙнy нayкy' зoкPеМa Haщoве Toвa-
pистBo iмeнi Tapaсa Шевченкa в Кaнa,ц,i, якe вiн oчoJIив 3 пеP-
I'IIoгo д}Iя Йoгo iснyвaння - l xoвтня 1949 poкy. 3 1963 poкy
€вген Bеpтипopoх стaB Генеpaльним секpeтapем Гoпoвнoi Pa-
ди HTШ, a з |970 - Йoгo Пpезидентoм. I якщo vеpeз дiяль-
нiсть цьoгo тoвaPистBa свiт yсвiдoмJIIoBaB' пдo iснye вeпикvlЙ

щpaiнський нapoд, щo знaЙшroB cуlтl.у| B ylvroB:lх peaльнoi 6ез-
Дepх(aвHoстi дпя свoгo пPедстaBлення y вйьнoмy свiтi нepeз
Ha1ищ..', тo знaчнa зaслyгa B цЬoмy н:lпеХить пpoфесopy eвгeнy
Bepтипopoхoвi.
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3нaний в свiтoвiЙ нayui щpaiнець €вгeн Яporшeвин, кoт-
pиЙ вивvaс хiмivнy бyпoвy мeтеopитiв. 3aслщи цьoгo Bченoгo
висoкo цiнять y CШA, щo йoгo iмeнeм нaзвzulи нoвиЙ мiнe-
paл, знaЙдeниЙ у шraхгi - вiн вписaний y кaтirлoг як ''яpo-
ЦIeBичaЙт''.

Кpiм тoгo, сaме eвгeн Яporпевин ДoспiДЧrBaB 3Pa3ки пo-
веpxнi Мiсяця, якi дoстaвиII|4 Нa 3eмлю aмеPикaнськi aстpo.
HaBти.

Biдoмим спецiaлiстoм y мiжнapo,цнoмy нayкoBoмy свiтi е
елeктpoхiмiк Любoмиp Poмaнкiв. Biн бyв oдним 3 тих' xтo 3a

дoпoмoгoIo,IaзеPHoгo oпpoмiнення пPискoPив епeктpoхiмiv-
нi pеaкцii в тисячi paзiв, Ц{o мiUIo peвoпloцiЙне знaчeн}Iя д,Iя
епeктpoтехнiки.



y пoIIIyкД( I{oBI.il( сI(APБIB

B yсix oпис.rx щpaiнськиx 3еМелЬ нylкинцi зaB)кди зBеPт:rпи
yBaгy нa rхнi пpиpo,цнi багaтствa. Aлe rце з тpипiлЬських чa-
сiв, yсвiдoмиBI'IIи oсo6пиву цiннiсть мiнеpaлiв, якi з6еpiгa-
IoТься B нaдP.rx' нarшi пpeдку! в,уIIзЧaIIII,lнaЛуI i вмiли BикoPис-
ToByвaти пiдземнi 6aгaтствa. I тд не тiльки зaстoсрaння piз-
ниx мiнеpaлiв для 6yДiвниЦтвa, a Й Po3винeнe гoнчapстBo,
скa;сiмo. Toмy пpoвiд }кpaiнський зaвlкди д6aв пpo вивчеtIня
пpиpоднoi кoмoPи. 3 oгпядy нa цe oсTaннiЙ гетьмaн Укpaiни
I(иpипo Poзyмoвськ у1Й' сaN| здo6рши пePeд тим €BPoпеЙськy
oсвiтy, сBoгo нaймeнrпoгo синa Гpигopiя (2|.||J759-
15.06.1837) вiддaв стy,Цiювaти в ЛеЙден (Hiдepлaнди) тa в
iнlших пpестюкнi навчaльнi центPи €вpoпи 3 TиМ' a6и мaтуl
BJIaснoгo фaxiвця 3 BиBчeння кopисних кoпaлин. Пo сrгi тaк i
тpaпипoся' щo як гeoЛoг Гpигopiй Poзyмoвський пеpurим
дoсIIiд)qлBaв пiвдeнниЙ peгioн Укpaiни, BиBчaIoчи Й oпlаcy-
ючи нoвi мiнepaли, якi вiн вiдкpивaв..[o pеvi, oдин 3 мiнepa-
пiв нa йoгo чeсть 6р нaзвaний poзyмoвскитoм.

3a зaспyги B PoзвиТкy гeoпoгiчнoi Нaут*l Гpигopiй Poзyr'loв-
ськуrЙ 6р o6paниЙ пoчeсним члeнoм Петеp6ypзькoi AH, aле
неpез кoнфлiкт з iT пиpeктopoм .(ашкoвoю пoвePнyв Дип,Ioм
aкaдeмiкa. 3гoдoм виlхaв дo Мopaвii' Д,е пPoдoB)ЦrBaB зaймa-
тися гeoпoгiеlo, стaв членoм-кopeсПoнДeHToм CтoкгoльМськoi'
Мroнхенськoi i Typинськoi aкaдемiЙ, a тaкoж 6aгатьoх зapy-
бiжних нayкoвиx ToBapисTB.

Пеpшим, xтo висвiтдив геoпoгito ,{'oнецькoгo 6aсeЙну, Й
oписaB н.lяBIll Taм кoPиснl кoп:lпиIlи' зoкPе-

мa кaм'янe вyгiлпя, 6р ypoдxeнець Хapкoвa,
пoчесниЙ нпeн Пeтеpdypзькoi AH €вгpaф
КoвалeвськиЙ (2I.|2.|790-30.03.1867). Пo-
pяд iз дoспiркенням кaМ'янoгo вщiлля вiн
BислoBиBся пPo те' шIo в цьoМy peгioнi, пoб-
лизy Бaхмщa' зaЛягaк)ть вепикi зaпaси сoлi.

Tpе6a дoдaти й т9, щo вeликнЙ нaщoвиЙ

аBToPитет дoзBo,Iив IIaшIoMy земпякoвi €вгpaфy Кoвaлевсь-
кoМy в l858-186l Poк:lJ( 6щи мiнiстPoМ lraPoднoi oсвiти Poсii.

МaЙ>кe п'ятдeсят poкiв виклaдaв геo,Ioгiчнi дисциплiни в
lfu iвськol'ry yнiвepситетi 1poдх<eнeць Петepdypгa Кoстянтин
Фeoфiлaктoв (l.l l.l8l8_3.02.l90l), якvrЙ y l88G_l88l poкax
бр вoднovaс i peктopol,t цьoгo вyзy. Пopяд з пpoфeсopськoю
дiяпьнiстlo Кoстянтин Феoфйaктoв y Ifueвi зI{aчнolo мipolo

PoзвиIryB стpaтигpaфiю, тектoнiкy, гiдpoгeoлoгiю тa iншi гeo-
лoгiчнi нayки.

A пepшим' хтo BислoBиB пpиПyщeння пPo пPoмислoBy
пePспектиBy oсBo€ння кpивopiзькItх PуД 6р ypoдх<енець Мa-
,Ioo,Iексaндpiвки Кaтepинoс,Iaвськoi ryбepнii oлeксандp Пoль
( l.09.1832-7.08.l890). y l866_1874 poкaх вiн, виявивIIIи нa

тepитopii сгIaснoгo КpивopЬoкя дeкiпькa
PoДoвиrц зaлiзнoi pyДи, зiнiЦiювaв ствoPeн-
ня aкцioнеPнoгo тoBaPистBa, KfДIrl зarrгlенi
6ули в 6iпьtшoстi фpaнцyзькi iнвeстицii.
oпексaнДpy Пoпю тaкo)к нzшeх(итЬ iдея спo-

Pyджe}II{я зaлiзницi, якa, з'lднaвrпи Кpивo-
piзький i .(oнeцькиЙ 6aceЙни' пoтr)кнo
BПтwlt|УIIa нa poзBитoк як гipнинoТ спpaви,

тaк i мeтarrypгii i тpaнспoPry B цЬoмy pегioнi.
У хIx ст. 6aгaтo зpo6ив дпя вiдкpиття Poдoвищ кoPисних

кoп.l,Iи}I Cхiднoгo Cи6ipу, вивчеIItlя .i:сriх зaпaсiв, yPoджeнeцЬ
Кpемeнця, вигryскник Киiвськoгo yнiвеpситeтy oпeксaндp
Чeкaнoвськи Й (24.02.1833-30. l 0. l 876). Пepe6рaloчи тalr{ y
зaслaннi 3a yчaсть y пoпьськolvty lloвстaннi, вiн здiЙснив гeo-
лoгiннy зйoмкy y веpхiв'яx piнoк AнгapИ,ЛeнYI, нa пiвднi oзе-
pa Бaйкaл, дoспiдив 6aceЙнu piк Hюкня
Tyнгyскa, Oлeньoк i ниrкньoi течii Лени,
пpoйшoвlпи пoнaд 25 тucяч кiлoметpiв.

3а цi дoспiди Oпександp ЧeкaнoвськиЙ 6yв
yдoстoeниЙ мaлoi зoпoтoi медaлi PoсiЙськoгo
Гeoгpaфiннoгo тoBaPиствa, i зoпoтoi медалi
МЬкнapoднoгo геoгpaфiчнoгo кoнгpесy в Пa-
pи:кi (1875).
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Cepeл BизHачних вiтчизняних пaлeoнToлoгiв oсo6ливе
мiсцe пoсiдaс пoчeсниЙ член AFI сPсP (1930)' aкaдeмiк AH
yPсP (l92l) Мapй Пaвлoва (27.06.|854-23.L2.|938), уpo-
Дженкa Кoзельця нa Чеpнiгiвrцинi. 3aкiнчив-
ши в Пapюкi Cop6oнy' Paзoм iз свoiм чoлo-
вiкoм сTBoPи,Ia ГеoлoгiчниЙ музeЙ Мoскoв-
ськoгo yнiвepситету' ЯКI4t4 нинi нoсить .rхнi

iменa. У цьoмy мyзеi нarшa зeМлячкa пPaцю-
вaлa мaЙже пiвстoпiття' Boднoчaс BИKЛaДa-
к)чи в 1919-1930 Poкirх y МoскoвськoМy

рiвepситeтi. Caме тaм aкaдeМiк Мapй Пaв-
пoBa poзpooиJla 3Pa3кoвy мeToДикy пPaктичних зaнять 3
пzulеoнтoлoгii, нaписaлa пiлpрник 3 цЬoгo КуPсУ.

3aслщи Мapii Пaвлoвoi B PoзBиTкy гeoлoгiчних нaщ вiд-
знaчeнi 3oЛoToю МедaЛ,IIo iм. A. Гoпpi Геологiчнoгo тoBaPист-
вa Фpaнцii Й oбpaнням y пovеснi чЛeни BсесoIoзнoгo пaлeoн-
тoпoгiчнoгo тoвaPиствa.

Aкaдемiк eвген oппoкoв ( l.02.l869-l.09.l938)' кoтpий нa-

PoдиBся в сeпi Pyпa нa КиiвпIинi, с oдним iз зaснoвникiв yкpa-
iнськoi гiдpoгeoпoгii - в 1929 poui вiн зaснрaв пepшy в CPCP
oднoймeннy кaфепpy. Aлe зaдoвгo д'o цьoгo _ в 1906 Poцi -

€вгeн oппoкoв вивiв piвняння вoднoгo 6a-
лaнсy piнкoвoгo 6aсeЙнy, вi.Цoмoгo в нayЦi як
piвняння Пенкa-oппoкoBa. 3aвдяки цЬoМy
ним 6yлo зaпPoпol{oBaнo нayкoвиЙ метoд пе-
pедбavення Bисoти веснянoi пoвенi Й змiнy
piвня [нiпpa' a Taкoж pivoк Йoгo 6aсeЙну.3a
гiдpoлoгivнi пpaцi 1908 poкy нaцIoмy зeМJIя-
кoвi бyлo пPисyркенo пpeмiIo Пeтep6ypзькoi

aкaдeмii нayк' a y 1915 PoсiЙськe гeoгpaфivнe ToBaPистBo
нaгoPoдиJIo йoгo вепикoю 3oлoтoю мeд:UIЛю iм. Ф. /Iiтке.

Haщoвa спaдI.цинa aкaдемiкa €вгенa oппoкoвa нap:rхoBy€
пoнaд 500 дpщoвaниx ПPaць з фiзиvнoi геoгpaфii, гiдpoлoгii,
I\,teтeoPoлoгii, гiдpoгеoлoгii, гiдpoтeхнiки, мелiopaцii, щo
oгфлiкoвaнi poсiЙськoю, щpaiнсЬкolo' aнгпiЙськoIo, нiмець-
кoю мoBaми, нe Paxyючи стaтeЙ B ''TеxническoЙ энциклoпe-
ДИI4,', ЧуlсПeнних вiдгyкiв i експеpтиз.
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3a нaклепницЬким Дoнoсoм 6р зaapештoвaниЙ i бeзпiд-
с,l.а lttl o poзстpiпяний. Pea6iлiтo вaниЙ l 963 poкy.

IIpийнятo Bвa)кaти' щo oдним 3 нaЙBидaтнilшиx дoслiдникiв
.topнoземiв 6р poсйсьюrЙ уeнuf,l Baсиль ,(oкщaсв. Але нe всi
3нzllоть' щo вiн мaB сBoгo ПoПepедникa в цiй гaлрi, iм'я кoтpoгo
сьoгoднi мaлoвiдoме. Якpaз пeprrlим дoслiдникoм' xтo BстaнoBиB

мeжi vopнoзeмiв €вpoпейськoi Poсii бyв ypo-
д:кeнeцЬ сепa Piг нa Пoлтaвщинi, пepшrиЙ пpo-

фeсop-гeoлoг Хapкiвськoгo щiвеpситету Hи-
кифoP Бopисяк (27.03.|8|7 - 30.03. l 882 ).

3oсеpедивtшись y свoiй нaщoвiЙ дiяльнoс-
тi нa вивчeннi кopисниx кoп.lлин Укpaiни,
вiн тaкo>к пePшIиМ зaпPoпoнyвaB схемy гeo-
лoгiчнoi бyпoви Хapкiвськoгo apтезiaнськo-

гo 6aсeйнy i odгpyнтрaB мo)к,Iивiсть oдеp>кaння Boди' lцo
caМa BИIlуIBarтЬся.

Пpoдoв>кив, дo peнi, спPaвy Hикифopa Бopисякa ЦIoдo ви-
Bчeння гpyнтiв Укpaiни виПyск}Iик Киiвськoгo yнiвepситеry
Гpигopiй Мaxoв (23.08.1886-22.08.|952). Biн 6yв aBтopoм
пePцIoгo п iдpуr никa', ГpyнтoзнaвстBo'' (|925), пepuroi дет.uIЬ.
нoi кapти гpyнтiв Укpaiни в 25 кoльopaх щpaiнськolo тa a}r-
глiЙськoto мosaми(|927 ).

oпинивlшись y ПoBoeнниЙ час в eмiгpaцii зa oкеaнoм, Гpи-
гopiЙ Мaхoв зaЙнявся Bивчeнням гpщтiв пiвнivнoaмepи-
кaltськoгo кoнтинeнтy. 3oкpeмa, в дoсить кopoткиЙ нaс Йoмy
вд,ilJloся ствoPити пePI.шy пoBHy клaсифiкaцiю гpyнтiв сшA.

oдним з нaйвиДaтнilllи:к пa;пeoнтoлoгiв 6yв oнщ Hикифopa
Бopисякa aкa,цемiк Oлексiй Бopисяк (3.08.1872- 25.02.|944)'

кoтpиЙ нapoдиBся в Poмнaх нa тeпepfuшнй
Cyrvrшинi.

3aснoвник i кepiвник кaфeдpи пaпeoнтo-
дoгii в Мoскoвськoмy yнiвepситетi, opгaнiзa-
тop i диpeктop Пaлeoнтoпoгiчнoгo iнститyry
AH сPсP o. Бopисяк свoi гoпoвнi пpaцi пpи-
сBятиB BиBчеHнIo oсo6ливoстеЙ тектoнiчнoi
стPyкTyPи земнoi кoPи B пoслiдoвнi етaпи ii
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PoзвитКy. Poзгпядaв iстopilo 3eмпi як с,ДинуrЙ зaкoнoмipний
пpoцeс poзBиTкy фiзикo-гeoгpaфivних yмoв i opгaнivнoгo
)киття. 3oкpeмa, мaЙ>ке 20 poкiв вiн пpисвятиB виBчеI{ню
викoпнoi фay'", стpaтигpaфii i тeктoнiки Кpимy. Caме вiн
зBеPнyв yвaгy нa IпиpoкиЙ PoзBитoк y Пiвденнoмy Кpимy
зсyвiв i oбвaпiв, в,уIяв.иl.B tx типи i пolшиpення. I-[e мaлo ве,Iикe
знaчення ДI|я нacTуIIнoi opгaнiзaцii в Кpимy пPoтизсyBню(
po6iт. У |928 Poцi пiд peдакцieю O. Бopисякa 6упa BИДaНa
гeoлoгiчнa кapтa Кpимy.

Bеликolo дoслiдницькoю цIкo,IoIo д,Iя мaЙ6yгньoгo aкaдe-
мiкa бyлo нayкoBе вiдpяркeння в !oнбaс. Tyг вiн пpoвiв нe
oдин пoльoвий сeзoн, пoчинaloчи з 1896 poкy.3oкpeмa, в тi

Poки ним 6yлo пiдгoToB,Ieнo гeoпoгivнy кaPтy Iзюмськoгo
пoвiтy, якa нe втPaчaли свoеi aктyaльнoстi ш{e пpoтягoм 6aгa-
Tьoх десяткiв poкiв, пPo ЦIo ствеPд)Ч/Baв у |97| poцi акaдeмiк
I. ШaтськиЙ.

Tpe6a нaгo,Ioсити, щo oпeксiй Бopисяк пePI'IIим Bис,IoBиB
дyмкy пpo неo6xiднiсть видйeння тPетьoгo е,IeМeнry зeмнoi
кopи - oкeaнсЬкиx впaдин' BипеPедиBIIIи свorю гiпoтезolo
6aгaтьoх iнrпих дoспiдникiв IIa дeсятки poкiв. Bчення Oпeксй
Бopисякa пPo геoсиIrклинaлi 6yлo пoклaденo в oснoBy ствo-

Pel{oгo ним к)Рсy iстopиvнoi гeoлoгii, який вiн читaв y Пeтpo-
гPaдськoмy гipнинoмy iнститyгi. 3 цiеi пpaцi, якa вvrЙulлa в
|922 poцi в чoтиPьoх тoмzl'x, мoжнa 6yлo дoвiдaтися пPo
спPaв)IGIo iстopiю 3емпi. A нaписaти тaкиЙ пiдpyнник 6yлo
нaдзвичaйнo Bax(кo' oскiльки це BиМaгa,Io дr,кe висoкoi
квaлiфiкaцii Й викopистaння фaктиvнoгo мaтepialry нa 6aгa-
тьox мoBiD( свiry. HaIш 3емпяк oпeксiй Бopисяк 3 цим yспitпнo
BпoPaBся' oскйьки Йoгo ''чpс'' дoвгi poки зiulиlxaвся €диним
пiдpщникoм з цiei нaвчальнoi .цисциппiни.

Ha oснoвi Bжe згaдaнoi тeopii гeoсинклiнaлiв oлeксieм
Бopисякoм 6уву |923 poцi пiдгoтoвпений геoпoгiчниЙнapпс
Си6ipу. y 1930 poцi вiн стBoPиB i oчoпювaв дo кiнця свoгo
)киття Пaлеoнтoпoгiчний iнститyI., зaвдaнняМ якoгo 6yпo
BиBчеIIня нa 6ioлoгiчнiй oснoвi як залиrшкiв викoпниx хPе-
6eтних, тaк i 6езxpe6eтних, a тaкoх( opгaнiзaцiя системaтич-
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нoi poзpo6ки мiсцезнilхoд)кеtlь' oсo6ливo xpе6етних. IJ,еЙ
нaщoвиЙ зaкпaд теx< вiдoмиЙ як Пaлeoнтoпoгiчний iнститrг.

HeoцiнeнниЙ вклaд y Poзвитoк геoпoгii внiс видaтниЙ уe-
ний yкpaiнськoгo пoxoд)кеlltlя' дoктoP геoпoгii з 1897 poкy
Boпoдимиp BepнaдськиЙ ( l 2.03. l 863-6.0 l. l 945). 3oкpемa, вiн
дoслiд;к}rBaв залiзнi Pyди кPивoгo Pory. 3 1914 Poкy oчoJIIoBaB
Гeoпoгiчний тa мiнеpалoгiчний мрeЙ Петepбypзькoi AH.

3 неpвня l9l7 poкy Boлoдимиpa Bеpнaд.
сЬкoгo пoкликa,Ia кo3aцькa кpoв пpeдкiв в
Укparнy, дe тoдi 6уpхливo PoзBиBul/Iися пoдii
пo вiдpoдx<еннIо деP)кaBнoгo Хиття щpaiн-
ствa. Biн 6еpe aктивнy rlaстЬ y ствopеннi
Укpaiнськoi Aн, стaBI'IIи ii пеpurим пPФи-
дeнтoМ' пoтiм кiлькa poкiв пpaЦювaв пpoфе-
сoPoм TaвpiЙськoгo yнiвеpситетy в Ciмфepo-
пoпi, пiспя чoгo пoBеPHУBcя пo ПeтpoгpaДa, ,Ц€ oчoпив Paдiе-
вий iнститyг. BидaтниЙ щpaiнець Boлoдимиp BepнaДський
6р oснoвoпoJlo)l(никoм геoхiмii, бioгeoхiмii тa paДioгеoпoгii.
Кpiм тoгo, Йoгo гли6oкi iдеi IIЯгIIуI^ B oснoBy IIoвих пpoвiдних
нaпpямiв сr{aсниx мiнеpaлoгii, геoлoгii, гiдpoгeoлoгii, вiн
BизHaчиB PoлЬ oPгaнiзмiв y геoхiмiчних пPoцес.u(' Bу|су1уB
пpo6лeмy piдкiсниx тa poзсiяних епемeнтiв' ПoкJIaB пoчaтoк

пol.шyкy PoдoвиI'II ypaну тa paдiю в CPCP.
Aкaдемiк Пaвлo TyгкoвськиЙ ( 1.03. l 858-

3.06. 1 930)' yPoDI(eHeць сеJIиI'цa Липoвець нa
Biнничинi, зaкiнчив 1882 poкy КиiвськиЙ
yнiвеpситет. oчoпивrпуr |924 PoКy нayкoвo-
дoспiднy кaфeдpy гeoпoгii пpи BУAH, вiн
чеpФ дBa Poки пePeтBoPиB iT в Iнститyг
гeoпoгiчних нaук, якиЙ iснye й сьoгoднi.

Гпибoкi нaщoвi пpaцi з бaгaтьoх питaHь гeoпoгii, гiдpoгeo-
лoгii вiдзнaчaloтЬ твopviсть aкaдeмiкa Boпoдимиpa Piзничeн-
кa (18.l0.1870-l.04.l932), уpopl(е}Iця сепa Baлeнтieвo нa
Чеpнiгiвшдинi. 3aкiнчив ХapкiвськиЙ yнiвepситет l896 poкy.
Cпovaткy пPaцIoвaB як гeoлoг y CеpeпнiЙ Aзii й Кaзaхстaнi.
Cклaв геoпoгivнy i тектoнiчну КapTу Пiвдeннoгo Алтaю, oпи.
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сaB Пoнaд 1500 льoдoвикiв Aлтaю i Tянь-Шaню. 3 пoчaткoм
нaцioнальнoгo вiдPoДlкення B Укpаiнi пoвеpтaсться нa 6aтькiв.
щиHy. 3 l9l8 poКy пPaцюс в УкpaiнсЬкoмy гeoлoгiннoмy
кoмiтeтi, .циPeктopoМ Геoлoгiчнoгo мyзею з |928 Poкy.y l930_
l932 poкaх 6yв пиpeктopoм Iнститyгy геoлoгivI{иx нayк yPсP.

.(opеннo дoдaти: aкaдeмiк Boлoдимиp Piзничeнкo тaкo)к
вiдoмий як щpaiнський ryДox<ник i пoет.

Йoгo син ЮpiЙ, кoтpиЙ нapoДиBся в Кисвi, зpo6ив дy,,кe
6aгaтo д,Iя PoзBиткy сeЙсмoлoгii. Пpaцi Юpiя Piзниченкa
(28.09.1911-l.0l.l98l) вiдзнaчeнi oбpaнням йoгo B чJIеIIи-
кoPеспoнденти AH сPсP.

Bиrryскник Киiвськoгo щiвepситery aкaдe-
мiк Boлoдимиp ЛуицькиЙ (2.05.|877-
20.|0.|949) бр пeprпиМ ДиPекTopoм Укpa-
iнськoгo геoлoгiчнoгo кoмiтеry в 20-i poки
миI{yлoгo стoпiття. Пopяд 3 пpaктичнoIo дi-
япьнiстю Boлoдимиp Лрицький 6aгaтo зpo-
6ив Для PoзBитКy петpoгpaфii, стpaтигpaфii,
гiдpoгeoпoгii тa кopисних кoп.lJIиtI Укpaiни.

Bидaтним гeoЛoгoм i пaлеoнтoлoгoм y,цoPeBoпIoцiЙнi чaси
6р ypoркeнець Киeвa, aкa.цeмiк Петep6ypзькoi AH ФеoДoсiЙ
ЧеpниIпoв (24'09.|856-15.0l. l9l4). Caме вiн бр opгaнiзaтo-

PoМ геo,Ioгiчнoi зйoмки.[oн6aсy в |892 poцi i oдниМ з aвтopiв
кaPTи цьoгo peгioнy. Пiсля тoгo кеPyBaB eксПедицiсю нa Hoвy
3eмпю (ls95) i Шпiц6epгeн (1899-l90l). Йoгo aвтoPитeTy,(e
нa тoй чaс сePeд кoлeг 6р нaстiльки висo-
киМ' ll{o сaмe Йoгo в |897 poui oбиpaють Гe-
нePa,Iьним сeкpетaPем Мilкнapoднoгo гeollo-
гiчнoгo кoнгPесy' в 1903 poцi вiн oчoлIor
ГeoпoгiчниЙ кoмiтeт Poсii. У цi poки нaш
зeм,Iяк тaкo)к кеPyс Гeoлoгiчним мyзeсм,
стa€ pектopoм Пeтepdypзькoгo гipниvoгo
iнститrry ( l908-l911).

Кpiм тoгo, I{a[I 3eмДяк ФеoдoсiЙ Чеpниlшoв бр кepiвникoм
i щaсникoм poбiт iз стBoPеIt}Iя дeт.ulЬtlих гeoлoгiнниx кapт
Кpивбary, pядy зaлiзoPyдних' зoлoToнoсних i плaтинoнoс}tих
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paЙoнiв Уpaпу, BиBчaв нaфтoнoснi paйoни Aзep6aЙдlкaнy,
Пiвнiчнoгo Кaвкaзy, Уpaлу, Cepeдньoi Aзii дoспiдив кaвкaзькi
мiнеpaльнi вoди.

Iменeм Феoдoсiя Чepниlшoвa нaзBaнa гpядa нa Пiвнiннoмy
Уpaлi, хpе6ет в AмypськiЙ o6пaстi, льoдoвик i гopa нa HoвiЙ
3eмпi,6щтa нa пiвoстpoвi TaЙмиp.

.(o видaтних гeoлoгiв i пaлеoнтoлoгiв тoгo чaсy тaкoх< вiднo-
сиTЬся Boпoдимиp Aмaпицький ( l3.07. l860-|5.I2,|9I7),

yPoдженець селa Cтаpикiв, шlo нa Житoмиp-
щинi. 3oкpемa, нaшIoМy зeмлякoвi Bд:lJIoся в
1899 poцi BИяBу|^Iу1 в дoпинi Пiвнiчнoi .[вiни
Be]Iикe зaхoPoнeння ппaзyнiв i земнoвoдниx,
Дe пoтiм нeoднoPaзoвo зaЙмaвся Poзкoпкaми.
Ha oснoвi знaЙдeнюr Аrr.raлицьким opгaнiн-
них PеllIToк Bд:rлoся BvlзНaЧvI.ГИ вiк цьoгo pa-
нiшe нiмoгo IIIapy' вiдoмoгo як пepмськиЙ.

Усe знaйДeнe BoпoдимиPoм Aмaлицьким зdepiгaeтЬся B
Пaлеoнтoпoгivнoмy мyзеi PAH.

Свoгo нaсy AH CPCP 6yлa стBoPeнa спецiaльнa кoмiсiя, якa,
BиBчиBIIIи Tвopчy спaдщинy Boлoдимиpa Aмaлицькoгo в l92l-
l 93 l poкaх oпy6лiкyвал a oПИсИ Йoгo знaxiдoк y спецiaльнiй сepii
''CeвepoдвиllсKие Paскoпки пpoфeсopa B. П. A.малицкoгo.

3 Чopним МoPеМ пoв'я3aнi )киття тa нayкoвa дiяпьнiсть
BидaтI{oгo геoпoгa Микoпи Aндpyсoвa ( l 9. 1 2. 1 86 l - 27 .04.|924).
Biн нapoдився в oдесi, тaм' y HoвopoсiЙськoМy yнiвepситeтi,
нaBчaвся бпискyне i злo6yв пPaBo нa зaкoP-
дoнI{e вiдpядх<eння. oзнaЙoмИв,сЯ 3 po6oтolo
eвpoпeЙських нayкoBих центpiв i видaтних
Bчених' з геoлoгiчниМи пaм'яткaми Hiмeч-
Ч|4H|4' Фpaнцii, Iтaлii, пPaцIoBaB в пa6opaтo-
piях i мy3еях BiДня, Мюнхенa, 3aгpе6a. Пiд
нaс Чopнoмopськoi гли6oкoвoднoi eкспеди-
цi i  ( l890) ним зpo6лeнo двa Bидaтних
вiдкpиття: нa днi мopя знaЙденo зaJIиI'IIки пiспятpeтиннoi

ф"y'" каспiЙськoгo типy i 6упa вiдкpитa зapa:кeнiстъ rли6ин
сipoвoднем' щo пoяснипo 6aгaтo oсo6пивoстeЙ 6aceЙну'
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Haш земпяк Aндpyсoв |897 эaхистив y Caнкт-Пeтep6ypзь-
кoмy yнiвеpситетi дoкToPсЬкy дисеpтaцiю' 3a якy йoмy пpи.
сyд,)I(енo Лoмoнoсoвськy пpемilo. 3 l905 вiн стaв кepiвникoм
кaфeдpи геoпoгii Киiвськoгo yнiвеpситетУ, ш{o д.ulo Мo)Iqи-
вiсть пpедметнo зaЙнятися сTвoPeHHям детальнo[ стPaти.
гpaфii неoгенy Пiвдня Poсii нa пa,IeoHToЛoгiчнiй oсновi. Ши.

Poкe Bизнaння oтPиМaB aндPyсoвськиЙ стpaтигpaфiчний
мeтoд' зaснoвaний нa п.Uleoгeoгpaфisних PекoнсTpyкцiях iз
зaсToсyBaнням екoпoгiчнoгo aнaлiзy.

Йoгo i.цеi, метoди BиBченIIя мoPськoгo пiтo- i седимeнтoгeнe-
3y oTpим:ulи вeпиruiц PoзBитoк. Геoлoги-стpaтигpaфи, п.uleoн.
тoлoги, п.UIeoекoJIoги, пiтoпoги I'IIиpoкo 3aстoсoByв:l,Iи Йoгo
пpийoми PeкoнсTPyкцii пaлeoгeoгpaфivних ylt(oB викoпIlIл(
oсaдкЬ тa фaщи, I.цo B них вмiцдeнa. Бyлo видaнo кiлькa тoмЬ
Йoгo пpaць' нa якиx BиxoByBzuIись нoвi пoкoлiння геoлoгiв.

.[,o визнaнних гtених-гeo,Ioгiв' кoтpi пoxoдять з Укpaiни,
пo пPaBy нaпe)китЬ i Baсиль Явopський (l0.0l.1875_20,09,|974),
yPoDI(е}Ieць Кaм,янця - Пoдiльськoгo. ЦеЙ s|,IДaтнИЙ дoспiД-
lIик кoPисtlиx кoп.lJIин зaмoлoлy сaм бр
ш.rхтaPeм y Ciлeзii, нa Уpaлi.

3 лiтa 1906 poкy вiн пpaцюBaв r,(е }Ia
poзвiдрaннi зaпaсiв вщiлля МиxaЙпiвськoгo

Poдoвищa в.[,oн6aсi, де сK,Iaв кaPтy вихoДiв
ппaстiв. A нepез TPи Poки пpoфeсop Лeoнiд
IIщyгiн зaпPoпotlyBaв Йoмy пPaцю щoДo
детaльнoi геoпoгiчнoi зЙoмки в .Цoн6aсi.

У l9l4 poцi Baсиль Явopськиfltу>кe як спiвpoбiтник Геoпo.
гiчнoгo кoмiтery Poсii зa дoPгrенням Лyгyгiнa виBчaв вyгiльнi

Poдoвища нa Пiвдeннoмy Уpaлi, a з 1915 Poкy нa дoвгi poки
зiuIyчa€ться дo геoпoгiчних дoслiд>кeнь Кyзнецькoгo 6aceЙну.
3oкpeмa, тrг Baсипь Явopський вiдкpив Toм-Усинське Poдo-
вище. ,[o peнi, сaме вiн BстaнoBиB' щo пoT}DкIIiсть вyгпeнoс-
нoi фopмauii Кyзбary сяrae 7 кiлoмeтpiв, a не тисячy мeтpiв,
як BB.Dк.UIи дo ньoгo.

Цiлкoм спP:rведлиBo мo)кнa твepдиTи' пIo з iмeнем Baсиля
Явopськoгo пoв'язaне Bсе пoд€uIьIше гeoпoгiчнe дoспiд>кeнrrя
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Кyзбary. B 1927 poцi пiп йoгo кepiвництBoм бр зaвepшeниЙ
пеpший етaп сисTeмaTичнoгo вивчeння Кр6aсy' зaBД,яки чoМy
з,Яв;l,IПaсЯ мoжливiсть пiдгoтyвaти пepшIy дoстaтньo пoBнy
геoпoгivнy кaPTy цьoгo peгioнy. Уx<e тoдi lafiacуI вyгiлля тyг дo
rпи6ини 1500 метpЬ oцiнloвалися в 400 мiльяp,Цiв тoнн.

Пpoпoв>кrдoни po6oтy B цЬoмy нaпpямi, Baсипь Явopський

у |937 poцi зpo6иB детaЛьниЙ poзpaщrнoк зaпaсiв вyгiппя в
Кyз6aсi - Нa ffIИ6уIнi до 1800 метpiв Йoгo тaм бyпo пoнaд 450
мiльяpДiв тoнн.

Ця дiяльнiсТЬ нarrloгo 3еМлякa oсo6ливo Мa,Ia BеJIике 3нa-
чення пiсля тoгo, як гiтпepiвцi oIсщрaли.(oнбaс i кoпи Кр.
6aс стaв гo,IoBHиМ пoсТaчaЛьHикoм вщiпля.

Кpiм тoгo, як BизнaчaльнуtЙ спeцiaлiст y гalryзi poзвiдки
кopисних кoпaЛин' Bacуrлъ ЯвopськиЙ 6paв рaсть i в poзpoб-
цi iнlших PoдoBиrц. Taк,3a Йoгo рaстю 6упo зpo6пeнo oцiнк;r
зaпaсiв y МiнyсинсЬкoмy' Кapaгaндинськoмy' Львiвськo.
Boлинськoму 6aceЙнaх.

ГеpоЙ Coцiaлiстичнoi Пpaцi (|97|) пpoфeсop Baсиль Явop-
ськиЙ гiдно пpедстaвляв Укpaiнy в свiтoвiй геoлoгiчнiй нayui.
I{е зaсвiднyеться i сpiбнoю Медa,IJIю iм. М. Пpжeвaльськoгo
Bсесolознoгo геoлoгiчнoгo тoвaPиства i пpeмiсIo iм. o. Кap.
пинськoгo AH CPсP ''ПepшoвiдкPич Poдoвищa,..

.Ц'o нaйвидaтнilпих вiтчизняниx геoлoгiв i папеo6oтaнiкiв
нzl,Iе)I(итЬ aкaдeмiк АH УPCP Aфpикaн Кpиштoфoвин (9.l l.1885_
8. 1 l. 1953)' яшЙ нapoдv|BсЯ B селi Кpиштoпiвкa нa Хapкiвu1инi.
3aкiнчивlпи oдеський yнiвеpситет y l908 poцi, 6р залиrшeний
тrг пpaцIoBaти нa кaфедpi 6oтaнiки - дo Пeprшoi свiтoвoi вжe

oбiЙмaв пoсa.цy пPиBaт-.цoцeнтa. Пoчaткoм
Йoгo нaщoвoi дйльнoстi стaли Дoспiдlкення
гpщтiв i poслиннoстi Кpимy тa Хapкiвськoi
гyбеpнii. 3гo.цoм вiн poзrшиpив мelкi свotх пo-
rшщiв нa.['aлекиЙ Cхiл' Cи6ip, Чщoткy, Уpaп.
Йoгo iм'ям нaзвaнo численнi poслини i твa-

P|4t|у1' хpебет нa oстpoвi Уpyп y К1pипьськiЙ
гpядi, кpaтеp нa Мapсi.

Кpiм тoгo, Aфpикaн Кpиштoфoвин вiдзнaнeниЙ зoлoтoro
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медa,IпIo iм. Ф. Лiтке (1928), сpi6нoю мед.l,IпIo iм. П. Tянь-
Шaнськoгo Геoгpaфiннoгo ToBaPиствa CPCP.

Б1в vпенoм PoсiЙськoгo пaлeoHToлoгiчнoгo i BсepoсiЙськo-
гo 6oтaнiчнoгo ToвaPиств' кoЛи пiсля flpщoi свiтoвoi вiйни
пoBePнyBся в Укpaiнy, тщ o6paли Йoгo aкaдемiкoм AH yPсP.
Caме в цi poки вiн стae пoчeсIIим члeнoМ Haцioнaльнoгo
гeoгpaфivнoгo тoвaPиствa CШA, Лoндoнськoгo геoлoгiчнoгo
тoBapистBa.

Haш земпяк - aBтoP кyPсy ''Палeo6oтaнiкa''. Oдep>кaв свi-
тoBe Bи3I{aння свoiми систeМaтичHими дoспiдх<eннями
пaлеoзoЙських' ме3o3oйськиx i кaйнoзoйськиx Poспин, 

.lх евo-
лloцii в склaдi фпopистиvниx aсoцiaцiй, вивнeнням 6oтaнiкo-
геoгpaфiнниx пpoвiнцiЙ, зaвДякут чoМy Мo)кHa BИясI|ЯTуI
бyпoвy ByглеI{oсних 6aсeЙнiв, закoнoмipнoстей вщiпля в po-
ДoBиII{irх.

Tpaгivнa дo,Iя Bипaлa нauloМy зeмпякoвi, видaт}IoМy спeцi-
aлiсry в гaлyзi кPисTaлoгPaфii тa мiнеpaлoгii' yPoДкeнцю мiс-
тeчкa ГaЙвoPoнa нa КipoвoгPaдщинi Aнaтoлilo Бoпдиpeвy
(26.20.l883-25.03.|946). Чepeз те' щo 3 мo,Ioдих пiт вклlo-
чиBся B aктиB}Iy пoпiтиннy дiяпьнiсть, цaPсЬкe сaмoдeP)кaB-
ствo ''нaдaлo Йoмy мoжливiсть,' Bчитися в Гipниvoму iнcтvl-
тщi ... 19 poкiв. Aле вrке чеPез ДBa poки пiсля з:Dистy диппoмa
AнaтoпiЙ Бoпдиpсв стae пpoфeсoPoм цьoгo нaBчzUIьнoгo зa-
клaДУ.Toдi Йoгo BпеPrrIe 6iпьIпoвицькa Bпaдa зaaPеulтoвye зa
пPиIlaJIOкttiсть дo пapтii есepiв. 3вiльнивtшись' нaцI 3ем,Iяк
пPoдoB>trye aктиBнy нayкoBy .цйльнiсть. Caмe вiн opгaнiзрaв
oд}Iy 3 пеPuIих y Poсii pентгенoметPичI{y пadopaтopilo.У |925
poui вiн зaс}Ioвyе Фeдopoвський нaщoвo-дoспiдний iнститyт,
якиЙ oчoпto€ пPoтягoМ l3 poкiв. 3aвДяки йoгo дoслiдlкeнням
6yпи вiдкPитi нoвi кopiннi Poдoвищa o,Ioвa. Bтpeтe 6iльlцo-
Bицькa B,Iaдa зaaPeIIITyв:lJIa Aнaтoлiя Бoлдиpевa в 1938 poцi.
П'ять Poкiв вiд6yв y мaгaдallськиx тa6opaх, 6удуvl пo сyгi
нayкoвим кepiвникoм мiсцевoгo гeo,Ioгo-Poзвiдyвaпьнoгo
yпpaвлiння. Пiспя звiльнення в |943 poцi не дoзвoпипи виi-
хaти 3 Кoпими, Де зМyIшеIrиЙ 6ув змиrlaTуIcЯ Дo свoei тpaгiv-
нoi смеpтi. Hезaдoвгo пePeД цим 6yв виcуlуиЙ кaндидaтoМ y
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дiЙснi ч,Iени AH сPсP зa великиЙ цикл дoспiд)кeнь y гalryзi
мiнepaлoгii' кPистirлoгpaфii, пeтpoгpaфii, pyдних PoдoBиЦI'
мeтoдiв пiдpaщшкy кoPисниx кoпaJIин.

Aнaтoпiй Бoлдиpeв стBoPив тaкoх( Pяд пPиIIaдiв opигiнaль-
ниx кoнстPyкцiЙ, зoкPeмa кyтoвий циPIqпIЬ' стеpeoгpaфiчниЙ
тParrспoPтиP тoщo.

Tpaгiннolo BуlяBИIIacЯ,цoпя i в yPo,Цlкенця )сyгoPa PoгiзниЙ
Бiпoпiпьськoгo paЙoнy Cyмськoi o6пaстi aкaдeмiкa Микoпи
Cвiтaльськoгo (|2.|2.|884-|5.09.|937). Biн тaкo)к дoвгo
BчиBся в iнститyгi неpeз пoлiтичнi пoгляди,
змytшениЙ бр тiкaти 3a кoPдoн. .(иpектop
Iнститyгy гeoпoгiчниx нaщ AH yPсP aкaде-
мiк Микoпa Cвiтaльський д1п<е 6aгaтo зpo-
6lаs Дпя Bивчeння гeoпoгiчнoi 6уloвu Кpив-
6aсy. Сaмe вiн щe дo пepeiздy в Киiв склaв
пеPlДy дeт:rльнy геoпoгiннy кaPry цьoгo peгi.
oнy' yгoчнив кorrтyPи Pyдtlиx тiл тoщo. 3a
йoгo iнiцiатиBolo впеPIIIе в Кpивoмy Poзi
aлмaзне бypiння нatли6ину дo 800 метpiв.

BeликнЙ вк,Iaд Микoли Cвiтaльськoгo B PoзBiдцi pyдних
зaпaсiв Кepненськoгo, HiкoпoльсЬкoгo poдoBищa тa К1pськoi
мaгнiтнoi aнoмaлii. Caмe Микoлa CвiтaльськпЙ 6ryъ iнiцiaтo-

Poм пolllyкiв нафти i гaзy в yPсP' зaBдяки чoмy в)кe в |937

Poцi Bдa,Ioся BуIЯBу|TиI нaфтoгaзoнoснiсть Poмeнськoгo
peгioнy, a згoдoм вiдкpити i Шeбелинськe PoдoBиц{e.

Уpoдxенeць сeJIa Bихипiвкa Хrr.reпьницькoi o6пaстi aкaде-
мiк Boлoдимиp CепьськиЙ (13.l0.l883-18.02.1951) пiспя зa-
кiнчeння Киiвськoгo yнiвepситery в 1903 poцi зaпишиBся тyт
нa BикJIaдaцькiй po6oтi. Ав |92I poui вiн opгaнiзрaв Haфтo-
виЙ iнститщ y Гpoзнoмy' диPeктoPoМ якoгo зirпишIaBся дo
l928 poкy. Haстyпнi двa Poки нalu зеМJIяк кеPyBaв ''Гpoзнaф-
тopoзвiдкolo'', пoтiм пPaцIoBaB y',CoIoзнaфтi'',,{epхсaвнoмy
гeoфiзиvнoмy тpeстi. 3pеrптolo, з дoспiдх<енIIями I:aдP пoв'я-
зaв вiн yсе сBoe жиТтя.

УPoдх<eнeць сe,Ia Heмиpeнцi нa ЖитoмиPщинi aкaдемiк
Лу,ян Tкaчyк (28.10.|902_20.06.1981) r oдIIиМ 3 oсtloBoпo-

бyпo здiйсненo
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лoжHикiв лiтoЛoгii i пeтpoгpaфii oсa.цних пopiд Укpaiни. Biн
тaкo)к 6р oдним з aвтopiв ПepЦIих геoлoгiчниx, тектoнiчних
i лiтoлoгo-пaлeoгpaфivних кaPT Укpаiни.

Beликий Bнeсoк y PoзBиToк щpаiнськоi геoлoгii внiс ypo-
дженецЬ Мapiyпoля акa.цемiк Mикoлa Семененкo ( l6.l l.l905-
).3oкpемa, Микoлa Cемененкo ПеPIIIиМ скЛaB сTPyктypнi плa-
ни i poзpiзи pyДниx пoклaдiв Кpивбaсy. Biн бр opгaнiзaтopoм
i пеplпим диPeкToPoМ Iнститyгy гeoхiмii i фiзики мiнеpaпiв
AH yPсP (1969-|977). 3a стBoPення геoxiмiчнoi киснеBo-
вoднoi мoдепi 3емпi вiдзнaчeниЙ пpемiсlo iм. B. BеpнaдсЬкoгo
AH yPсP.

Tpе6a ДoДaTИ' щo aкaДемiк Микoпa Cемeнeнкo 20 poкiв 6yв
вiцe-пpезидeнтoМ AH yPсP' у |96I poцi стaв чIlенoм Геoлo-
гivнo тoвapиствa Фpaнцii.

Bиxiдець iз селa .(ениrшiв на Житoмиpruинi Boлoдимиp
Бoндapнщ (29.07 .|905-27'02.|993) сTBopиB нoвий TеopeTич-

ний нaпpямoк -Bчe}Iня пPo тeктoнoсфepy,
нoBy кoнцeпцiю пpo тeктoнo-вyпкaнiнний

PoзBиToк зeмнoi кopи як oсtloви зaкoнoмip-
нoстi пolшyкy poдoвищ кoPисних кoп.rлин.
Цe дaпo мoх<ливiсть пoгпи6ити yяBпeн}Iя
пPo зaкoнoмipнoстi геoпoгiчнoi сTPyкTypи
нaдp i poзмiщення B них кopисниx кoпaЛин.

BoДнoчaс Boлoдимиp Бoндapнщ У |944-
l95l poкaх 6р peктopoм Киiвськoгo рiвеpситетy iменi Tapa-
сa Шевченкa, в l95l-l953 - зaсTyпникoм Гoлoви Paди Мiнi-
стpiв УPCP ' у |953-|963 - диpeкToPoМ Iнститyгy гeoпoгiч-
них нayк AH yPсP.

Усе свor свiдoмe )киття пoB'язaB з Укpaiнoю yPoджeнець
Кaзaнi aкaдeмiк Cеpaфим Cфoтiн (3.05.l906-16.01.1976). B
l93l-l940 Poкirх кеpyBaв гpaвiмeтpичними пapтiями Укpa-
iнськoгo геoпoгiч нoгo yпpaвлiння' B пoBolн нуrЙ чaс пPaцIoBaB
y нayкoBo-Дoслiдних зaкJlaДax Укpaiни, зoкPeмa в |960-|976

Poк:rx oчoJIк)BaB Iнститyг геoфiзики АH yPсP. Poзpo6ляюvи
теopiю меxaнiзмy тектoнiчниx пpoцeсiв, o.цHиМ 3 пеplших вка-
3aв нa BеPхнЮ мaнтilo як нa Д)кеPe,Io тектoнiчнoгo >киття i
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геoлoгiчнoi iстopii нaшoi ппaнети. Aкaдeмiк Cеpaфим Cy-
(ltrгilt бyв зaснoBникoм щpaiнськoi rпкoпи pyднoi гeoфiзики.

П'ятнaдцять poкiв BикJIaдaв y Львiвськoмy yнiвеpситетi
ypoд)I(енeць Лyгaнськa Boпoдимиp Сoбoлсв (30.05.l908-
l.09.l982). I вoДнoчaс Дoспiд>к}rвaв Мaгмa-
ти.Iнi, метaмopфiчнi тa дoкeм6piЙськi пopo-
ди Укpaiни' зoкPеМa в paЙoнi Кopoстеня i
Укpaiнських Кapпaт.3a цi poбoти в l958 poui
вiн oбиpaeться aкaдeмiкoм AH сPсP.

Ta нащoва зpiлiсть, якa пpиЙlllлa дo Bo-
Лo.циМиPa Coбoлсвa в Укpaiнi, висoкi нaщoвi

PезyЛьTaTи ( l95l poкy вiн випyстив МotloгPa-

фiю''Гeoлoгия мeсTopo>кдeниЙ .UIмaзoв Aфpики, Aвстpaлии,
oстPoвa Бopнеo и Cевеpнoй Aмepики'') стaли пi.цстaBolo дпя
висyIlен}Iя Йoгo opгaнiзaтopoм i пepшим дeкaнoм геoпoгiч-
нoгo фaкyпьтетy Hoвoси6ipськoгo рiвepситery (J959-1-97 |).

Harш земляк Boпoдимиp Co6oлсв 6yв yлoстoсниЙ звaння
Геpoя Coцiaлiстичнoi пpaцi (l978)' Ленiнськoi (|976) i .Цеp-
>кaвноi пpемiЙ (1950)' у |974-|978 poкaх oчoIIIoBaB Мixнa-

Poднy мiнеpaлoгivнy aсoцiaцiю.
Укpaiнa пo пPaBy мo)ке гoPд|4TI4сЯ oднieю з нaЙспaвет-

нiцrиx Дoчoк y uapинi геoлoгii, yPoд)кенкoIо Кисвa Кaтepинolo
Paдкевич ( l 2. l 2. l 908- |994). I-[я жiнкa Дo |9з7 PoКy пpaцIoBa.

пa y виpoбничих геoпoгiчних opгaнiзaцiях,
пiсля чoгo ПPИсBяTуIIIa себе нayЦi. Cпouaткy
пPaцIoBa,Ia в Геoпoгiчнoмy iнститщi AH
сPсP' a з |959 Poкy oчo,Iилa .['aлекoсхiдний
геoлoгiчниЙ iнститyг AH сPсP. Beпикyуъary
пpидiпилa Кaтepинa Paдкевич BивчeнHIo
poдoBиtц кoPисних кoпaJIин цьoгo peгioнy,
зoкpемa' зoлoтiЙ мiнеpaлiзaцii. B мe)кaх

Tихooкeaнськoгo PyдникoBoгo Пoясy вoнa встaнoBиJIa зaкo-
нoмipнiсть PoдoBиlц кoPисних кoп.Ulиtt i вуlявуrлa зaлeжнiсть
хaPaкTePy pyп вiл 6упoви земнoi кopи.

Зaслуи Кaтеpини Paдкeвич B Poзвиткy гeoлoгivних нaщ
гiднo oцiненi не пиrшe пPисBoeнням iЙ звaння Геpoя Coцiaлiс.
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тичнoi Пpaцi ( l970)' a й oбpaнням iT члeнoм-кopeспo}IдeнтoМ
AH сPсP 6eз зaxистy дoктopськoi дисеpтaцii.

Уpoркeнець Хapкoвa €вген Лaзapeнко (26.|2.|9|2-l.0 l. l 979)
свoi oснoвнi пpaui пpисBятиB мiнеpaлoгii Тa гeнeзисy Poдo-

Bищ кoPисних кoпaлин. 3oкpемa, вiн poзpo-
6ив нoвy клaсифiкaцiю i нoменклaтypy мiнe.
paлiв глин. HeoднopaзoBo пePеBиДaBaBся нa-
пиcaниЙ eвгенoм Лaзapeнкoм y Львoвi ''КyPс
мiнepaлoгii''. .(o pенi, eвген Лaзapeнкo ви-
клaДaв y Львiвськoмy yнiвеpситeтi пoнaд 20
poкiв, знуlх|2 6yв peкгopoм цьoгo врy. У тoЙ
пepioд (l958) 6yв o6paниЙ чпeнoм Мiнеpa-

пoгiчнoгo тoBaPистBa Beликodpитaнii тa lpпaндii. У |969_
l97l poкaх вiн - диpeктoP Iнститyгy геoлoгiчних нaщ. Hим
вiдкpитo нoвиЙ мiнepaл - тapaсoвiт.

Пoчeсний Pelсгop Лю6пiнськoгo рiвepситeTy, пoчeсниЙ чпен
Бoлгapськoгo геoпoгiчнoгo тoBaPистBa.

УPoджeнець Пoптaви oлексaндp Poх<кoв ( 16. l 2. l 9 l 3_l 996)
ствoPив нoвий нaщoвиЙ }IaпPяI\,roк - евoпloцiйнy гeoхiмilo.
Biн тaкo>к сфopмyлloвaв oснoBний зaкoн кapdoнaтoнaгPoМa-
д)кeння i гeoxiмiчниЙ пpинцип з6еpе>кення життя нa 3eмлi.

У poзвитoк гeoлoгii Кaзaхстaнy велиruЙ вклaд внiс 1po-
дженeць сепa Кня:ккiвцi Хмeпьницькoi o6-
лaстi aкaдeмiк ГpигopiЙ II]еpбa (30.l l.l9l4).
Ha oснoвi 6aгaтьox oписiв Pyдних пoясiв
Кaзaхстaнy вiн висyнр гiпoтезy стyпенеBoгo

Po3Bиткy 3eМнol кopи' стBoPеI{ня геoктoге-
нiв тa метaлoгeнii. odгpyнтyвaв i пiдтвepдив
нa пpaктицi нaявнiсть lIIтoквePкoBих Poдo-
вицд Piдкiсниx мeтaлiв тoщo.

Уpoдxенець сe,Ia Гai нa КpoвoгPaдщи}ri Й виrryсIсrик ХapкЬ-
ськoгo щiвеpситетy aкaдемiк Гpигopiй ,{oпeнкo (24.02'|9|7) L8
poкiв oнoпIoвaв Iнститyг гeoпoгii i гeoxiмii гoPIoчих кoп.ulин
Aн yPсP. Пеpеп тиМ п'ять poкiв oбймaв пoсaдy гoпoBtloгo
гeo,Ioгa Paдянськoгo нaфтoвoгo yпpaвпiння в Aвстpii.

AкaДемiк ГpигopiЙ ,[oпенкo сфopмyлloвaв oдне з нaЙва.lк-
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ливirшиx пo,Ioжeнь нaфтoвoi геoпoгii - ПPo гeнeтичниЙ 3в'я-
зoк мi:к пpoцeсaми гeoтeктoнiчнoгo PoзBиткy
нaфтoгaзoвих пpoвiнцiй, мiнеpaльнoгo си}I-
тeзy нaфтoвиx вyгпеBoдiв y мaнтii 3емпi, мi-
гpaцii tх дo пoвеplшi зeмнoi кopи гпибинни-
ми тектoнiчними Poз,IoМaми i фoprnryвaння
нaфтoвих i гaзoвих Po,цoBиlII в oсaднiЙ тoвщi.
3a Йoгo yчaстЮ вiдкpитo pяд PoдoBишд нaфти
i гaзy, в тoмy vислi y Biдeнськoмy 6асeйнi.

Йoгo пеpy tl.lле)кaтЬ мoнoгpaфii ''Геoлoгiя нaфти i гaзy Кpимy.,.
Бaгaтo зpo6ив y пoвoсннi Poки д,Iя Bи-

Bчeння нaдp Typкмeнистaнy yPoдд(еIreць сeпa
Hoвoмикoпatвrс,I нa Лyгaнщинi aкaдeмiк oпек-
сандP CидoPенкo ( 1 9. l 0. l 9 1 7_23'03. |982). IIo -
тiм вiн l0 poкiв oчoJIIoBaв КoпьськиЙ фiпiaл
AH сPсP' кеPyваB yсiеlo геoпoгiчнolо гaJIyз-
3Io кo,IиIIIньoгo CPCP з |962 пo 1975 piк.

Haш земляк oпeксандp Cидopенкo 6р o6paниЙ вiцe-пpeзи-

дeнтoм AH сPсP (з |975 poкy)' пoчесниМ чпeнoМ Чеxoслoвaць-
кoi АH (|977)' Угopськoi Aн (1979)' Бoлгapськoi Aн (1977)' Aн
н.цP (1980), Мi:кнapoдHoгo тoBaPиствa 3 BиBчeння пoхoд)кeнЕя
)I(иTтя ( 1970)' Ленiнськa пpeмiя (1966).

A виxiдець iз poдини щpaiнських пepe-
сепенцiв y Пoвoпжi aкaдемiк Микoпa II{еp-
6aк (16.09.1924) пoвepflyвся нa землro свo.tx
пpeдкiв, тyт oчoJIиB Iнститщ геoхiмii i фi-
зики мiнеpaлiв AH yPсP. Йoгo нaщoвi здo-
6рки rvlaloть Bе,Iикe зIIaчeння для пiзнaння

iстopii i фopмрaння дoкeмбpiЙських yгвo-
peнь, 3 чиМ пoB'язaнo 6aгaтo видiв кopисних кoп.ulин.

Aвтopoм пepшoi кaPти poзлoмнoi тектoнiки Укpaiни i пpи-

JIегJIих дo неi paйoнiв € yPoд)кel{ець Микoлaсвa aкaдемiк Iвaн

Чe6aненкo (3l.03.l925). Biн, дo pенi, poзpo6ив тaкoх< opигi-

IIaлЬнy мeToдикy стBoPення гeoJloгo-тектoнiчних кapт i пpo-

фiпiв, якa мa€ Be,Iике знaчен}Iя дпя пPoгнoзyBallrrя PoдoBиlII
кoPисних кoп.l,Iин' зoкPемa' нaфти i гaзy.
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.('o видaтню< opгaнiзaтopiв гipниvoi спPaBи пo пpaBy нa-
ле)кить yPopкeнeцЬ Хapкoва Cтaль ПoкpовськиЙ (8.03.1926-
2.03.|997). Усe Йoгo )киTтя бyлo пoв'язане 3 PoзBиткoм ypaнoвoi
пPoМислoBoстi. МaЙже 50 poкiв вiн oчoлкrвав
великi гipнинi пiдпpисмствa. Пiд Йoгo кеpiв-
ництBoм i безпoсepеднЬolo yчaстIo B сКпaдних
пPиPoдHих ytvtoвirх 3a6aЙкaлля бyв ствopeниЙ
нaй6iльrшиЙ y Poсii кoмплекс пo видo6щкy Й
пеpepodцi yPaнoBиx Pyд, щo BклIoчar в себе

Pyдники i кap'epи, зdaгaчyвaльнy фa6pикy,
гlдPoмcгaлyPгйн иЙ зaBoд.

Boднoчaс ГepoЙ Coцiaлiстичнoi Пpaцi Cтaль Пoкpoвсьtмй -
aBтoP пoнaд |20 нaуoьиx пPaць i 9 винaхoдiв, якi е пoмiтним
вHeскoм y Poзвитoк гipниvoi спPaBи' та poзpodкy спoсoбiв
зaбезпeчення pадiaцiЙнoi безпеки пpи poзвiдцi Й видo6ркy
yPaнoBиx Pyд.

Oдним з нaйaвтopитeтнilших спецiaлiстiв y poзвiдцi uINIa-
зiв e ypoдxеIreць Кoпoмиi нa Пpикapпaттi дoктoP гeo,Ioгo-
мiнepалoгivниx нayк Бoгдaн Пpoкoпнщ (l.06.l929). 3oкpемa,
вiн встaнoвиB BePтикiUIьнy i пaтеp:rльнy зoнaльнiсть poзмi-
IIIeння aлмaзiв нa дpeвнiх плaтфopмax. 3aвдяки Йoгo пpaцям
бyпo вiдкpитo н oвиЙ aJI м aзoнoсн иЙ paЙoн y Cxiдн oмy Сн6ipу.

.(oктop гeoпoгo-мiнеpaлoгivних нayк Петpo Бoндapeнкo
(|2.o|.|932), кoтpий HapoдиBся' BчиBся i дeякий чaс Bик]IaдaB

У Pцнoмy Кpивoмy Poзi, дy,ке 6aгaтo зpo6ив ,цЛя poзBиткy
гeoпoгii 3axiднoгo Си6ipу. Biн, дo pevi, вдoскoHaЛуIн- ПP|4IIaДИ
д,Iя oIIтичIloгo Мoде,IIoвaI{ня' poзpoбив мeтoди тектoнo-
седимeнтaцiЙнoгo МoделIoBaн}rя у Boднoмy сepедoBиrцi i в
мaгнiтнorяy пoпi, винaЙ[IoB l{eтePмiчниЙ спoсi6 oдеP)rGнIIя
метaлiчнoi Pтrгi.

Haщoвий пotllyк щpaiнця Петpa Бoндapeнкa вrшaнoвaний
Йoгo членстBoм B Мilкнapoднiй AмеpикaнськiЙ aсoцiaцii геo-
лoгiв-нaфтoвикiв, вiн 6paв rlaсть y po6oтi цIeсти Мiжнapoд-
них геoлoгiнних кoнгpесiв.

A ypoлхeнкy Хapкoвa пpoфесopa TaмaPy Бoтнсвy (|2.08,|926),
кoтPa ст.ula зaснoBникoм нoвoгo нayкoBoгo нaпPямКy - ге-
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нети.lнoi типiзaцii нaфт - o6paнo ч,Ie}Ioм МЬr<нapoлнoi aкa-
11ем ii мiнepaльних peсypсiв.

Hoвi yявлeння пpo зaг.rльHy Мoде,Iь земнoi кopи, ii стPyк-
TyPy тa евoлloцilo poзpoбив yPoDI(еI{ець Хapкoвa AнaтoлiЙ
Чекyнoв (24.03.1932). Biн тaкoж 6р oдним з iнiцiaтoPiв i
кеpiвникiв po6iт пo гли6иннoмy сeЙсмivнoмy зol{дyвaннК)
Укpaiни.

.('екйькa Poдoвиtц Poзсипнoгo зo,Ioтa вiдкpив нa Чщoтцi
ypoд)кенець .(нiпpoпeTPoвськa дoктop геoлoгo-мiнepалoгiн-
них нayк Iгop Флеpoв (23.l0.1934). Ha пpиклaдi rx вiн yпeprше
в геoлoгiчнiЙ нayui o6гpyнц.вaв метoДикy i здiЙснив екoнo-
мiннy oцiнкy пPoгtloзних pесypсiв зo,Ioтa. Haшoмy зeмпякoвi
нaле)китЬ тaкo)к пpoгнoз Poзвиткy зoлoтoдo6рнoi пpoмис-
лoвoстi сPсP i Poсii'

BисoкуrЙ aвтoPитeт зaBoIoBaB y кoлirх poсiйських геoпoгiв i
пpoфeсop Poмaн Яpeмiннщ (l9.ll.l936), кoтpиЙ нaPoдився B
сепi 3i6paнiвкa lвaнo-Фpaнкiвськoi o6лaстi. 0сo6пивo вiдзна-
чився вiн y poзpodцi нoвиx eфeктивних тeхнoпoгiЙ oсвoeння
сBеPд,IoBин' стBoPиB кoнстpyкЦii стpyшreнeвих aпapaтiв для tх
дoслiдlкення.

Poзпoвiдь пpo щpaiнських гeoпoгiв 6упa 6 нeпoвнolo, як6lл
не згaдzrли пpo Юpiя Пoпянськoгo (6.03.1892_|9.07.|975),
кoтpиЙ нaPoдиBся в сeпi Жoвтaнцi бiля
Львoвa. Cтаplшинa УГA, визнaчниЙ дiяч УBo
Юpй Пoпянський у 20-х PoкiD( ми}ryrlтoгo стo-
лiття вiдкpив 6лизькo 70 палeoпiтиrlнIд( стoя-
нoк в 6aсеЙнi.(нiстpa, пoтiм дoслiдив четBep-
тинrry геoлoгilo Пoлiсся. Пiсля пpoгoпolllен}Iя
Aктa пpo вiднoвлeння Укpaiнськoi.(еpясaви 30
чеPBня 1941 poкy y Львoвi Юpй ПoлянсьtotЙ
стaс гoпoBoю Tимчaсoвoгo yпpaвлiн}rя цьoгo мiстa.

oпинивrшись в eмiгpaцii, пepelхaв |947 poкy дo Apгентини,
де пPaцIoвaв спoчaтКy в т.tмтеlll}tьoмy Гeoпoгiннor'лy iнсп.lтyгi,
a пoтiм пpoфесopoм .{'еpх<aвнoгo yнiвepситery в Бyeнoс-Aйpeсi.

Пpoфeсop ЮpiЙ Пoпянський кеPyBaв кiлькa пiт нaщoвolo
eкспедицielo' якa зaЙмыlaся гeo,Ioгo-геoгpaфiнними дoспi-
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д)кенI{ями B Aндaх Ha BисoTi дo 7.000 МетPiB rtaд Tиxим oкеa-
нoМ. цe' дo peчi' 6yлo втiленням Йoгo юнaцЬких мpiй,6o щe
3 стyдeнтських poкiв ЮpiЙ ПoлянськиЙ виpiruив ПqуIсв,ЯTуIT|4
се6e вивчeнню геoлoгiчнiй дiяпьнoстi льoдy i снiгy в гipських
paйoнaх, нa ЦIo пiдlптoвxнyли Йoгo Дyмки aкa,цемiкa Bеpнaд-
ськoгo щoДo пolIIиPенI{я снiгoвo-льoдoвoi сфеpи нaшoi
ппaнeти. Bивчення снiгoвoi лiнii дylкe B.DкJIиBe ДПЯ нayKI4,
oскйьки сaме 3 цим пoB'язaнi питaння клiмaтy, }IaпoBнeн}Iя

piк, твopeння й сxoдy пaBин.
Кoпи вiн пpиtxaв дo Apгенти}Iи' тo

з.ясрaB, ulo 6aгaтo висoкoгipнИх Pa-
Йoнiв нa тoЙ чaс Iце не мaли свotх
ппaнlпeтiв, oскiльки не 6yлo пpoBeдe-
нo гeoлoгiчних зЙoмoк. Toмy вiн нa-
сaМпеPед PoзпoчaB геoлoгivнy зЙoмкy
висoкoгipних paЙoнiв Aнд. Пoтiм стaв
виBчaти в Aндaх кoIIиBaнI{я снiгoвoi
пiнii. Caме Йoмy вдaлoся дoвeсти' IIIo 3

yсix paйoнiв земнoi кyлi сaме в Aндaх нaЙвицIa aмппiтyДa кo-
,IиBaння снiгoвoi лiнii _вoнa дoсягae 700 мeтpiв. Кpiм тoгo,
вiн вiдкpив зaсипaнi снiгoм пЬoдoвики Bисoких Кopпiльep.

Ha дaлeкiЙ Чaкинi чиспeннi пpaцi Юpiя Пoпянськoгo з
гeoпoгii Apгeнтини бyпи вшaнoвaнi o6paнням Йoгo пoчесниМ
ч,IеtIoм Apгентинськoгo Гeoпoгiчнoгo тoBaPистBa.

Укparнсьюrй нapoд мo)кe гopдитисяЙ тиМ' ll{o дaв свiтoвi ц{e
oднoгo видaтнoгo гeo,Ioгa - Микorry eфpемoвa (7.05,1904 -
13.09.1962)' якиЙ дoспiрrqвaв мaгнезiaльнi силiкaти Кфaнi, Пpи-
aзoв'я, Уpu'y тa Кoльськoгo пЬoстpoвa (пiд чaс зaс,I:lнttя llilпеPе-
дoднi flpyгoi свiтoвoi вiйни). oкpeмi з нoвoвЦ-
КPитIл( i oписaнюс ним 16 мiнepaлЬ вiн iме-
tryвaв yкpatнсЬКI,lМи H.шlBzlми: aзoвсью,tт, лaбiт
(вiд нaзви piнrи Лa6a нa Кфaнi, дe нaPoДився),
6eдeнiт (нaзвa нaйBищoi гoPи нa Кy6анi)' a
oдин 3 нI,.х - ефpeмoвит - як зIl€lк пorшaни Й
Bи3н.lнItя нayкoBиx 3aс,ryг rlеIloгo-yкPalнця.

Bелике знaчeнI{я мaloть теopетиннi пpaцi

282

lаqtu "
$|Ь

:-;: ;-q::., ; ;'; ! *ц;;!;*;#3.T.:^ )ц,.Е.':;::3-i-;*-.;F':;--
J

.T, . .-/;*. '  
-  - . .  r . frдс.L.-ar-,l.'."r1Э;.2::. - -^--,'. /,...'a/. 

/2. 

rca 
/- 

- 

.',/- :.-/: : :.'' с г c a-.' / l/, z a' l.

'. 
?.e' e.г2'.аoy'?.

iF-**ir:;:#:;'#
' '..7{'ntn{'

.О?aн /:lr.

l|olно 1$

Микoли eфpeмoвa в гaлрi xiмii тa фiзики, якi вiн винiс нa oсyД
нaщoвoi гpoмaдськoстi вxe пеpеdрarovуl пiсllя вiйни в емi-
гpaцii в CIIIA. oднa з Йoгo гoпoвI{I{х пPaцЬ Мae нaзBy ''HoBa

фopмa пepioди.lнoi системи хiмiчниx епемeнтiв як вiдo6pa-
)кеtlttя евoпloцii мaтеpii''.

У свolх пPaцяx Микoпa eфpeмoв BисyI{yB цiлкoм нoBy систe}ry
хiмiчнlоt епемeнтЬ, якy мo)GIa 6уo 6 нaзвaти ioннo-вaлeнтнoю.
Ii вiн oстaтoннo poзpo6ив пеpе6yвaюни в тa6opaх бixeнцЬ нa те-
pитopii Hiмеччини пiсля вйни. 3 пpивoлy u oпpилloднеtlня

Микoлa €фpемoв 20 ве-
peсня |946 Poкy зBeP-
тaвся дo Укpaiнськoi
Biльнoi Aкaдeмii Haщ,
щo нa тoЙ чaс пepe6y-
вaлa вAф1pзi: ''Пpoшy
IтPи3нaчити нayкoвy сe-
сiro, нa якiЙ я мiг 6и дo-
пoвiсп,t i пiддaти ДI1сху-
сii зpoбпeне мнoю вiд-
кPиття 3aкolIy пPI{Poди'
щo тoPкaeться цiлoгo
Pядy пPI{PoдниlII,tx нa-

УКt ЯК мiнepaлoгiя, геo-
пoгiя, пегpoгpaфiя, Iсpи.
стaлoгpaфiя, гeoхемiя,
нayкa пPo кopиснi кoпa-

пини, хeмiя тa фiзикa. .
Apхiвнi мaтеpiaли yBAн y CШA свiдчaть, шдo тaкa сесiя

вiд6Улaся вlке пiспя пepeiздy Mикoпи €фpемoвa зa oкeaн.
Bистyпaюни в Hью-ЙoPКy пеPед ч,Ie}IaМи УBАH-y, Микoпа
€фpeмoв ''пpoдeмoнстPyвaв тi змiни, якi вiн пPoпoнye зaпPo-
BaДИTvI в згaдaнiй тa6пицi Mендепеeвa' ЯKнaПPvIклaд: Мeнде-
,I€сB' виписyIочи Pядaми e,Ieме}Iти' пoчинaB 3гoPи дo низy' a
eфpемoв po6ить нaвпaки. Мeндeпеeв пoстaBиB yсi piлкi земпi
B oднy гPyrry' a €фpeмoв poздiлив tx пo voтиpи в oкpемi гpy-
пи. Бпaгopoднi гaзи eфpeмoв пoстaвив у cePеДИНУ тa6пицi.
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Biд них пPaBoPrI сTaIIуI всi мeтaли, лiвopр - метaлoiди. Taкe
poзтaIIIyBaHня нaoчнo пoкaзye' якi сaмe eпeменти }roх(yTь
дaBaти oди}l з oдниМ спo,Iyки.

Пpoф. €фpeмoв пoкaзaB сIгrxaчaМ' щo Taкa пеpеpo6ленa
',Ta6птатtя Мeнделerвa'' пoяснюl ни3кy дoсi нeз'ясoBaнID( яBищ.
Haпpиклaд, в pялi нaтpiсвo.кальцiевlдt пoJIЬoBиx скалинцЬ, якi
ст€ltIoB,Iять Дo 46o/o ск,IaДy земнoi кoPи' eлeмeнти з piзнoю вa-
пентнiспо _ нaтpй i кaльцй - зaмirцaloть oдиII oднoгo в yсяких
пpoпopuiях. Лaбopaтopiя пPиPoди, - зtr}I{aчиB IIPoф. eфpeмoв, -
пoк.u}ye' шo iснye не тiльIсa BеPтикir,Iьнa зaкoнoмipнiсть, якy
вiдкpив Менделeев, вписyloчи в свo.й тa6пицi oдин пiд oдtlим
елeменти 3 oддlilкoBolo валeнтнiсгto, a Й ще iнrпi мaтемaтичнi
зaкoнoмipнoстi. У BипaдКy пo,IЬoBих скaлинцiв Bу|яBIIяс;ться
дiягoнaльнa зaкoнoмipнiсть. BстaнoвJIeI{tш цiei зaкoнoмipнoс-
ти -,цyrкe Ba)кJIиBe' бo вoнa ДгЯ(е пoI'IIиpенa в пpиpoдi''.

3pеrптolo, бaгaтo йoгo iДeЙ i гiпoтез I.цe чекaloть нa д:UIЬIIry
poзpoбкy в мaЙ6yтньoмy. Aле Й тi пpaцi, якi вiн 3.IлиIIIив' с
гopДiстlo щpaiнськoi нayки. 3oкpeмa, вiдoмиЙ aмePикaнсь-
киЙ вчениЙ i гpoмaдськиЙ дiяч Хoyпенд Х. Capдхсент писaB
пpo Микoпy eфpeмoвa, щo ''йoгo 6iльrшe сoPoкa мoнoгpaфiн-
ниx пPaць з геoпoгii i геoxiмii e пPeкPaсним пaм'ятникoМ
rlенoмy i пoсщaкaть зв,я3yroнolo JIaнкoю мi:к ним i мaй6yг-
нiми пoкoлiннями дoспiдникiв y йoгo гaлyзi',.

Taкa висoкa oцiнкa пiдкpiппloеться il o6paнням Mикoпи
€фpeмoвa ч,IeнoМ Hью-Йopкськoi aкaдемii нaщ, Aмepикaн-
ськoгo гeoфiзиннoгo тoBaPисTвa, Геoлoгiннoгo Й мiнepaлoгiн-
}Ioгo тoвaPиств Aмepики, Aмеpикal{ськoгo тoвapиствa фiзи-
кiв тa бaгaтьoх iнrшиx нayкoвих iнститyuiЙ.

.(o яскpaвих пoстaтeй в щpaiнськiй геoлoгiннiЙ нayui
нeoбхiДнo вiднeсти тaкo)к Iвaнa Шoвгенiвa (25.II.|874-
13.04.194з), який нapoдиBся B Кaм'янцi нa нинirднiй Хapкiв-
щинi. Biн y,кe з мoJIoдих poкiв пpoявив себе нe пишIe здiбним
iнх<eнepoм, a й нaщoвeцем. Taк, 1901 в Caнкт-Пeтеp6ypзi пo-
6aчнпуt свiт Йoгo пеprui лpщoвaнi пpaцi, a 1903 6упa orry1лi-
кoвaнa йoгo дoпoвiдь нa IХ з'iздi poсiЙських дiячiв з Boдних
rцляхiв ''o вьlпpaвитeлЬ}IьIх pa6oтaх нa II-Й гPyппe пePекaтoB
p. Boпги в 1899, 1900 и l90l г.' '.
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Як нaспiдoк ДoспiркeнЬ' щo здiйснювалиcя пit., йoгo бeз-
п<lсеpеднiм кepiвництвoм з l9l 3 лo |9|7 y 3aкaспii, 6р poзpo6-
лениЙ Пpoeкт зPotIIення 500 тисяч д,eсятиll y Гoпoднoмy Cтеrry.
3a сyrипiнrry пPaцю нa piзнюr пoсaдiD( y Poсйськiй iмпepii Iвaн
Шoвгенiв бyв вiдзнaчений oPденaми Cтaнiспaвa III i II
сгщенЬ, Aнни - III i II стщeнiв, мaв Paнг стaтсЬкoгo Paдникa.

oднaк пiд вппивoм PeBo]IюцiЙниx пoдiЙ l9l7 poкy вiн пo.
BePтarться нa 6aтькiвшIИНу, сТae нa спу.>к6у Укpaiнськoi деP-
)кaBи. Евакylовaвшись 1920 poкy дo пoльськoгo мiстa Tap-
нoвa, зaЙмaв piзнi пoсaди в ypядi УHP, з 28 квiтня 1922
o6paниЙ пepIIIим PeктopoМ Укpaiнськoi Гoспoдapськoi Aкa-
демii в Пoдe6Paдaх (Чеxoспoвaччинa), щo 6yпa свoеpi.Цнolo
нaцioнaльнolo пoпiтеxнiкoю нarпoгo }IaPoдy нa чrд<инi в
пepioд йoгo 6ездеpх<aвнoстi.

.(o pенi, yкParнське стyдеIIтстBo' кoтPе тoдi oпини,Ioся нa
.ryoюlнi, сеpед 6aгaтьox фaxiв, якi вoнo вvr6vtpaлo дпя тoгo, щo6
oпa}ryвaвшIи lх, пpисвятити свoi зtI.шItI'я Бaтькiвщинi, poзрliлo
неo6xiднiсть oпaнyBaн}rя с:lМе гeo,Ioгiчними нayкaМи. Biдтaк з
гPyд}lя l92l poкy в Пpaзi зaKпaдaeться .'УкparнськиЙ гypтoк
гeo,Ioгичних сTyдiЙ'', члени якoгo Мaли ''нa метi вивчeнн.я>Кr4T-
тя зeмлi 3 тим) щo6и пiспя пoвopoтy дo свoгo Кpaю Piвoм 3
пoДi6ними гPyпaми тa yстaнoBaми в Кpaю мo)кнa 6yпo пiл-
гoтoвпe}Io i систeмaтичнo пPистyпити дo oбспiдyвaння теPе}тy

Pцнoi земпi як з 6oкy теoPетI{rIнoгo виpirшення питaнь, тaк i
eксплoaтаIlii пpиpoдних геoJIoгиlItIи)( 6aгaцтB...''.

У тi poки цi щpaiнськi пaтpioти нe 3мoг,Iи пoвePнyгися нa
pшнy земпIo Й пpисл1oкитися сBo€мy нapoдoвi пorцyкaми
йoгo пpиpoдних 6aгaтств. Aле Bo}Iи дoпoмatuШIB цiй спpaвi
тим вiльниМ нaPoдaМ' якi пoтpе6р.UIи 3нaнЬ i вмiння щpa-
iнських геoлoгiв, чиМ зaспrЯ(енo BиKIIик.UIи пoBaгy чPкинцiв.
Ti >к з щpaiнцiв, хтo здo6рaв ueй фax y пiдpaдянськiй УPCP,
тaкo)к 6aгaтo rIPI4сI|у>KуIIIуIIЯ ДIl.Я вiдкpиття lloвиx Poдoвищ
кoPисних кoп.lJIи}I' oсo6пивo енеpгoнoсiiв. Без щpaiнських
геoпoгiв нe 6упo 6 величезниx нaфтoгaзoвиx PoдoBищ Tю-
менi. 3pешrтoю, без ниx кaPтa вiдкpитих кoPисIIиx кoп.lпиll
6упa 6 нa6aгaтo 6iднirшoю...



3 г,Iини Й I(Ao,IIгIy Po3пoчABIIIи

Heвгaмoвнe пpaгнeння щpaiнцiв дo пiзнaння tloвoгo в
нaй6щeннilшor"гy й нaмaгaння випiпити з пpoстoi ГI|уII1И шIeдeB-
pи МистецтBa пPивепo не JIиllIе дo пoяBи всесвiтньo-вiдoмoгo
гoнчapствa' a Й пoсгйнoгo нayкoBoгo пollty(y B цьotvfy нaпPямкy.
Toж yя<e 8 сiчня 1919 pory' як тйьки в Кисвi вiднoвилaся впaдa
УHP, в Укparнськй aкaдeмii нaщ 6щo Poзг,Iяrrrгo дoпoвiднy
зaпискy пPo зaсI{yBaIrIrя llayкoвo-дoспiднoгo кePirмичнoгo iн-
стИTцry. Пpи цьor"ry зa пiдписoм Гoлoви.Пpmидентa Boпo-
ДIJIN|Иpa Bepнaдськoгo i Heoдмiннoгo секPетaPя Aгaтaнгепa
Кpимськoгo зaзнaчzuloся, Iцo''Ака,т{емй цiлкoм згoд)I(yrться...'
Iцo нa Укpaiнi тpe6a звеpнди нaЙ6uтьlllY yвary нa г,Iини тa
кoaлiни тa й зpo6ити Bсе Мoжливе, щo6 y нaс виPoслa мiцнa
кeP:rмичнa пpoмиспoвiсть. B глинaх тa кaoпiнaх Ми Мarмo oднy
з нaй6aгaтцrюк гaiгрЬ пPI{Poдньoгo бaгaцтвa Укparни, але дoсi
це 6aгaцтвo стoiть втyri i МaPнo iсгнyr''.

Haдaюvи oсoбливo Ba)KпиBoгo знaченIlя Poзвиткy тoдilш-
ньoгo щpaiнськoгo мaтepia,IoзIlaBствa, пеprшi кеpiвники
нaшoi aкaдeмiчнoi нaщи BBa)каJIи' щo 3aс}ryвaння ''нayкoвoгo
Кеpaминнoгo iнститyry мyсить бщи зpo6пeнo негaЙнo''.

BIдтaк BивченItя влaстиBoстей матеpiалiв y нa6aгaтo шIиPlцo-
rяy спeкгpi, нilк це витiкалo з }IaзBи iнститyгy, пP:lктичнe 3a-
стoсyвaн}Iя цrпr нoвaцiй Bисyl{yлo нa[II,D( землякiв y pяди aBтo.

PI{тетнIд( дoслiдникЬ. GP.д плr пioнepЬ ylсpatнськoгo мaтеpi
.r,Ioзн.lвствa, якi пiдняпися свo.iми нayкoвими здo6ркaми дo
свiтoвoгo PЬня, 6eзyмoвнo нaй6iльшa ве,IиIIиIra - пPoфесop Iвaн

Фещeнкo.ЧoпЬсьIgй (20.0 l. 1 88,l_2.09. l 952 ).
Biн, дo peнi, vи не пepшrий щpaiнськиЙ мaте-
piaпoзнaвeць, кoтpиЙ писaB свoi пpaцi piл-
llolo мoBolo.

У мiя<вorнниЙ чaс кoпиrшнiй деpх<aвниЙ
дiяч УHP знaйшoв зaстoсyвaння сBorМy
тBoPчoМy генieвi нa мeтalryPгiЙниx зaBoдzD(
Ciлезii. Boднoчaс Bиклaдaв y КpaкiвськiЙ гip-

ничiй aкaдeмii. Пopяд 3 цим Йoмy вдaлoся в 30-i Poки ми-
нyЛoгo стoпiття пiдгoryвaти Й вllДaтн пoпЬськoю мoвolo
TpитoмI{y мoнoгpaфiю ''МeтaЛo3нaBстBo''. У>ке тoдi, дo pеvi,

щpaiнський вчeниЙ пepед6aнив мo>кливiсть вдoскo}Iilпення
мaгнiтниx сппaвiв III,Iяхoм PeтeIIЬнoгo Bивчe}Iня пoтeнцiЙних
peсypсiв спoпyчeн Ь н iкепь-6o p-6epипiЙ тa кoбaльт-6op_
6еpипЙ, Tpe6a нaгoЛoсити' щo пoляки Bи3нzlли yкparнця Iвaнa
Фещенкa-Чoпiвськoгo зa пaтpiapxa свoгo нaцioнaпьнoгo
Метaлo3нaвстBa.

Пpoтягoм Boeннoгo vaсy Йoмy BдzUIoся PoзBинrги свoi дo-
слiди стoсoвнo пPaктичнoгo викoPистaння явищ неpiвнoмip-
нoстi oxoпoд)кення чaByнI{их виpo6iв. oдeplкaнi PезyJIьтaти
6упи нaстlлЬки BaгoМиМ и' щo I вaн Фeщенкo - Чoпiвсь ктаЙ узa-
г:uIьниB йoгo дпя пPeдстaBпeння в Ciпезькe вiддiлeння Coюзy
нiмецьких метaп1pгiв.

Пiспя тoгo' як кepiвництвo нiмeцькoгo кoнцePrry ''Бaйль.
дoн', B oсo6i диpeктopa Кyклi пpисвoЙo сo6i peзyпьтaти пpaцi

щpaiнця Фещeнкa-Чoпiвськoгo, oпфпiкрaвши tх 6eз пoси-
ЛaННЯ нa спPaBх(I{ьoгo aBToPa в спeцiaпiзoвaнoмy нiмецькo-
мoBнoМy хgpнaлi ''Cтaль i зaлiзo'', y свorх спoгaдirх вiн з гip-
кoтolо писaв щoдo цьoгo пpикpoгo епiзoдy: ''Мol iМ'я зниКпo'
a дo6уиЙ i oпpaцьoвaниЙ мaтepiaл пpисвoiпи сo6i iнtшi''. IJ,e
ст:uloся нaсaМпеPeд Toмy' ЦIo paсoBa теopiя нaцистiв не дo-
гryскa,Ia' aби ненi.шrець не тiльки нe мiг oчo,Iити цех vи пa6o-
paтopii, ail,3a сJIoB.rми сaмoгo пpoфeсopa, нe мiг ''6yги aвтopoм
нaщoвoi синте3и oснoBl{oгo виpo6ниvoгo зItaчeння, тoбтo нe
дo3Bo,Iяrться Йoму ефективнo i твopvo пPaцIoBaти''. Ha
гaньбy гiтлepiвськиМ PaсистaM пPoМoвляe i тoЙ пpoмoвистиЙ

фaкт, щo Boни BикpeсII|4I|И Йoгo зi спискy чпeнiв Coюзy нi-
мецьких мeтaл1pгiв, кyпи вiн як вiдoмий фaхiвeць 6ув лpиf,l-
нятиЙ щe 19ll Po'ry.

I-[еЙ нaщoвиЙ нaпpям PoзBиB.l,Iи щpaiнцi й нa 6атькiв-
щинi. Taк, iм'я випyскникa Xapкiвськoгo пoпiтeхнiчнoгo
iнститrry aкaдемiкa Гeopгiя Кapпeнкa ( 6.06. 1 9 1 0- Б.I |.I97 7 )
в мaтеpiaлoзнaвствi пoв'язyeться 3 lIoBим нaпpямкoм y Цiй
гaлрi нaу:к:,l - фiзикo-хiмiчнolo мexaнiкolo мaтepiaпiв. Cвi-
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тoвy слaBy Йoмy пpинeсли здiЙсненi д,oслiД.х<eння з пpo6лetли
aдсop6цiйнoгo Bп,Iивy сepе.цoBиrца на Мeханiчнi влaстивoстi
метaлiв, .rхньoi стaтичнoi i циклiчнoi мiцнoстi в кopoзiЙних

сepедoBищil(. ГеopгiЙ Кapпeнкo 6paв рaсгь y
poзpodui технoлoгiЙ oДеP)кання виpo6iв iз

зaдaнolo сгiЙкiстю дo дii сеPедoвиtц i нaвaн-

TzDкeнЬ. Hим експepимeнTaЛЬнo дoBедeнa
мo>кливiсть спPямoBaHoгo фopмрaння бiлих

пeTpaB,Iячиx пporшapкiв нa стaлi, якi зaхищa-
loть виpoби вiд BплиBy aгpeсиB}Iих сеPе-

дoвиI.ц.
Baгoмим Bнeскoм Геopгй Кapпeнкa B Poзвитoк фiзикo-хi-

мiчнoi меxанiки мaтepiалiв с,Ir,каТЬ Йoгo пpaцi, якi пpисвяve-
нi дoспiдlкеннIo ПPиPoди aдсoP6цiЙнoi Й вoдневoi BToмлЮ.
ванoстi, мaсrштa6нoгo ефектy 3 ypaХyBaнням Bп,IиBy poбovиx
сеPедoBи lц, взaсм oдii Boдн ю 3 кo нстPyкц iЙнуlми м aтep iaл a м и
тoшlo.

Biдкpитий aкaдемiкoм Гeopгiсм Кapпенкoм aдсoбцiЙниЙ
eфект зни)кeнHя циклiчнoi мiцнoстi метaлiв пoгпи6ив i poз-
Bинyв yяBпення пpo вiдoмий eфект Pe6iнпеpa. A зaпpoпo-
нoBaнa ним aдсo6цiйнo-eпeктpoхiмiннa тeopiя кopoзiйнo-
BтoМ,IIoBaЛьнoi мiцнoстi мeтaлiв i aдсop6цiйнo-еЛектPoxiмiч-
нa теopiя кopoзiЙнoгo poзтpiскyвaння Мaтеpiaлiв 6ули tloвим
кPoкoм Iцoдo пoяснeння 6aгaтьox яBиrц.

BиДaтнт,lЙ BкJIaд y PoзBиToк мaтеpiaлoзнaвстBа внiс ypoдx<е-
нець Пoлтaви aкaдемiк Iвaн Фpaнцeвиu
(3.08.1905-1985). 3aкiнчивtпи |929 poку
ХapкiвськиЙ iнститщ нapoднoi oсвiти, вiн
yсе сBoe життя пoB'язaв з piднoro 3еМ,Iею.
Пpaцювaв y l{ayкoBo-,цoслiдниx iнститyгaх,
вoднoчaс BиKIIaдaIoчи в Хapкiвськoмy тa Ки-
iвськoмy yнiвepситетax' a 3 |952 polч oчo,IиB
пa6opaтopiю спецiaльних сплaвiв, якa в l955
poui бyпa пеPетвoPеHa в Iнститщ пpo6лем мaтepiалoзнaBстBa.

Пpo нaщoвi iнтеpeси Iвaнa ФpaнцeBичa кOкyTь' tцo Boни
6yли всeoся>кнi: xiмiчнa кiнeтикa i пефopмauiя стaлеЙ, eJIeкт-

288

poнHa стpyктyPa твеPдиx тiп i eпeктpoхiмiя, теopiя >кapoстiй-
кtrстi Й пoPoшкoвa мeтaлypгй, гeтеPoгеннa pекoм6iнaцiя ди-
сoцiйoвaниx гaзiв, мaгнетизм i кoмпoзити вo,Ioкнистoi 6yпoви
Toщo. B кolкнй 3 циx гalгреЙ 3нaнь BидaтниI\,t щpaiнЦeм з
пoптaBськoгo кopiння бщи oпеpх<aнi пepшroклaснi peзyльтaти.

3a пioнepськi poзpо6ки теoPeтичниx oсl{oB >кapoмiцнoстi i
Bисoкoтемпеpaтypнoгo oкис,IеtIня метaлiв, електpoxiмiчних
пpинципiв кoМПIlексtloгo зaxистy вiд кopoзii пiдземниx тa
МoPсЬких сПopyД, метoДiв poзPа.)сyl{Кy мoдyлiв пpyл<eнoстi
тBеpдих тiл, ствopення нaдтвеPдих пopolшкoBих iнстpyr"leн-
TaЛЬHих мaтеpiaлiв aкaДемiк Iван Фpaнцевич вiдзнaчeний
.['ep>кaвними пpемiями сPсP ( l950)' УPсP ( l969)' Paди Мiнi-
стpiв CPCP (198l)' a тaкo)к 3Baнням Гepoя CoцiaлiстичнoТ
Пpaцi ( l969).

oсo6ливi зacIIуTуI щpaiнuiв i в ствopeннi lштгlних aлмaзiв.
Як вiдoмo, ПеPI'IIим oдеP)кaв ix rшпяхoм Bисoкoгo тискy нaшI
3еМляк aкaДемiк Леoнiд Bepeщaгин. Йoгo eкспеPимeнтaльнi
Дoсягнення poзBинyв щe oдиH щpaiнець - Baлeнтин Бaкyпь
(l908-l978 p), кoтpиЙ нaлaroДив y Киевi пPoмис,IoBy тex-
нoлoгilо 3 Мaсoвoгo виpoбництвa цьoгo цiн-
}loгo матepiaлy. Ha бaзi невеликoгo Дoспiднo-
гo зaBoдy пpи aкaдeмiннoмy Iнститyгi над-
тBеpдиx мaтepiaлiв Bалeнтин Бaкyль з кiнця
50-x poкiв МинyЛoгo стoпiття PoзгoPнyB
мaсoве виpo6ництBo синтетичних aлмaзiв тa
iнстpyмeнтiв з них. 3a l0 poкiв y Киевi дo-
6уlпиcя нe6aчeних pезщьтaтiв - нaвiть сшA,
кoтpi пiвстoпiття зaЙмaли пePшe мiсце в свiтi пo зaстoсy-
BаHн}o технiчних aлмaзiв, IaПИЦJуLтIуIся пoзaдy. Cкокiмo, l970
poкy oбсяг зaсToсyBaння цих luT}^{них мaтеpiaлiв стaнoвив 18
мiльЙoнiв кapaтiв, Япoнii - 7,5, ФPн - 5, Aнгпii - ],], 11д-
лii - 2,5, Фpaнцi\ - 2, a в CPCP - 29,6 мiльЙoнal } тoМy
числi синтетичHих -24,5 мiльЙoнa кapaтiв. A виpo6ництвo
шIтгlних aлмaзiв yжe тoдi виpoслo дo 35 мiльйoнiв кapaтiв. I
Bсe зaBдяки тeхнoлoгii' якy 3апPoпoнyBa,Iи yкpaiнськi
мaтеpiaлoзнaвцi. Boнa, дo pevi, дa,Ia Мo)Kпивiсть знизити цiни
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нa шITгIнi irлмaзи i нa iнстpyr'leнт 3 tlих y 5.8 paзiв пopiвнянo
дo piвня нa мi.х<нapoднoмy PиtIкy.

3a нвеpть стoлiття, якi пpoвiв y стiнaх Iнститyry пpo6лем
мaтepiaлoз}IaBстBa AH yPсP ypo,ц)кенець Caмapи Cepгiй
TpeсвятськиЙ (04.10.19l0- l  l .07.1985), ним зaснoвaнo й
poз6y,Цoвaнo тyг вiддiл oксидtlих кеpaмivниx мaтеpiaлiв.
Cтвopенi пpoфeсopoм Tpесвятським oснoвнi HaпpяМки
нayкoвиx дoспiдя<eнь i нaщoвi IIIкo,Iи oдеP)кirпи свiтoвe виз-
нaнняЙ пPoдoBхryють ефeктивIro пPaцIoBaти й нинi. 3oкpeмa,
цe фiзиннa хiмiя висoкoвoгнeтpиBких oксидiв; дiaгpaми стaнy
oксидних i oксифтopидниx систeм 3 тeмпеPaт)Рoю пJIaв-
лeння дo 2000 C i вищe; eпeктpoфiзичнi впaстивoстi тyгo-
плaBких oксидiв пpи пiдвищеtlих тeмпеPaтyPaх.

Кpiм тoгo, BalклиBиМ HaпpяМкoм нayкoвих дoслiдlкeнь
Cеpгiя Tpесвятськoгo 6yлa синтeтичнa мiнepaлoгiя. B цiй гa-
пyзi вiн вивiв зaкoнoмipнoстi iзoмopфнoгo зaмiщення кaтi-
oнiв y с,IIoДяIroмy пaкeтi; oдePх(aнo Pяд нoвих iзoмopфнo-
зaмiщeних сиIIтетичI{иx фтopспloп i фтopaлeфiд, якi не
Мaloть aнaлoгiв, a тaкo)к poзpo6пенa пPoмис,IoBa теxнoлoгiя
BигoтoBпеHttя т|у|Tу|х i слloдoкpистaлiчних мaтеpiaлiв, якi
мaloть yнiкaльнi eкспJlyaтaцiЙнi впaстивoстi.

Пpoфесopoм Cepгieм Tpесвятським poзpoблeнi тaкo>к
пPoмис,IoBi тeхнoлoгii oдeP)кaння МolloкPистaпiв висoкoвoг-
неyпopниx oксидiв iзoмeтpиннoi i нeiзoмeтpиннoi фopми,
кPyпниx мol{oкPистaлiв oксидy мaгнilo, ttиТкoBидних i ппaс-
тинчaстиx кpистaлiв мyлiry, дioксидy циpкoнilo, титaнy, 6o-
pary aпIoмiнilo, oксидiв хpoмy i aлroмiнilo тoЦIo. Киiвським
rleним ствoPeнo нoвий юIaс кoмпoзицiйнюr кеpaмivнюс мa-
тepiaлЬ, aPЬ{oвiшrих II,IиткoBидними i ппaстинчaстими кPистa-
JItlми' lцo М:lк)TЬ в кiлькa paзЬ вищi eкспrryатaцйнi пoкaзниtсl.
A зaпpoпoнoвaнi ним кpитеpiТ oцiнlсl мiцнoстниx вJIaстиBoс-
тeЙ i клacuфiкaцiя oксидних мaтеpiaлiв ДoзBoII|1ЛуI пoяснити
пPиPoдy бiльIп низькoi мiцнoстi I\,loнoкPист:rлiв pялy oксидiв
пopiвнянo з пoлфистaлiчним стaнoМ.

Tpe6a згaдaти Й пpo Iце oдне IIoBaтoPстBo IIaweaTa[еpх<aв-
нoi пpемilсPсP Cepгй Tpесвятськoгo: вiн poзpo6ив вapiaнт
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кtlptlткoi фopми тa6лицi пepioдиннoi системи .(. Мeндeлeeвa
з 1roзмiщенням f-сiмeЙстB е,Ieмeнтiв y нaпpямкy звopoтнoi
псpioди.rнoстi 6ез змiни сTPyкTyPи й пo6yпoви пеpioдиннoi
r'а6пицi в цйoмy.

Aкaдeмiк Iвaн ФeдopчеHкo (3 l. l 0. l 909_2 6.12.|997 )' нaPo-
дивIIIись в щpaiнськoмy Taгaнpoзi, yсe сBoe )киття пPaцюючи
в Укpaiнi, стaB oдним iз poзpodникiв теopeтичник oснoв пo-
polпкoвoi метaлypгii i ствopeння спецiaльних сппaвiв i мaтe-
piaлiв, зaпoчaткyвaв сyчaснy тeopito мехaнiзмy тepтя врлiв
мaшIиtl i меxaнiзмiв.

Biн пеprшим звеPнyB ув,aгу нa мo)кJIивy poпь Дoмilшoк y
IIoPoшIкoвoгo мaтеpiaлy пPи тePмooбpoбui. Caме ним yпePIIIе
6yпи викoнaнi всe6iчнi дoслiдxення poпi дoмirпoк y метaлiv-
Hих пoPoшк.lх' вивченo пPoцeс стBoPeння мilккpистaлiтнoi

Peчoвиtlи' якa фopмyeться B oснoвнoмy 3 дoмiцloк, щo пеPe.
6рaють y пiдпoвepxнeBих пPolцaPк:rх пopolшкiв. 3a дoпoмo-
гoro мaйх<е ювeлipнoi технiки lвaнoм Федopненкoм 6yпa
oдep)кaнa мiх<кpисталiтнa pevoви}Ia' якa BитвoPиJIaся пPи
стiкaннi зaлiзнoгo пoPoшIкa. УчениЙ тaкoж визнaчив Йoгo
скпад i TемпеPатyPy плaBЛeння, oцiнив PoЛь y фopьryвaннi oс-
нoBHих BпaстиBoстеЙ нoвoгo мaтepiaлy, рiв кoeфiцieнт шo-

Poxoвaтoстi пoвеpxнi.
Кpiм тoгo, Iвaн Фeдopченкo цдe в 1952 poцi пepшим виBчив

пPoцeси пoBePxlleвoi сaмoлифрii в мeтaлiчIII.rх пoPoцIк.lх.
Caме ним зaпPoпoнoвaнo oцiнoчний кoeфiцieнт пoвеpхнeвoi
дифyзii тa eнеpгii aктивнoстi щoдo змiни питoмoi пoвеpхнi
пopolшкiв пpи o6>кигy тoщo.

У нaстyпнi poки Iвaнoм Федopveнкoм yпePlше здiйсненo
дoслiджeння пpoцeсiв пoвePнення i peкpистaлiзaцii в пoPoш.
кoвих мaтepiaлax, yстaнoв,Iенo txню сyгт€By вiдмiннiсть.

3a слoвaми щнiв lвaнa Федopvенкa,',пpoтягoм 40 poкiв нe
мoжнa уЯв.уliТуl сo6i po6oтy Iнститyry пpo6пeм мaтepiaлoзнaв-
ствa, нi )ку?нaпy ''ПopotuкoвaяМeTaIIЛwгия'', нi Aкaдемii нaщ
Укpaiни 6ез aкaдeмiкa Iвaнa МихaЙлoвуlva Фeдopveнкa''.

TpивaлuЙ нaс Iнститд пpo6лем мaтepiaлoзнaвствa HАH
Укparни oчoJIIoBaв вuДaтниЙ уeниЙ акaдeмiк Biкгop Tpефйoв
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(6.0s.l930-l4.04.200l). Йo,"у нa,Ie)китЬ зacтrуTa в сгвopeннi

фiзиннlос oснoв теopii мiцнoстi Ta плдaстичнoсгi lштyчнlдс i
пPиPoдних мaтеpiалiв нaйpiзнoмaнiтнilпoгo пpизнaнeння. Biн
r :rBтoPoм теopii пефopмацiЙнoгo змiцнeHня Ta pyЙнрaння
пoпiкpистaлiчниx Мет.UIеBих мaтepiaлiв i фyнпaтopoм oднoЙ-
меннo1 uJкo,Iи' щo дiстaлa мiжнapoднe BизнaнHя.

Фyн,Цaмeнтальнi дoспiд)кенItя щpaiнськoгo вченoгo Biктo-
pa Tpефiлoвa cTш|у16aзoю пля poзpo6ки opигiнaлЬ}Ioгo кoМп-
,Iексy технoпoгiЙ елeктPoтеPмiчнoi o6po6ки стaпi, якиЙ
зaбeзпечив PекoPДнo Bисoкe пoсД,}Iaння мiцнoстi 3 ппaстич-
нiстro, стBoPeнIIя технoпoгii виpo6ництвa oсo6пивo мiцнoi
стaлeвoi 6poнi. BпеpIпe y мaтеpiaлoзнaвствi пiд йoгo кеpiв-
ництвoМ 6yпo poзpo6ленo теxнoпoгii виpo6ництBa тaк звaнol.
в'язкoi кеpaмiки тa aЛмaзoпoдiбниx мaтеpiaлiв, peaпiзoвaнo
пPoцес ви6щoвoгo спечення aлмaзoпoдi6них кеpaмiк.

Пiд кepiвництBoм aкaдемiкa Пaвлa Киспoгo, вiдoмoгo вче-
I{oгo B гalryзi мaтеpiaпoзнaBстBa Tyгoп,IaBких
з'сднaнь i кoмпoзицiЙних мaтepiaлiв (нapo-

ДуIBcЯ 1933 poкy в сeпi МaлiЙ Oпексaндpiвцi
нa Киiвщинi) poзpo6пeнi теopeтиvнi oснoви
oдеP)кaнIrя i спiкaння ппaтифiкoвaнIdк пo-
potшкiв 3 тyгoпJIaBкиx з'сднaI{Ь' a тaкo)к
ствopенi нoвi теxнoлoгii виpo6ництвa з цих
пopolшкiв i тepмoстiЙких пoкpить, якi знaЙ-

III,Iи lIIиPoке зaстoсyBaння в piзних гirлyзях пpoмислoвoстi.
Biн 6р, .Цo pеvi, iнiцiaтopoм BигoтoB,Ieння бpoнeжипeтiв з
нoвиx JIeгкиx мaтеpiaлiв, lIlo Pятy€ )киття бaгaтьoм гIaсникaм
бoйoвиx дiй.

BiдoмиЙ y свiтoвих l{ayкoBих кoJIaх свoiми
пPaцями з мaтеpiaлoзнaвстBа щe oдиII 3
виrryскникiв КиТвськoгo пoпiтеxнiчнoгo aкa-
дeмiк Юpiй Haйдиv (6.08.l929). B>ке пеPIIIи-
ми свoiми експеPимeнтaми в Iнститyгi
пpoбпeм мaтepiaлoзнaвстBa AH УPCP вiн
зaкJIaB нayкoBy rцкo,ry теopii BисoкoTемпеPa-
тypнoi кaпiляpнoстi. Пpaцями Iopiя klaЙДlачa та йoгo рнiв

с,l.l}()pенo сaмoстiЙниЙ lllиpoкнil нaпPямoк мaтepiaлoзнавvoi
}lilyки Bивчeння пoвеPxнеBиx влaстивoстeй, aдгезii,
зМ()чyвaння' кoнтaктнoi взaсмoдii poзплaвпених металiв i
сплaвiв, Tyгoппaвкиx з'rднaнь i мaтеpiaпiв, кpистaлiв тa
iншиx фaз. ЦеЙ нaпPямoк' oдеP)I(aвuIи нинi знaчниЙ

Poзвитoк, e нayкoBolo oсHoBoIo пoPoulкoвoi метaл1pгii i
тeхнoлoгii кoмпoзицiйних МaтеPiaлiв, пaяння' нaнeсeння
пoкPитЬ i 6aгaтьox iнtшиx теxнoпoгiчних пpoцесiв.

Пpo висoкий мЬкнapoдниЙ aвтopитeт yPoркенця Хapкoвa
Юpiя HаЙдичa засвiДчyс пy6лiкaцiя Йoгo мoнoгpaфiи y CIIIA,
Япoнi i ,  Aнглi i . . .

3pештoю, щpaiнськi вvенi, Poзпoчaвlшlц в |9|9 Poцi цiле-
спPямoBaне нayкoBе BиBчeння гпиtlи й каoпiнy,3aвжди 6уtав
aвaнгap.Ц,i PoзBиткy пepeдoBиx тeхнoпoгiЙ ствoPeння lloвltк
мaтеpiалiв. Cка.lкiмo, в Укpaiнi rцe з 70-x poкiв минylroгo сTo.
пiття пеpeЙlллуl дo oдep)кaHня кoмпoзицiЙних мaтеpiaлiв
lllляxoМ кepoвaнoi кoндeнсaцii пapiв мeтaлiв, oксидiв, кap-
6iдiв тa iнших вихiДних мaтepiaлiв, зaBдяки чolvfy oдePх(irпи
виpoби з oсo6ливo BисoкиМи eксп,IyaтaцiЙtlуlмуt в,Iaсти-
BoсTями.

€  спoдiвaння' щo в мaЙ6yгньoмy щpaiнське мaтepiалo-
знaBстBo спpичинeTься uде дo бaгaтьoх peвoлIoцiЙниx здвигiв
y свiтoвiЙ нayui.
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нAЙмIцнIшI IIIBи

У нarшiЙ свiдoмoстi eJIeктpoзBapюBaHня aсoцitoсться з iме-
нaми киiвськoi пaтoнiвськoi шIкo,Iи. I цe цiлкoм зaкoнoмipнo,
oскiльки iT Дoсягнeння спpaвдi мaloть свiтoве знavення. Алe,
пеPекoнaниЙ: не всi знaloть' щo 6iля зaPoд)кeнrrя цiсi нaдзви-
чaйнo ваxливoi гalryзi HaУKI4 i тeхнiки тilкo)к стoяB }IaцI зeмJIяк.

Taк, в iстopii свiтoвoi тeхнiки винaхiд дyгoBoгo епeктpич-
нoгo звaPюBaнHя пoв'я3yrться з iмeнeм нaIIIoгo BидaтIIoгo
зeмпякa Микoли Бeнapдoсa (8.07 .|842-2 l.09. l 905)' якиЙ нa-

PoдиBся в сeлi Бeнapдoсiвцi (нинi - Мoстo-
вe Hoвoмиpгopoдськoгo paйoнy Кipoвoгpaп-
ськoi oблaстi). Tyг вiн oдеprкaB спoчaткy
дoмa[IнЮ oсвiтy, a пoтiм встyпив нa медич-
ниЙ фaкyпьтет Киiвськoгo yнiвepситетy.
oднaк, PoзчaPyвaвulись B медицинi, Микoпa
Бeнap.Цoс дoсить lIIBидкo зpoзрliв, щo Йoмy
не дo дyrшi i фaх aгpoнoмa, яКvti| вiн з6иpaвся

oпaнyвaти в ПeтpoвськiЙ (нинi _ TимipязeвськiЙ) aкa,ц,емii в
Мoсквi.

Пoчинaючи з l865 poкy нaшI 3eмпяк пoвнiстlo вiддaеться
винaxiдництвy. Taк, вiн ствoploе пiдстaвкy дпя свiчки Я6-
,IoчкoBa 3 aBтolиaтичниМ пePeМикaнHям стPylvty' дyгoBy,IaМ-
пy' МaulиHy для iзoлtoвaння кa6eпю' кoмyгaTopи' Peoстaти' a
тaкo)к aкyмyJlяTopи' щo Пpизнaчa,Iися спoчaTкy ДI|Я
е,IектPичнoгo oсвiтпeння, а пoтiм д,Iя e,IeктpoзBaPIoBaння.

Якpaз пPaцюючи }Iaд ствoPeнHям Be,Iикиx aк}rмy,IятoPних
6aтapeЙ Микoлa БенapДoс l882 poкy пpoпo}ryr ''спoсi6 з'eд-
нaння i poз'eднaння метaлiв бeзпoсepeдньolo дiеlo eJIeктPич-
нoгo сTPylvly.

3a дoпoмoгolo eпeктPoзвaploвaннЯ, яке Микoпa Бенap,Цoс
}IaзBaB тoдi ''eпeктpoгeфест.', мo)кнa бyпo з'еднрaTуI ЧaсTуlt|уI
МеTaIry мi:к сo6oю, poз'еднyвaTИ Чvl poзpiзaти .rх, свеpдлити,
нaпJIaBляTи. Hiмецький пpoфесop Poпьмaн, кoтpиЙ спецiaпь-
нo пpи.i:кдх<aв дo Caнкт-Петep6ypгa oзнaЙoмит'lcя 3 BуIнa-
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xo/loм Бeнap,Цoсa, писaB y зв'язкy 3 цим: '.Хoн y piзний vaс
(lyllи пoстaвлeнi дoслiди зaстoсyBaння тeпJIoTи BoпьToвoi дyги
itJlя зBaPIoBaння i спaюBaння мeтaлiв, aлe в цiй спpaвi, 3a Bи.
llяткoм спoсoбy Бeнap.Ц,oсa, дoнинi нe бyпo oдePх(arro
теxнiчних pезyпьтaтiв, якi мaпи 6 якe-небyпь пpaктичнe
знaчення. Tiльки lll,Iяхoм нayкoвиx мipкyвань, PeтeпЬrrих
дoслiдiв i дoвгopiннoi нaпoлегпивol пpaцi М. Бeнapпoс пiдняв
oбpoбкy метaпiв eЛекТPичниМ IlIляхoм y стpyнкy сисTeмy' щo
дoзвo,Iялa всебiчне зaсToсyBaння iT нa пpaктицi, Й пpизнaveнy
зaмiнити в 6aгaтьox BиПaдкaх iнrшi спoсo6и o6po6ки мeтaлiв,
щo BикoPистoByBa,Iися дo тoгo чaсy.

Bказaним спoсo6oм, кpiм тoгo, мoжнa здiйснювaти 3l\,tетa-
лoм вiдoмi oпеpaцii, якi дo цЬoгo чaсy BB:Dк:rлися нeздiйснен-
ними...'..

I-[е Й спpaвдi 6yB свoеpiдний пеpевoPoт y свiтoвiй нayшi й
тeхнiцi. Ha свiй винaхiд нarrl зeм,Iяк oдepжaB пaTенти в Poсii,
Фpaнцii, Бeльгii, Beликo6pитaнii, Iтaлii, Швeцii, Hopвeгii, .(a-
нii, lспaнii, Швейцapii, Cпorггrених Штaтaх Aмepики, тoдilц-
нiЙ Aвстpo-Угopшинi.

Микoлa Бенap,u.oс poзpoбив piзнoмaнiтнi спoсoби е,IектPo-
зBaPюBaння, з piзними е,IектPoдaми нaйpiзнoмaнiтнirших

фoP* i пoсднaнь. Hим 6yпo впepшe зaстoсoBaнo e,rектPo-
мaгнiт для зaкpiппенt{я зBaPIoв.lльниx виpo6iв y нeoбхiднoмy
пoпo>кеннi, poзpoблeнo мaгнiтне yпpaвлiння д)rгolo.

Кpiм тoгo, Микoпa Бенap,Цoс зaпPoпoнyBaB пePI'IIиМ зBaPю-
Baння метaлiчними е,IeкTPoдaми нa змiннoмy стp1.мi д,Iя чoгo
poзpoбив e,IектPoпirя,IьI{ик 3 aBтoмaтичIrим Peгy,Iятopoм
дoвжини пщи. l89l poкy вiн poзpo6ив .'спoсi6 вaгpaнoчItoгo
е,IектPoпirяння' е,IектpoвiдпивaннЯ Ta eпeктPoнaшaPyBaнrrя
МеТaлiB',, сrгь якoгo пoлягa,Ia y BикoPистaннi для нaгpiвy тeппa,
шIo виДiлялoся пPи пPoxoд)кеннi електpиvнoгo стPyldy бeзпo-
сePе,цньo чePез меTirл, яlrоlЙ пPизнaчaвся для вiдливaння.

У тoЙ чaс, тoбтo нaпpикiнцi ХIХ ст., твopvиЙ гeнiЙ Микoли
БeнapДoс Bисoкo oцiнювaвся. l899 Poкy' нaпPиклaд, Електpo-
тexнiчниЙ iнститyг y Петepбypзi пpисвoiв йoмy нaвiть зBaння
пoчeснoгo iюкeнepa-e,Ieктpикa. Aлe тoдi винaxiд }IaпIoгo 3eм-
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IIяКa oПl,It|ИBся в pyкax спpиTних дiлкiв. I дoсить lIIBидкo в
Caнкт-Петep6ypзi зa6ули Пpo Bидатнoгo Bченoгo Й винaxiд.
никa' кoтpий oтpyiвtписЬ свинцеМ пPи стBopеннi нoвoгo aкy-
мy,IятoPa' в:Dккo зaxвopiв i пoмеp y 3ли.цняx y Фастoвi Киiвсь.
кoi oбпастi.

Ti пpiopитeтнi дoсягнeнHя B гaJlyзi eлeктpoзваpювaння, якi
luIvl|]IуIB нaм y спaдoк Микoпa Бенap.Ц,oс, 6упи poзвиненi в
Укpaiнi тBoPчим генiсм €вгeнa Пaтoнa (5.03.ls7o_ 12.08.1953),
кoтpий нaPoдиBся в Hiццi (Фpaнцiя)' дe йo-
гo 6aтькo пPaцюBaB тoдi кoнсyлoм Poсiй-
ськoi iмпеpii. Bчитися мaЙ6щньoмy aкaдeмi-
кoвi такoх< дoBe,Ioся спoчaTКy зa кoPДoнoМ.
Гiмнaзiю вiн зaкiнчив y Бpеспay (Hiмevни-
на), кy,Ци пePeBеJIи пo слy,,кбi 6aтькa, a здo-
6уъaв виЩУ oсвiтy в.(pезденськoмy пoпiтех-
нiннoмy iнститщi. I в>кe мaloчи диПJIoм
iнх<енеpa-6yДiвeльникa цЬoгo нaBчaЛЬHoгo зaK,Iaдy' eвгeн
Пaтoн дoск,Iaдar зa вiсiм мiсяцiв piзницlo B двal{aдцять пpед-
метiв i 1896 poкy зilхищaс диплoмний пpoект y Caнкт-Петеp-
6ypзькoмy iнстиryтi iн>кeнepiв rшляxiв спo,IytIенI{я з спeцia-
лiзaцiсlo в гaлyзi мoстo6yДрaння.

Пiспя десятиpivнoi пpaцi в Caнкт-Петеp6ypзi тa Мoсквi
eвгeн Пaтoн пepеiздить дo ки€вa, де oчoJIIor iнх<енеpний
фaкyльтeт Й вoднoнaс opганiзoвyс кaфедpy мoстiв, якolo
кеPyвaB пoнaд чBepть стoлiття.

.{o Пepшroi свiтoвoi вiЙни eвген Пaтoн встиг нaПисaти тaкi
фyндaмeнтaпьнi Дoспiд)кення, як ''3aлiзнi Мoсти'' тa ,'.['epев'я-

нi зaлiзничнi мoсти''. A вже в xoдi бойoвих дiй вiн пoчиIlae
poзpoбпяти пPoекти ст.rлеBих poз6ipних мoстiв, щo встaI{oB-
IIIoBaIIиIсЯ, нa мiсцi пiдipвaних. Tpe6a скa3aти' щo вoни тoдi
IlIиPoкo зaстoсoвyвaпися pociЙcькoю apмiсIo i в>кe 3 тoгo чaсy
НaзIДв,aIIИcЯ пaтoнiвським.

Пpoпoвщrвaв пpoфесop Пaтoн laЙNIaTИся мoстo6yДрaн-
ням i в 20-тi poки. У |922-|924 poкaх вiн, зoкpемa, poзpo6ив
пPoeкт вiд6yдoви Лaнцюгoвoгo Мoстa vepeз.[нiпpo в Киeвi.

Aлe нaдзвичaЙнo B:DкJIивим y Йoгo нaщoвiЙ дiяпьнoстi, цIo
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|929 poкy вiдзнavенo o6paнням дiЙсним ч,IeнoМ Укpaiнськot
а кaдем ii HaУr., 6у I|у1 теopeтин н i yзaгiUIь}Iен}Iя tlапPaцьoвaнoгo
,r1освiдy B зaстoсyBaннi кoнстpyктивtlих сxeм i piruень щoдo
сTaлеBих мoстiв. Пo сyгi 6yлa ствopенa вiтчизнянa lшкoпa в
гaлyзi мoстo6yпyвaння' нa voпi якoi, 6езyмoвнo, стoяB €вгeн
Пaтoн.

Aлe сaмe в цеЙ чaс мoпoдиЙ aкaдемiк дoсиTь нiткo зpoзyrrlЬ:
мaЙ6щнс мoстoбyДрaння стPиLryвaтиметься чеPeз тeхIIoJIo-
гilo мoнталсy Мет:lлевих кoнстpщцiй, oскiльки з'еДrryються
Boни кJIепaнняМ. 3aмiнa цьoгo спoсoбy нa e,IeKгPoзBaPювaння
.цaв.UIa б мoжливiсгь знaчнo poзlIIиPити мogгoбyдiвtlицтBo.

I oсь y вiцi 59 poкЬ, пiсля 33 poкЬ 6щЬниuтвa мoстЬ _ аI(a.
дeмiк вгeн Пaтoн бepeться 3a нoBy Для ce6e спPaвy_ е,Ieкт-
poзBaPIoBaння.

A пoчинaлaся Boнa з неBе,Iичкoi спец лaбopaтopii, стBo-
peнoi пpи кaфeдpi iюкeнepних спoPyд Aкaдeмii нaщ. Heлегкo
i нeпpoстo 6yлo пoнинaти цIo в,эIIуIк1 в мaй6щньolry спPaBy.
Aд>ке Paдянськa дePхGвa тoдi те)к BияBи,Iaся не д}гже щедPolo
Ha aсигнyBaння нayки.

А6н плaтити зapo6iтнy п,IaTy свoiм спiвpo6iтникaм, кеpiв-
ник лa6opaтopii змylпeниЙ 6ув [Iyкaти випaдкoвi зaмoвлeн-
ня, I'Iдo дaB:rлo гpolпoвi lraдxoд)кенI{я, a вiдтaк i пiдтpиlryвалo
мaтepiaльнe стaнoвище кo,Ieктивy.

.[o pенi, з6epiгся дoЦrмeнт' щo зaсвiдчyс' як дoвoдYtIпoсЯ
aкaдeмiкy Пaтoнy ДaBaTИ пoясtIенIIя 3 пPивoдy цих вимyшIe-
ниx зapodiткiв y стopoннiх клiентiв, зoкpемa лaтaнням дipя-
виx зaлiзниx 6oчoк для oднiеi зaгoтiвепьнoi opгaнiзaцii.

Ta нaщoвi пorrryl<и в тoй чaс стPимyBil',Ia не стiльки чaстa
вiдсщнiсть вкpaй нeo6хiдних кoIштiв, скiльки Bимoгa 6iльIшo-
вицькoi iдeoлoгii BикoPисToBУBaTИ в poзв'язaннi технiчних
пpoбпeм метoДoпoгiю Мapксa i Ленiнa. БезпapтiйниЙ aкaдe-
мiк, тpе6а скa3ати' спpийняв цe poзфпенo' як' дo pенi, зaЙo-
гo )к спoBaми, i зyстpiв 6iльtшoвицькиЙ пepевoPoт y l9l7 poцi.

Cвoе нepoзyrnliння щoдo llaсипьнoгo нaв'язрaння кoмyнiс-
тичнoi iдeoпoгii в тeхнiчнiЙ твopнoстi aкaдемiк €вген Пaтoн
BисJIoB,Iк)Baв вiдкpитo: ''...МьI oбpauдaемся к сBедyrцим ,IIo-
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дям' tlo нauIи пoпьIтки oстaloтся бeз pезyльтaтoв' МЬI нe мo.
х(eм пo,ггIить кoнкpетньIx yкaзaнИil oтHocИTe,lьtto тoгo' кaк
мo)кнo пPи,IoхGть мaPксo-лeHинсКyIо метoдo,IoгиIo B TexIIи-
ческиx BoпPoсzlх' и мьl 6ьIпи 6ьl oчень 6пaгoдapньI, еспи 6ьt
нaм B этих BoпPoс.rх пPиI'IIJIи нa пoмouдь''.

Aлe €вгeнy Пaтoнy i зa тaких ylиoв' хoч i з BeЛИкуlll||l TPуД-
нoщaми' BдaB.r,Ioся poзв'язyвaти технiчнi пpoблeми. 3вичaЙ.
}Io' зaBдяки сBo€мy тaлaнтoвi Й opгaнiзaтopськиМ здi6нoстям.
I ми нинi мo)кeмo тiльки Д|4BуBaтИсЯ смiливoстi Й цiлеспpя-
мoвaнoстi неBеJIикoгo кoJIектиBy eнryзiaстiв нa чoпi 3 tIиI\,t'
кoтpi зyrrtiлu s тartИЙ склaДнlltц чaс нe тйьки з6еpегти свoю
пadopaтopilo, a Й 3 сiчня |934 poку пePетBoPити ii в нaщoвo-

ДocпiДнlцЙ iнститrг.
Пеprш 3a Bсe i €вген Пaтoн, i йoгo сoPaтники пoстaвили пe-

pед сoбoto зaBдaння стBoPити нащoвi oс}loBи пPoeкTyвaнIrя
звaPних кoнстpщцiй тa BиBчeння тaк 6тц МoBити пPaц$дaт-
нoстi звapних з'eднaнЬ i звapних вyзпiв y piзниx yМoвirх Ha-
BaнтzDкення. Oсь нoмy aкaдeмiк €вген Пaтoн 3 сaмoгo пoчaт-
Кy звеPтaв oсo6пивy yBary пPoектрaльникiв нa тe' щo звapнi
кoнстpщцii нe мoЩ/ть кoпiювaти клепaнi, тoмy тpе6a вPirхo-
Byвaти B PoзpaxyнкzD( I{oBиx кoнстpщцiЙ oсo6пивoстi Й пepе-
вaги тexнoлoгii rx BигoтoB,IeHня мeToдoм зBaPювaння.

oднieю 3 гoлoBl{иx пePeДyмoB мaЙ6yгнiх yспixiв кoпектиBy
бylro тe, щo €вгeн Пaтoн зaпpoпoнyBaв зoвсiм нoBy нa тoЙ чaс
стPyКгyPy свoгo iнститyry: сaмe тoдi ним 6yлa pеaлiзoвaнa
схeмa ''пa6opaтopiя - кoнстPyктoPське 6ropo - дoслiднe ви-
poбництвo'', щo й дoсi yспilпнo спPaцьoвye в Iнститрi
eJIектPoзBaPIoвaння' a Taкoж стaпa мoдеплlo poбoтц в 6ara-
тьoх aкaдемiчних i гaлyзeвих iнститrгiв не тiльки в Укpaiнi, a
Й в кoпиrшнiх peсгфпiкaх Paдянськoгo CoIoзy.

Якrцo гoBoPити пPo PФy,Iьтaти l{ayкoвo-дoслiдницькoi дi-
япьнoстi Iнститyry дo вiйни, тo, звиvaйнo, неo6xiднo пiдкpес-
пlцти: нaЙвая<ливiцrим дoсягнeнням y цеЙ пepioд 6yлo ствo-

Peння вiтчизнянoгo спoсoбy зBaPIoвaItЕя пiд фпюсoм, яruЙ
дaB мo)Kllивiсть ,цoсягнrги дoти нe6aчених IlIвидкoсTеЙ звa-

PюBaння Й знaчнo пiдвиrцити якiсть зBaPIrих 3'lднaнь.
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0сo6ливo цe пPoяBи,Ioся B Poки вiйни, кoли цeЙ спoсi6 зaстo-
cуBaЛИ нa BигoтoBпеннi тaнкiв хapкiвськi тaнкoбyпiвники, якi
еBaкyIoв:UIися дo Hих<ньoгo Тaгiлa. B цьoмy yP:rЛьськolt{y мiс-
тi в нaдзвичaЙнo склaдни,x мaтеpiaльних i х<итпoвих y}roBirх y
нaйкopoтrшi стpoки 6yпo ствopeнo технo,Ioгilo для BzDккo зBa-
pювaнoi 6poньoвoi стaлi, нaлaгoд)кeнo BигoтoвпенIIя зBaPю-
в.lпьlllt'( aвтoмaтiв i флюсy. I не тiльки все цe бyпo зaстoсo-
вaнo y Hиxньoмy Taгiлi, aлe Й нa всix тaнкodyдiBних зaBoд:lх
сPсP - y Чeля6iнськy, Cвep,Ц'пoвськy, oмськy, Гopькoмy,
Cтaлiнгpaдi.

Tpе6a тaкo)к пiдкpeслити: 6eз пaтoнiвськoгo мeтoдy aвтo-
мaтичнoгo зBaPювaння фpoнт не oдeP)кaB 6и в тi тepмiни тa.
кo)I( Bе,Iичезнoi кiлькoстi apтипеpiйськoгo oзбpoення, aвia-
бoмб, Peaктивниx снapядiв. 3a це aкaдемiкy €вгeнy Патoнy в
l943 poцi пPисBoIoloтЬ звaння Гepoя Coцiaлiстичнoi Пpaцi.

Кpiм тoгo, щo iнститrг пPaцIoBilв y Hюrшьolлy Taгйi д,lя пo-
тpe6 фpoнry, йoгo вченi нe IIqуIпIИнятI|4 тaм фyнпaментaJIьtIих
дoслiркeнь. Caмe нa Уpaлi Kl4я|1|1 вiдкpили яBище сaМo-
peгyлюBa}IнЯ ДУTИ, якa гoPить пiд фпюсoм' тaм х(е 6р викo-
нaниЙ цикл дoспiдiв, пpисвянeнI{x метaп)?гii, теxнoлoгii Й
мет:l,IoзнaBстBy зBaPIoBaння' oсoбпивo зBaPIoBaння бpoньo-
вих стaлеЙ' стBoPeнню зBaPюB:UIьних флюсiв, епeкTPoдниx
Дpoтiв, paцioнaльнoМy пPoеlсгyBaнню звaPних кoнстpщl.tiй.

I тoмy, пoBеPIryвцIуlcь 1944 PoIry з eвaкyaцii дo Piднoгo Ifu-
lBa' кo,Ieктив Iнститyry B)кe ivlaв дoсить вaгoмиЙ 6aгax нay-
кoвих нaпPaцюBaнь, якi вх(e мoх(нa 6yпo впpoвapкyBaти B
пPaктикy. A сaме тaIсlЙ пiдхiд дo нaщoвoi твopнoстi мaв
aкaдемiк €вген Пaтoн. ''МеtIе нiкoли не з.lхoп,Iloвaлa po6oтa
нaд виpirпенням вiдipвaних вiд пPaктики теМ,
нaгoJlolшyвaв вiн i дoдaвaв. _ Я пpaгrryв тoгo, цIoб змiст мoel.
пpaцi i пpацi мoiх спiвpoбiтникiв вiдпoвiдaв пoтpe6aм
сьoгoднilшньoгo i зaBтPaulньoгo дня нaPoднoгo гoспoдaPствa.
II{o мo>ке бyги кpaшoю нaгoPoдoю д,Iя ,IIoдини' як 6aчити
втiлeння свorx дyмoк, свoeТ пpaцi в >киттi?.'.

Taким вiн зaлишився i пiспя 1945 poкy' кoJIи нa вiдзнaкy
Йoгo зaсгyг i y зв'язкy з 75.piuvям Iнститyry eпeктPoзBaplo-
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BaIIня бyпo пpисвoснo Йoгo iм,я. У пoвoснний чaс eвгeн
Пaтoн poзpo6ив дeP)каBнy пPoгPaмy зaстoсyвaння aBтoмa-
тичнoгo зBapIoBaння пiд фпюсoм y piзниx гa,Iyзях IIaPoднoгo
гoспo,цaPствa. Ух<е в l949-l950 poкax нa oснoвi poзpodпенoгo
в Iнститдi ДBoдyгoвoгo зBaploвaння пiд флюсoм на ве,Iиких
lIIвиДкoстях на ХapЦизькoмy зaвoдi в.(oн6aсi, HaпPиклaд' oP-
гaнiзyвaли виpo6ництBo пPямoIДoBнI{'( зBaPниx тpy6 великo.
гo дiaметpy дпя нaфтo- i гaзoпpoвoдiв.

У цеЙ чaс в Iнститyгi тaкo>к poзpo6ляються спoсoби ДУTo-
Boгo зBaPIoBaння 3 пPимyсoBим фopмрaнням Iпвa Й епект-
PolПЛaкoвoгo зBaPIoBaння. Кpiм тoгo' стBoPIoIoтЬся oснoBи
кoнстPyIoBaння зBaPIoBaльнoi aПaPaтуPуI пPиtIципoBo нoвoгo
TуIrry - зBaPIoB:UIьних тpaктopiв. 3aвд,яки iм вдaлoся opгaнi.
зyвaти виpo6ництвo,IисToBиx кoнстPyкцiй, pезеpвyapiв, пo.
cуДpIH Bисoкoгo T|4c|<У' зaлiзничних цисTеpH, хiмivнoi й
нaфтoвoi aпaPaTyPи' Po3B'я3ати зaвдaння мeхaнiзaцii звaPIo.
в.lль}II,f,к po6iт нa пPoКпaДaннi мaгiстpaльних тpy6oпpoвoдiв.

Як зaсвiдvyloть сoPaтники €вгeнa Пaтoнa, oдниIvt з нaйвaя<-
ливiIпих фyндaмент.lльних зaBдaнЬ' Po3в,я3aних y цей пePioд
пiд Йoгo кepiвництвoм, 6yпo Bстанoв,Iення взaeмoзв,язкy мiх<
якiстlo oснoвнoгo Метalry Й схипьнiстю звapниx кoнстpщuiЙ
дo кPихкoгo pyЙнyвaння. ПaтoнiвцяIr,lи 6yro дoведеtlo' щo
пPI{чиIra 6iльrшoстi випaдкiв pyЙнaцii зBaPних кoнстpщuiй
пo,Iягar не тiпьки в низькiй якoстi 3BaPHих tшвiв, a й в недoс-
тaтньo висoкiй якoстi oснoBнoгo мет:r,Iy. Алe вoни не o6ме-
>КуIIIуIсЬ пPoстoю кoнстатaцiсю цьoгo ф'*'y, a в спiвдpylкнoс.
тi з метalrypгaми o6rpyнтуBaЛИ ствopeння стaлi пiдвищенoi
якoстi д,Iя зBaPI{их кoнстpщuiЙ вiдпoвiднoгo пPизнaчення. ]
сaме кoмппекс дoспiдrкeнь зBaPних кoнстPyкцiЙ, метalrypгii й
технoпoгii мexaнiзoваIloгo дyгoBoгo зваPIoBaння дo3вo,IиB
пaтoнiвцям Poзпoчaти виpiIпeння ск,Iaднoгo теxнiчнoгo
зaвдaнHя - зaмilrи Kпeпaниx мoстiв звaPIrими. Киiвсьtс,Iй
aвтotIIJIяхoвиЙ мiст iменi Йoгo тBoPця eвгенa Пaтoнa, якиЙ
вBeпи B eксп,ryaтaцiIo в листoпaдi 1953 poкy' _ втiпив y сo6i
нaйбйьrпi пPoгPесивIIi Й теxнoпoгivнi pirшення тoгo чaсy.

I oсь тaк aкaдемiк €вгeн Пaтoн тPyдився всe rкиття. Bчив
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стyдентlB' писaB пЦPrIниKи' BдoскotI.lJIювaB мeтoди Po3Pa.
xyнкiв мoстiв. Bикoнyючи opигiнaльнi пpoeкти, 6pав 6eзпo-
сePедIIю rlaстЬ y iх здiйснeннi.

B iстopilo нayки aкaДeмiк €вген Пaтoн рiЙrшoв i як гпaвa
всесвiтньo визнaнoi lцкoли з пpo6пем зBaPIoвaIrня.

I цi тpaлишii пiспя йoгo смepтi пpoдoвхсye син - aкaдeмiк
Бopис Пaтoн (27.11.19l8), двiчi ГеpoЙ Coцiaлiстиннoi Пpaцi

(1969, |978),,IayPeaт Ленiнськoi (1957) тa

.(ep>кaвнoi ( l950) пpемiЙ.
3 iменем aкaдемiкa Бopисa Пaтoнa пoB'я-

3y€ться пеPетBopeння Iнститyry еJIектPoзвa.

PIoBaння iмeнi €. Пaтoнa y всесвiтньo Bизнa-
ний нaщoвий цeнтp y гalryзi зBaPювaIIня.
Пiд йoгo кеpiвництвoм 6yв пiдгoтoвпeниЙ i
зДiЙcнeниЙ пеpший y свiтoвiЙ пpaктицi екс-

пepимеtlт iз звapювaнню B нaBкo,Ioзeмнoмy пpoстopi нa кoс.
мiннoмy кopаблi ''CoIo3-6'. у |969 poui. Toпi кoсмoнaвт
Bалеpiй Кy6aсoв нa спецiaльнo стBoPенiЙ y Ifueвi yсгaнoвцi
''ByЛкaн.' здiйснив пepшi дoслiди 3 е,IетPoннo-пPoменeвoгo'
пJlaзмoвo-дyгoBoгo i звapювaння п,IaBкиМ eлeктpoдoм. Пiд
кеpiвництвoм Бopисa Пaтoнa opгaнiзoвaнo виpo6ництвo
зBapниx тpyб вeликoгo дiaметpa дпя нaфтo- i гaзoпpoвoдiв,
в;уICунутa i poзpo6пeнa iдея викopистaнНЯ ДIIя нaдпoт}DкнI{х
гaзoпPoBoдiв нoвих видiв тpy6 _ 6aгaтoцrapoBиx i квaзi6a.
гaтoшIaPoBих' цдo e Йoгo oдним з видaтниx дoсягнень y спpaвi
стBoPе}Iня МeтzUIевих мaтеpiaлiв.

Aкaдемiк Бopис Пaтoн, кpiм тoгo, цIo oчo,Iю€ з 1953 poкy
Iнститrг eлeктPoзBaPIoBaння iм. €. Пaтoнa, Й Hацioнaльнy
Aкaдемiю нaщ Укpaiнуl з |962 Poкy' r пPезиДентoм Мiя<нa-
poднoi aсoцiaцii' '3вapIoBaнHя,', IIoчесним пPeзидентoм
Мiх<нapoднoi iн>кeнepнoi aкaдeмii, iнoземним членoм 6aгa-
тьox зapy6Ькн иx aкaдемiЙ i звaproв.lJlЬнItк нayкoBo-теxн iч ниx
тoBaPистB.

3poзyмйo: нi 6aтькo, нi син Пaтoни нe 3мoг,Iи б тaк висoкo
yгвePдитися в гaлyзi епeктPoзBapюBaнHя' якби з ними не 6yлo

цiлoi плеяди сoPaтникiв, щo тaкo)l( пPoслaвипи щpаТнськy
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наyкy' Bу1BoДуIтIуI ii нa пepeдoвi pфeжi в свiтoвi paзoм з Пa-
тoнaми.

Пiд кepiвництBoм' скa:кiмo, aкaдемiкa Кoстянтинa Хpeнoвa
(25.02.| 89 4_l l . l 0. l 984 )' ypoркe}r ця Кaпyзькoi o6лaстi, Bикo-
нaнl PoooTи пo ствoPeнню xo,Ioднoгo 3BapЮ-
вaння' якoмy пiдДaються пpaктиvнo всi
метaIIи. A зaпpoпoнoвaнe Хpeнoвим i B. Мo-

PaвсЬким кoнДенсaTopне зBaPIoBaння дo3Bo-
I1у1I|у1 poзB, яlaTI,| пpo6лeми BигoтoвлeI{Ilя
мiкpoдeтaлеЙ з мeтaлiв тoBlIIинoIo в дeсятi й
сoтi дoлi мiлiметpa, щo нaдзBичaЙнo вaжли-
вo y виpo6ництвi paДioaпapaтyPи' в гaпyзi
eлектpoнiки i тoчнoi мeхaнiки. 3a цi poзpo6ки aкaДeмiк
Кoстянтин Хpснoв вiдзнa.rениЙ двoмa .(еpх<aвними пPе-
мiями сPсP ( l946' l986).

Лa:уpeaтy.(еpх<aвних пpeмiй сPсP (l950) i
yPсP (|972) aкaдeмiкoвi laнипoвi Дудкy
(28,07.|92|)' ypoдженцIo селa Пoпелloxiв нa
Biнниччинi, нaпе>кить 6aгaтo poзpodoк з мe-
хaнiзoвaних пpoцeсiв зBaPювaння. .[oспi-
д)кeнI{я 

.tхнix технoпoгiчних i метaл1pгiЙниx
oсoбЛиBoсTеЙ, ппaзмoвoi o6po6ки мaте-
piaпiв.

.(oвгoлiтнiй зaстyпник диPeкTopa Iнститyry електPoзBaPIo.
Baння iм. € . Пaтoнa aкaдeмiк Boлoдимиp Ле-
бсдев (6.06.|922), який нapoдиBся B Липець-
кiЙ o6лaстi, свoi oснoвнi пpaцi пpисBятиB
пpoбпемaм )кив,Ieння i кepрaння сToсoвtlo
Дo звaploBaння й е,IeктPoметaлypгii. Лaypeaт
.[ep>кaвнoi пpемii yPсP (1976), Ленiнськoi
( 1966).

Ще з довoсtlнoгo чaсy пPaцювaв в Iнститyгi електpoзBaPIo-
вaI{Hя ypoдженeць Киевa aкaдемiк Бopис Медoвap (29.03.|9|6).
BiдoмиЙ свoiми пpaцями з пpoбпем зBaPIoвання' еJIектPo-
rrl,IaкoBoгo пepeпIlaBy' Миття' спецепектPoметaлypгii. Лa1pеaт
.[еp>кaвниx пperr,riЙ CPсP (1950) i yPсP (l978).

з02

A ypoдх<eнець Maкiiвки Чepнiгiвськoi o6лaстi акaдемiк Бo-
pис Мoвнaн (9.0l.l928) вiДoмий свoiми нay-
кoBими пoшIyкaМи в гaлyзi взaсмoзв,язкy
мi;к кpистaлiчнolo стPyктypoю i мeхaнiчни-
I\ l||t| B,IaсTивoстями сплaвiв, e,IекTPoпpo-

менeвoi тeхнoлoгii. Biн - ЛaweaT.(еp>кaвнoi
пpемii yPсP (|974).

Пiсля зaкiнчення Киiвськoгo пoлiтехнiч-
нoгo в Iнститyгi елeкTPoзBapIoBaння пpoЙ-

lIIoB IIIJIяX дo визнaHoгo вчeнoгo aкaдемiк

Iгop Пoxoдня (24.0|.|927)' кoтpиflr вiдoмиЙ
opигiнaльними пPaцями в гaлyзi теoPетич-
Hиx oсlloB e,IeктpoзBaploвaння' ствoPеtIня нo-
Bиx тeхнo,IoгiЙ i звapювaпЬHих мaтеpiaпiв.

He мaють aнaпoгiв y свiтoвiЙ пpaктицi i
вх<е 6aгaтo дeсятипiть зaсToсoByються в нaс i
зa py6еx<ем електPoди дJIя пepeпЛaBJIеHня

pеЙкoвих xPeстoвин, piзaльнoгo Й штaмгryвaJlьнoгo iнстpy-
ментy' poзpo6пeнoгo Дoвгoпiтнiм зaвiдyloчим кaфепporo
''Tехнoлoгiя Мeтa,IiB'' Киiвськoгo пoлiтеxнiчнoгo iнститyгy
Микoпoю Гopпeнюкoм (l9l3)' oдним з нaйстapiшиx зBaPIo.
вaльникiв Укpaiни, aспipaнтoм aкaдемiкa €вгенa Пaтoнa шIе в
дoвoснниЙ чaс.

Xoчеться вipити, rцo i в мaЙбрньoмy вненi-пaтoнiвцi щe
нe Paз пiдтpимaють висoкиЙ aBтoPитeт свoгo iнститyгy, i
Укpaiнa бyпe гopпитися tхнiми iменaми.

3aснoвникoМ нoвoгo пePспективнoгo нaпPямКy B зBaplo-
вaльнiЙ теxнiцi - звaPIoвання теPтяМ - сTaB ypoд)кенeцЬ
oдеси Baдим Biль (3.03. l 914-з0'07.|982)

3акiнчив з вi.цзнaкoю ЛенiнгpaдськиЙ пoпiтeхнiчний iн-
сTИтYт (1939). У |946-5з - пpoвiдниЙ iнх<eнep' нaчaЛьHик
лa6opaтopii, нaнaльник CКБ пенiнгpaдськoгo зaBoдy''Елeкт-
pик'', стaprшиЙ нaуoвиЙ спiвpoбiтник. Пiд нayкoвим кepiв-
ництвoм i зa Йoгo oсo6истolо r{aстю BпepшIе в свiтi poзpoб-
ленi тeopетичнi oснoви цьoгo Метoдy' ТeхнoЛoгiя зBaPюBaння
piзних виpo6iв i мaтepiaлiв' 3Pa3ки сеpiйних МaцIин' випyск
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яKI4х 6уB oPгaнЬoвaнИil нa oднoмy iз пенiнгpaдсьKих зaвoдiв.
B aмеpикaнськoмy тoвapиствi 3 електPoзBaPювaння тaкo)к

yкpaiнцi пoсiдaють чiльнi пoзицii. Haсaмпepед Йдeться пpo
пePцIoгo вiце-пpeзидентa Г. Coснинa, кoтpиЙ 6р гoпoвolo
6aгaтьoх кoмiтeтiв Bкaзaнoгo ToвaPистBa. Bеликi зaсJIyги мar
тaкoж i дPУ''n вiце-пpезидент oпeксaндp Лeсневич' аBтop
6aгaтьox пPaць з теxнiки зBaPювaння. IхнiЙ кoлeгa Гpигopiй
Cич, дo peнi, 6р вiдпoвiдальним 3a всi звapIoвaльнi po6oти
пеPI'IIoгo aмеPикalrськoгo aтoмtloгo чoBнa''Hayтiлiyс''.

мoгyTHIIIIAIIи oIIAHoBAtIим МoPЕм

Ух<е ствеpдxeнo iстopieК), Щo нaшi пpeдки тoдi пoвеpтaпи
сo6i пpaвo гoспoдaPя нa B,IaсIIиx чopнoзeм:rx' як зtloBy oпa-
IloвyB.rли Чopне мope. Бo пoтяг дo мoPя' нaгoJIoIIIyвaв.(ми-
тpo .(oнцoB, - Ц€ пoTяг дo нeзaлe)кнoстi. I як свiдчeння
цьoмy- вiдoмий yсiм пpиклaд з Минy,Ioгo: як тiльки киiвськi
князi Aскoльд i.Цip 860 poкy BуIBэIIуIнa Pyськe мope 300 сyден'
тo МoгyTня Biзaнтiя змyIIIeнa бyпa визнaTИ cvlтIу свoгo
пiвнiчнoгo сyсiдa Й зo6oв'язaлaсь Йoмy BипЛaчyBaтуI ДaНИfiy.
Бiльrшe l l00 poкiв тoмy флoтипii нaшrих пpедкiв oпarryB:rли IIe
тiльки Чopне й Aзoвське мoPя, a Й Кaспiйськe. CyvaснуIК|IB9I-
знaв.ulи' щo ''pyсинi, як саpaнa!''. BotIи з,явIlялуtсь нa Byлицях
дPeвнЬoгo.(ep6eнтa, нa пiвденнor'тy 6epезi Кaспiя, вlкe в 860-
880 poкaх i 9l4 poкaх...

Toх< >кaдaння вiдппaти тyPeцькo-тaтapськiЙ oPдi 3a сrryс-
тolппивi напaди нa щpaiнськi зeмпi змyсипo нaшIе кoзaцтBo
вiднoвити в,Iaсне сyпнo6yпрaння, a6и мати мoХпивiсть пе-
pеспiпрaти BoPoгa не тiпьки нa qпшi, a Й нa мopi, в>кe 3 сеPe-
дини ХVI ст., opгaнiзoByloчи 6aзу Д.ля цЬoгo зa днiпpoвськими
пopoгalии. 3 тoгo чaсy зaпoPoх<цi знoвy oпarryвirЛи Чopним
мoPeм' дo6иpaюvись нa свoiх чaйкax ФI( пlд вiкнa сyптaнсь-
кoгo п:rлaцy в Кoнстaнтинoпoпi.

3a кiлькa тил<нiв дo пoхoДy нa flнiпpi Ha чиспенtlttк oст-

PoBirх з6иpaлп мaтepiaл для спoPyрI(eння i oснaщeння чaйoк.
Кo>кен зaгiн-екiпa:к 6yдyвaв сУДнo дпя се6е. 3алех<нo вiд тoгo,
якиМ Bе,Iиким мaв 6ри пoxiд, BуIсTaBтIяIIaсь фпoтипiя вц
кiлькaнaдцяти дo 80_100 чaЙoк. Taке rшвидке 6yДiвниЦтвo
вeпичeзних флoтилiЙ мo>tоиBe 6yпo зaвдяки дoскoн:lлiЙ opгa-
нiзaцii. Кo>кeн мaв пeвнi 06oв,я3ки, якi пoвинeн 6yв якнaй-
кPaщe BикoнaTи. Бyли сepед кoзaкiв piзнi pемiсIIики' в тoмy
.rиспi сy,Цнo6y.Цiвники. Для 6yпiвниuтвa BикoPистoвyBa,Iи
пипу,вep6у' ситHик' ЯK|4ху paйoнi flнiпpa 6yпo вдoстaль.

Щoдo сaмoi чaЙки, тo тpе6a скaзaти' щo це 6уъ вeпикlаЙ
мopськиЙ чoвeн' y якol\,ty Мoг,Io вмiститися Bи 50 дo 70 чo.
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,IoBiк - 3 oснaщенIIям, oзбPoeнням тa пPoBiaнтoll. Гoпoвнolo
Йoгo чaстиI{oк)' як свiдчить Бoплан, 6yв кiпь-voBник дoB-
ХиI{oю 6пизькo l 5 метpiв, видoвбaниЙ з липoвoi aбo веp6oвoi
кoJIoди' PoзlIIиPeI{ий вгopy. Biд ньoгo poзбyлoвр:r,Iи кoPпyс'
пpибивaюvи,цolIIки цBяхaми' PoзI.IIиpIoюvи i видoв)кyloчи
йoгo iз зPoстaнням Bисoти. Мiцнo спaянi дoшIки o6тягрaли
пипoвoю кoPoю i o6пvвaли сМoлolо. Пoтiм ззoвнi нa o6oх
пpив'язрaли снoпи oчеPeTy. Cнoпи цi не дoзвoJIя,Iи чoвнy
зaтoнyги нaвiть тoдi, кoли нaпoBнIoвaвся вiн Boдolo. Cпoвню.
Ioчи Poпь 6yфepiв, Boни тaкo}к oхoPoI{я,Iи eкiпarк вiД lсyпь, якi
лeтiлуl HизЬкo. Boдy, якa BIIуIBuIacя дo сеPедиI{tl, вtt1нpaлu
чePпaкaми.

3a гeтьмarryвaння Iвaнa Мaзeпи нa oдин кoзaцьIмЙ чoвеH'
oкpiм дePевa' витPaч:UIoся 13 пyлiв зaлiзa, 2 6oчкlц cмoпуt,200
apшинiв пoпoтI{a' 20 саxнiв II|4HBиI' 3 пулп клoччя' l95 aprшин
piзних rшн1piв для пiдв'язУBaНI7я oчePетy. .(opeннo Bкaзaти'
щo Ha бyлiвництвo oднiеi тypeцькoi IuIеPуI витpavaлoся l50
центнеpiв зaлiзa, l68 центнеpiв мoтрoк i кaнaтiв нa снaстi. Ha
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пepioд oднiеi нaвiгaцii для неi витPaчaлoся 20 центнеpiв
смoли' l2 цeнтнеpiв кoнoппянoгo кпoчltя, 4 цeнтнеplД сaЛa.

.(oвхоaнa чaйoк cяг:aЛa 20 метpiв, IIIиPинa - 4, oсадкa _ l,5
мeтPa' бyпa вoнa e[aстичнoю i вiдзнaчaлaся BеликoIo мoPсь-
кoю 6oЙoвитiстro. oднaк 3 oгJIядy нa iT дoыкинy хapaкгеpнi
6уvl Il тpyлнoшi пPи Bикoнaннi пoвopoтiв, зaзнaчae }гл<e 3гa-
ДуBaнуIЙ Бoппaн. Кoзaки зaPaДИIIу| цьoмy' пpикpiппloloчи двa
веспoвi стеpнa' нa нoсi i нa кopмi, o6пДвa в симетpii чaйки.
3aвдяки цьoМy чoBе}l бр мaневpoвим' i кoли Bиtll{кaпa пo.
тpе6a, не тpe6а 6yлo викoнуBaTИ B.Dкких пoвopoтiв,6o вистa-
чaлo Bес,Iyвaти в пPoти,IOIffioмy нaпPяМкy' пePеxoДяЧИ нa
кеPyBaн}rя дPyгим стePнoBим BесJIoм. Бylo цe BzuKпиBo пiд чaс
6oю нa мopi, пpи МaнeвPyвalrнi в пopтaх пPoтивIIикa тa плa-
вaннi нa Boдirх з нaвiгaцiЙними пePeшIкoдaми. oкpeмi дoс,Iiд-
}Iики вB€DкaIoть' щo пoдiбне 6улo з кoзaцЬкими вoзaми. Aдxe
кox(еtl зaпoPoзькиЙ вiз y тa6opi мirв двa oPчики . oДиrr спePе-
дy, a дPyгиЙ _ ззaдy. Кoли дoвoдилoсь' скaлсiмo, вiдстщaти,
тo зaпPягa,Iи кoней пPoстo дo дPyгoгo oPчикa' i нe тpe6a бyпo

PoзBepтaти Bo3a.
Пpивoдoм y vaЙцi стIРKI4IIуI вeс,Ia пo 10_15 нa кo)кнoмy

бopтy тa вiтpилo iз склaднoю tцoг,Iolo' BикoPистoвyвarre пPи
сI1P|4ЯTI||4BIмy вiтpi. AнгпiйськиЙ диппoмaт Pio тaк oписy€
кoзaцькi чaЙки: ''Ixнi вiтpильники - дoвгi Й пегкi, мaloть 3
кoх(нoгo бoP'y пo l0 весеп i пo дBa чoлoвiки пPи кo)кrro}fy
веслi. Hiс i кеpмo з6yпoвaнi мaйх<е oдH:lкoBo: тo}ty Boни стa-
нoвJIять кеPмo нa нoсi, a6o нa кopмi, щo6 не oбеpтaтися кo-
paблeм, i, тaким чиIloм' вигPiuoть чaс... Кoxнa oДtlкl4ltя
(чaЙкa. - B. С.) Mae пo 50 дo6pиx пloдеЙ. Oзdpoeнi гaPмaтaми'
a тaкo)к шla6пями, якиIuи oPyДyloтЬ.Ц,1п<е впpaвнo',.

Biдзнaчимo, чaйкa _ вiлкpитиЙ нoвeн, 6eз пuфvl, 3,I.lв:lI\{и'
якi змiцнloвa,Iи oдtloчaснo Йoгo кoнстpщцiro. Екiпalк, якиЙ
бупрaв сoбi сaм чoBнa' знaB' пPиPoднo, Йoгo дoскoн:lлo' щo
дy)I(е пoмaгaлo пiд чaс мoPськoгo пoxoty. Кpiм цЬoгo' 6eзпo-
сePедня гIaсть y спoPyрI(eннi згoдoм пo,Iегlltyв:Ula i pемoнт
чoBнa пPи пoIIIкoдх<eннi. Кoзarg,{ д6ым пPo ньoгo тa кпoпoтa.
,Iися зaвчaснo пPo йoгo кoнсеPвyвaння: вiд пpaвильнoi екс.
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п,IyaTaцii ЧaiIKl,I lurc>KaПkI eфективнiсть пoхoдy та безпекa Йo-
гo y.raсникiв.

Кo>кен кoзaк' BиPy[Iaючи в мopськиЙ пoxi,ц,,6paв з сo60ю,
як пPaBи,Io,2 pулницi aбo пiстoлi, 3 кiлoгpаМи пoPoxy' сBи-
нeць i шa6лю. Кpiм цьoгo, нa чaЙцi мoгЛo бy., дo 6 мыlуlх
гapмaт-фaлькoнетiв 3 пoBIIим 6oекoмплeктoм. Boни, дo pevi,
6упll ь oснoBlroМy 3 TyPeцЬких кopaбпiв. Кpiм цьoгo' кo)кeн 3
y.raсникiв пoхoдy 6paв iз сoбoю дoдaткoвo oдяг дJIя змiни,
6tлllзну i шaпкy. Бpaли тaкoж сумf,t пpoвiaнт,6o не бyпo змo-
rИ BaPуIT*IстPaBy нa BoгIli' тa Boдy. СухllЙ пpoвiaнт сюIaдaBся
3 тoвчeних сцapiв, сylшенoi plt6u, с}rlxеIroгo dapaняvoгo м'ясa
i сaлaмaхи (з 6opoшнa' пePeBzuкнo гPeчaнoгo' i пrшoнa). Пpo-
вiaнт i вoДy з6ePiг.UIи B дoBгих 6oчкaх, якi клaли нa дIIo чaЙки.
Бpaли тaкo)к неo6xiДне для мoPeпJIaBстBa мaЙнo: кoМпaс'
зaпaснe вiтpилo, тес,rяPськe знaPяддя' IIИBHИ' чеPПaки' пiхтapi
тa iншi пpeдмeти' пoтpi6нi пiд'raс TpиBaлoгo пеpe6yвaння на
мopi.

Чaйкa м:rпa BeJIикy 6oйoвy cl,lтrу i в 3a3нaчeниЙ нaс нa Чop-
нoмy мopi 6yпa дoскoНaIIИNI i дPкe деIIIeвим знaPяддям
6opoтьби. Cтaвaлa вoнa нeзaстyпtloю B 6oях6iля 6epегiв, нa
вoдax 3 чиспeннуlмуl мiпуttlaМи' нeдoсTyпними BеJIиким
кopaбпям, i нa piкaх.

3aпopoзькиЙ чoвeн 6р rшвидкtlЙ, Дпя TyPeцьких г.rлеP -
нeBпoBимиЙ, вtцявпяв якoстi pivкoвoгo нaйки, -
звiдси йoгo нaзвa. Пpoсрaвся чoвеI{ тихo' a вся флoтипiя в
paйoнaх зaгPoзи Йlлпa у згylценнi, чaйкa 6iпя чaЙкуl. Piкolo
ПтII/IBIIII oднa 3a oднolo. Ha чoвнi пoxiднoгo oтaмaнa 6yв пpa-
пoP кoмaнд}rloчoгo.

A oсь якy пoдiбнiсть i якy вiдмiннiсть мали кoзaцькi чafllкl,t
3 MoPсЬкими чoBнaми iнIпиx нapoдiв: ''Oдpiзняtoться чoвни
зaпopoзЬких кoзaкiв тiльки Tим oд}IиМ, щo зpoбпенi вoни a6o
витeсaнi з oднiсi тoвстoi деPeвиItи' a не з,Io)l(енi з oкpeмих
lкopoстiв (кoпoд. - B.С.), тoЬ,ty вottи' звиЧaЙнo, пoвiльнilшi в
ппaвaннi, нi;к дaлмaтинськi тa гePМaнськi чoвни, aлe зaте мiц-
нirшi, кoпи дoBoдиTься зчiппювaтися }Ioсaми y 6oю, i 6езпеч-
нilшi вiд пoтoпJleння пiд vaс хyPтoвиtlи (rштopмy. - B. C.),6o
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наBкPyг пtдкPlп,Iенl пeBним Pядoм тPaBи' якa не дar 3aтoнy-

ти. flpщi кopa6лi .rх, звичaйнo, 6рaють 6iльur пpoстopi, як
мoхсllиBo дoмipкрaтися 3 тoгo' lIIo Boни витPимyIoть 60 пю-

дeй, кpiм laПacy' aлe пeBнo не чис,Iеннi, 6o не скpiзь Мo)кнa
знaЙти тaкy ryу6у пиrry a6o тoпoпю. I-[i дepевa Boни BидoB-
6yloть, зпегкa PoзllIиPиBI'ши кпинкaми i пегкo пiдiгpiвlши нa
oгнi, i, PoзтягнyBIIIи ДoситЬ B LIIИPуIь|у пPи,Iaддям (зaлiзним
iнстpyмeнтoм), вoни po6лять tх глибrшими' дoTotryloтЬ дo
6opтiв кoPoсти' i тaк висyrшyютЬ нa сoнцi, пoтiм мiцнo пpи-
B'язyIoTЬ нaвкpyги пгIки зв'язaнoi тPaBи' якa сBoelo лeгкiстlo
здеPхry€ уДaPИ I(y,IЬ 3 мeншIих гaPмaт i нaвiть у нaЙ6lльlлЙ
бypi нe дaс пoтoнyги.

Щoб не нaдзipнi (poзвiдрaльнi. - B, C.) сyднa нe 6улп
виявленi 6пескoм нa сoнцi, 6iпизнolo, тo пoвиtlнo i пapусu Й
кaнaти пoфap6yвaти синЬoвaтoю 6apвolо, якa пoдi6нa 6apвi
мoPсЬкиx хBиль. Haвiть вiск, яким звичaЙнo нaтиPaloтЬ кo-
pa6лi, а6o смoпa зa6apвпloloться. Пoтiм i сaмi мopяки нaдiвa-
ЮтЬ синьoBaтиЙ oдяг, тaк шto не тiпьки внoчi, a i вдeнь,IегIIIе
пiд vас poзвiдки хoBaTися' ни Йдуи нa poзвiдкy в легKих
сyднaх' чи пoсиIIaIoчи 6iльrпi сУДнa ДIIя HaПaДУ. Кoзaки тaк
oбмaнюють тypецькi сyДнa, щo Йдyгь пo Tpaпeзyнry' Бypсii
a6o Кaфи нaвiть yдeнЬ' a нe пиtrlе внovi, 6o в мopськoмy пo-
xoДi вoни цiлкoм Ite B)киBaIoть пoмiтнoi 6apви''.

Bикopистa}IIIя кoзaцькoi фпoтилii нa вoдних apтеpiяx
Укpaiни вiдзнaчaeться ще 3 сеPедини ХVI ст. 3 тoгo чaсy дo-
сить чaстo зaпopo>кцi пiднiмaIoться BгoPy.[нiпpoм i .Цнiст-
poм. 1596 poкy' нaпPvlKлaД, пpo6yвaли шIтyPМyBaти Киiв з
voвнiв, чepeз чoтиPи Poки нa них вvldнpaлucя нa вйнy пPoти
швeДiв: ,'Iдyчи вoдoю BгoPy й мaloчи пpoтивнi вiтpи, якi
пpиЙlлли дo пopoгiв, тo ,IедBе нe нa кo)I(нotvfy тягrr}4lи мopськi
чoBни 6epeгoм чеpeз скa,Iи' B3яBIIIись 3a линви; дeкo}fy дoбpе
пa,ц'aв i кpивaвий пiт 3 чoпa''.

Toдi >к 3 yPoчищa Coлoницi 1500 зaпopoх<цiв пiд пPoBoдoм
Кpемпськoгo виPylIIи,Iи нa Ciч. Tyпи lк вiдплив 3 кoзaцькolo

флoтилiсIo Кaспap Пiдвисoцькиft, кoтpиf,l пePеBoзив пoв-
стaнцiв HaливaЙкa 3 пPaBoгo нa пiвuft 6epeг ,(нiпpa.
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Мopськa мaЙстеpнiсть щpaiнськoгo кoзaцтвa нa тoЙ чaс
нaстiльки BиPoс,Iа' щo нa пo,IьськoМy cеЙмi 1629 poкy' Poз-
г,IядaIoчи питaння пpo вiЙнy ПPoти rшвеДiв, кaIIITe,Iян кpa-
кiвський 36apaзькиЙ пPoпoнyBaB нaЙнят'и кoзaкiв тpи тисяvi,
.'a6и зaтягнyЛи чoвнaМи BгoPy.[нiпpoм, бo тo мo>клиBе' a пo-
тiм нa Бyг, а з Бyry нa Biслy- мoPеМ дo Пiпави... сaме тиx' хтo
нa Чopнoмy мopi пPoти тypкiв BoIoBaB''.

Poзyt'liloни вarкливiсть .(нiпpa як гoJIoBнoi тpaнспopтнoi
apтepii, Бoгдaн ХмепьницькуlЙ з сaмoгo пoчaTкy пoBстaння
пoстaBиB зaBдaння Bзяти ii пiд пoстiйний кoнтpoль. I кoпи,
скахсiмo, Яpeмa BишнeвецькиЙ, шIo6 пеPепPaBитися чePез
.(нiпpo нaвeснi l648 poкy, пoс,IaB свotх людeй в Чepкaси,.(o-
мoнтiв, Coкиpнy, Брки, Cтaйки, Tepeхтeмиpiв i Plкищiв,
шдo6 зa6paти пapoми' тo Iх yжe нiдe нe BИяBvl.тIoся:. всi вoни
бyли затoппенi в ПePшy >к нiч пiспя пopaзки кopoннoгo вiй-
ськa, a6и laTPyДH|,ITИ пePeпPaBy Bиrшнeвецькoгo. Як pе-
зy,Iьтaт - вiн змiг пepeпpaвуffИcЯ тiпьки в paЙoнi Pечицi, aле
BтPaтив cпуtlнuЙ чaс д,Iя з'rднaння iз зaпиrшкaми I.II,Iя-
хетськllк вйськ в Укpaiнi. Пpo тe, щo кoзaки BlЯIIll.[нiпpo пiд
нeoспa6ниЙ кoнтPo,Iь, зaсвiдтрaв 1649 poкy i сaм пoпьськиЙ
кoPoль: '.Hе дyмaв, щo6 мoх<нa 6yпo oдepхсaти яке-не6yдь пPo.
дoвo,Iьствo,(нiпpoм, oскiльки цi мiсця yгPимy€ пpoтиBник''.

Пiсля здo6yгтя кoзaкaми Boсeни 1648 poкy Кoдaкa мiстo
сTa€ пPикoPдoнним зaмкolvt 3 кoзaцькolo зaлoгoю. 3 poзpa-
)щIкy нa Йoгo стpaтегivнe знaчення тyг 6yпyсться пPистaI{ь
д,Iя кoзaцькoi фпoтилii. Cкаrкiмo, |649 poкy ця 6aзa зaпoPoзЬ-
кoгo фпory нaPirxoвyBirЛa 300 чoвнiв, i гетьмaн PoзпoPядився
пiдгoтрaти ще 200.

Кoзaки ПIIaНУBaтШI BикoPисTaти свiй флoт i в гпи6инi
Пoпьщi. Boни заявлЯ,IIИ IJ]т|яхеTським пoсЛaм y пистoпaдi
1648 poкy, щo ''нa Biслi пo6yпyloть vaЙки, пiдyть нa Baprшaвy i
даЛьшIe,.. Beдикi 6oi кoзaцькoю фпoтипiсlo велися 1651 poкy
пiд Кисвoм' кoпи бyлa спpo6a вiд6ити в ЯнFшa Paдзивiлпa
мiстo з вoди. ,{'oсить чaстo piки викop|4сToBуBuIу|ся для дoс-
тaвKи 6oепpипaсiв i пpoдoвoJlЬствa' зoкPемa пo,Ц,eснi,.(нiпpy
тa Пpип'ятi.
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3 пoчaткoм визвoпьнoi вiЙни щpaiнськoгo HaPoдy пPoTи
пoпьськoi шl,Iяхти пoхoди зaпoporкцiв пPoTи кpимськоi op,Ц,и,
як вiдoмo, пPипиHяIoTься' llдo вiдпoвiдaлo yмoвi БoгДaнa
Х.ь,tельницькoгo 3 кPиМсЬкими тaтaPaми, якi пpиЙшпн iloму
нa дoпoмoгy. Biдтaк мopськi пoхoди згopTaсTься' тим пaче
пiспя yклaдeнHя нaпPикiнцi l648 poкy дoгoBopy мbк Biйськoм
3aпopoзьким i Typevvинolo пpo вiльнe МoPеп,IaBaнHЯ Нa
Чopнoмy мopi. A вх<e пiсля Пеpеяслaвськoi paди, пpoти якoi
pilшре BистyпиB кpимськиЙ хaн' ця бopoтьбa PoзпaЛIoeться з
HoBoю силoIo.

Пiсля тoгo, як 3a дolloмoгoIo щpaiнськoгo кoзaцTBa PoсiЙ-

ськa iмпеpiя пoчaлa oвoлoд,iвaти ЧopнoмoPським yз6epeх<-

)Kям' тaМ зaкЛaдaloTЬся пoтr;кнi кopa6eпьнi веpфi, зoкPeМa нa

Хopтицi, в КpeмeннyЦi, Хеpсoнi Й Микoпarвi, пiзнirце в Ceвa-
стoпoпi Й Кеpvi. 3poзyмiлo, rцo дo бyДiвниЦтвa Чopнoмopсь-
кoгo фпory 6yпo зaлуrенo Haсaмпеpед 6yпiвничих кoзaцЬкиx
чaЙoк.

Aпе тi не тiльки пPoдoB)киЛи слaвнi тpaдицii зaпoPoзЬкиx
кo pa6еп iв, rцo в iдз н aч ИII|4сЬ .ци вo - чaЙкa мvt, a i| зaпPoпoн B.lли
poзгopнrги пiДвoДниЙ флoт.

Як вiдoмo, iнoземнi ,Dкepe,Ia BкaзyIoTЬ Ha те' пIo пiдвoднi
чoB}Iи iснрaли ще B 3aПopoзЬкиx кoзaкiв. Кoнкpетнi oПИсИ

циx сyден нe дiйtшпи дo нaс. oднaк мaсмo,ц,oвoпi свiднeнь пpo
oдIroгo з пеPlIIиx y PoсiЙськiЙ iмпеpii винaxiдникiв пiдвoднo-
гo чoBнa Cеменa Poмaдaнoвськoгo (l765- ?), кoтpиЙ }Iаpo-

Ду|BсЯ в КpeменнyЦi нa .(нiпpi. 1799 poкy вiн зaпpoпorryBaB
свiй пpoeкт, яKиЙ iмпеpaтop Пaвпo I пopуrив oцiнити Poсiй-
ськiЙ aкaдeмii нaщ. Aле ствopений нaцioнaльниЙ кoмiтет, y
ск.пaдi якoгo не BияBиJIoся )кoднoгo кopadлeбyпiвникa чи Bзa.
гaлi лIo.ц.ини, щo o6iзнaнa з мoPсЬкolo спPaвoю, винiс BePдикт:
''Bинaxi.ц Hе зaслyгoвy€ нiякoгo схBaJIеtIня' a тaкo)к випpoбрaн-
ня, oскiльки ефект, яшЙ o6fuяeЙoгo aвтop не o6цpщтoвaний...''.

oдepжaвrпи негaтиBнy вiдпoвiдь, Cемен PoмaД.aнoвськиЙ не
ЗaJIvlIJjуIB свoсi спpaви. 3нaЙrпoвlпи в Caнкг-Петepбypзi дBoх oс-
вiчениx мo,Ioдю( лloд,еЙ, виxiдцiв iз зaмolкних сiмеЙ, вiн 1800

Poкy пPoДoв>кyе Тi Cпiльнo з Iлпею Tepexoвим тa Iвaнoм Кoлин-
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ським yкPalнець Cемeн Poмaдaнoвський 6yквaльI{o чepeз кйькa
мiсяцiв Bигoтoв,tяс нoвy мoдель пiдвoДнoгo сyднa' якa сyпPo-
Boд)I(yeTься вiдпoвiдними кPеслен tIя м и Й детальним oписoм.

He чeкaючи Poзг,Iядy свoгo пPoeктy в Aкaдемii, Poмaдaнoв-
ський з пoмiчникaми BзяBся втiлити Йoгo в х(иТтя. Bикopис-
тoвyючи впaснi cипи Й кo[lITи BoHи нa беpезi Hеви poзпovaли
втiпroвaти B )I(иття пPoeкT. Пpoте нiхтo з тoДilшньoi Poсiйсь-
кoi aкaдeмii нaщ нe пo6aя<aв oзнaЙoмитуIcЯ' Нa мiсцi з вигo-
тoBлeним пiдвoдним чoBнoм. 3aoчнo 6цo пpoлф,IЬoBaнo
пoпepeднс pirueння aкaдемiкiв. Пiсля цЬoгo пeтеpбypзькi
мiщaни Tеpехoв i КoпинськиЙ вiдмoвиJIися пPoдoB)к},вaти
сBoю гIaсть y пpoектi, i вiн, зaлиш.lиBlIIись нaoдинцi, виpitшив
дoвести спPaBy дo кiнця. Пpoтягoм тPьox poкiв, BитPaчaIoчи
oстaнн i влaснi зaoulaд)кeння, Cемeн Poмaдaнoв ськиЙ нaмaгa-
eться Bдoскoн:lЛити свiЙ винaхiд i тaки дaти Йoмy прiвкy в
хсиття. oднaк кolштiв нe BистaчиЛo' нe дoпoмiг i цapський
УPяД, ЧДи зBеPнyвся винaxiдник.

Пoмiтний спiд в iстopii вiтчизнянoгo сyпнo6yдyBarrня
з.lJIиltIиB генеpaл-лeЙTeнaнт Cтепaн Б1paнoк (29).05.l80o_
7.0|.|877), кoтpиЙ нaPoдиBся в 3aнькax нa Чepнiгiвшдинi. Biд-
pяркeний 1819 poкy дo Кaзaнськoгo aдмipallтеЙствa, 6yлуe
тaМ кoPBeт ,'Гepкyлeс'.. y 1821-183l poкaх
oчoлIoBaв Aстpaхaнськe aдмipaптеЙствo,
спoPyдиB 8 бpигiв, 2 пapoплaви, 4 тpaнспop-
ти. Пiспя пoBеPненItя y мiсгo нa Heвi викJIa-
дaB кyPс кopa6епьнoi apxiтeктypи i теopii
кopaбпeбyлрaння (1832_-64) y Bищorяy oфi-
цePськol',fy клaсi пpи Мopськoмy кopпyсi (з
|862 - Мopськoi aкaдeмii). 3a видaння
''Лекцiй aлге6paiннoгo i тpaнсцеIlдетнoгo aнaлiзy, пPoчитaних
aкaд. М. B. oстpoгpaдсЬким', (сП6.' L837,т,1-2; спiльнo з C.
3eленим) y l838 yдoстoerrий .Цeмидiвськoi пpeмii AH. Бр oсo-
6истo знaЙoмlцЙ iз T. Шевчеtlкoм' y свoe}fy видaннi ''Мaяк,'
orry6пiкрaв кiлькa Йoгo твopiв. Пpoпoвщrвaв po6oтy зa фa-
хoм кopa6пe6yдiвeльникa' ствopив кiпькa opигiнaльних
нayкoвиx пPaць iз кopa6лe6yдyвaнI{я i мaтемaтики.
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Haгopoдх<ениЙ op,Ценaми Cтaнiспaвa I-гo стyпеHя' Cв. Bo-
лoдиМиPa 4-гo стщеня, Cв. Aнни 3-гo стщeня.

Iнх<енеpнa i нaщoвo-дoспiднa дiяпьнiсть ще oднoгo yI(Pa-
iнця - Пaвлa Крьминськoгo (02.07.1840-20.04.1900) пpo-

хoдипa нa БaлтiЙськoмy сyпнodyпiвнoмy
зaвo,цi в Caнкт-Пeтep61pзi. Bпepurе зaпPoпo-
IryBaв (1862) здiЙснювaти стискaнI{я po6oнoi
сyмilшi B дBигyнax Лeнуapa пePeд iх зaпалlo-
BaнняМ. Bпеprшe в iстopii PoзBиткy пaPoси-
Лoвиx yстaнoвoк BикoPистoвyвaв як п.lливo
вщiпьниЙ пил (1865). Haш 3eмпяк тaкo)к
poзpo6ив нoвиЙ пpoфйь кoPгг),сy мoPськI,D(

сyДeн' щo пoпiпrшив.rх мaневpeнiсть i знизив вимoги дo пo-
тyrкнoстi Двигyl{a (1880). 3a клoпoтaнням .(. Мендeпеeвa 6р
вiдpядх<ениЙ дo паdopaтopii Петep61pзькoгo Ун-Ч дulя дoспi-
,цх(eння oпoPy тiп piзнoТ фopми пiд нaс lх pyry y вoдi i пoвiтpi
( 1880-82).

Кpiм тoгo, Пaвпo КрьминськиЙ винaЙrшoв гiдpaвпivниЙ
,цинaмoМeтp (l884)' пoтiм poзpoбив, пoб;rпрaв i випpoбрaв
пePшIy в свiтi гaзoBy тypбiнy paдiальнoгo тиггy 3 l0 стyпенями
Tv|cKy (l892)' зaпPoпoнyвaB BикoPистoByвaти fi як aвiaцiЙниЙ
дBигytl.

.['o визнaнних щpaiнцiв, кoтpi вiдзнaчипися в сщнo6yпy-
вaннi, неoбхiднo вiднести BидaтIIoгo винaхiдникa i кoнст-

P)rктoPа Юpiя Гaсенкa. Cин т}Pкменськoгo бeя i мaтеpi-yкpa-
iнки вiн пiспя здoбyгтя iюкенеpнoi oсвiти в Мoсквi тa oдесi
пoчaB зafiмaтнся кopa6лe6yлyвaнIlям. У poки poз6yпoви
Укpaiнськoi Hapoднoi Pесгфпiки Гaсенкo встyпar пo iT apмii.
П oтi м 6ув нa дип,IoМaтI{чнiЙ poбoтiв Бyхapестi. Кoпи Pyr'гщй
зaгapdaлa Бщoвинy i Бесapaбiю, Гaсенкo, вис,IoвиBlIIи з цьoгo
пpиBoдy pilшриЙ пPoтeст' зrvrFцeниЙ ви.iхaти з Бщapeстa.

oпинившrись нa емiгpацii, ЮpiЙ Гaсeнкo 6epeться дo 6yдiв-
ництBa зoвсiм нoBoгo TуIrry CyДнa_ тaк звaнoi 6пolоl, щo спи-

PaIoчись B oснoвzD( нa зPir:}oк ппaвцiв вoдltю( кoм.lх' спoчaткy
пIIIуIBIIa вoдoю' пoтiм пiднiмалaся нaд вoдolo i дeяruЙ' чaс пeтi-
пa в пoвiтpi. ''Мopськa 6лoxa'' стaлa вiдpaзy свiтoвoro технiч-
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нoю сeнсaцiсю, i нa мiжнapoдних Мopських зМaгaнI{ях BoHa
пo6ипa всi pекopДи lпвидкoстi. Дeщo пiзнilше ''МopсЬкa 6лoхa,'
зaToнyпa пiд чaс BпPaB нa oднoмy з нiмeцьких oзеP.

.Цo кiнця сBoгo життя (пoмep ЮpiЙ Гaсенкo l933 poкy) ви-
ДaтнvlЙ нaш спiввiтчизник мpiяв пpo вiл6yпoвy свoei ''6пoхи''
i пеpeiзд нeю 3 eвpoпи дo Aмеpики пiд yкPaiнськиМ пpaпo-
poм. Ha rкaль, eмiгpaнтськi злиднi Нe ДaIIИ Йoмy мo>кливoстi
це зpoбити.

BeпикlцЙ BtIесoк y PoзBиToк кopa6ле6yпyвaн}Iя зpo6ив ypo-
ркеI{ець Beликих Бyпишt нa Пoптaвщинi Boпoдимиp Кoстен-
кo (3.l0.188l_1966). Hapoд;<ений y poдинi зеlvtсЬкoгo пiкapя

вiн 1904 зaкiнчив iз 3o,Ioтoю мeдa,Iлю
Мopськe iнх<енеpне yчилище в Кpoнштaдтi,
пiсля чoгo бр нaпpaвпeниЙ y Caнкт-Петep-
6ypг пoмivникoм 6yпiвникa eскaдPе}Ioгo
Пaнцеpникa ''opел''. У пpoцeсi скJIaдaн}Iя
цьoгo кopa6пя Boлoдимиp Кoс-тeнкo oбпaд-
IIaB нa ньoМy систeМy [IBидкoгo виpiвню-
Baння кPе}Iy i дифиpeнry,Iцo зaпo6iглo Йoгo

пеPeкидaнню пiд чaс Цyсiмськoгo 6oю y poсiЙськo-япoнськiЙ
вiЙнu (1904-1905). Пoвеpнyвulись дo Caнкт-Пeтеp61pгa,
oдеPxaв пPизнaче}tня нa пoсaдy пoмiчникa 6yДiвникa ескaд-

Pенoгo пaнцepникa ''Aндpiй ПepвoзвaниЙ,,,3 1907 вц6yв дo
Bепикoбpитaнii, дe вiдпoвiдaв 3a спopyд)кення пaнцеPникa
''PIopик''.

У тi poки Boпoдимиp Кoстeнкo зaк,IaB oснoBи тeopii PyIIIiя
тиrry ''pи6,ячий xвiст'', сTBopиB пеpшиЙ y свiтi зpaзoк 6io-
нiчнoгo PylIIiя 3 пPиBo,цoм, poзpo6ив пPoект пiнiйнoгo кopa6-
ля з l6.дюЙмoвoto apтипepieю. Йoму Taкo)к нaлeхflть Poз-
po6кa фopми сУДнa мiнiмaльнoгo спpoтиBy, вiн 6pав aктиBtly

гIaсTь y poзpoбцi бaгaтьoх пPoгPесиBних метoдiв сyпнo6y-
дyBaння - спoPyфкeння кopa6пiв y сyxлx дoк.lx' кPyпнoсeк-
цiЙнe сКIIaдaння' стBoPeння зaкPитI,L'( i yгеплeниx еплiнгiв
тoшIo. Чимaлo свo.tх нoвaцiЙ вiн зaпPoпoнyвaв' пPaцюIoчи B
Микoлаeвi, кyлн 6ув виcпaниЙ з стoлицi 3a гIaсть y зaМaхy нa
цapя Микoлy II.

з|4

3 |932 - кеPyвaB yсiмa po6oтaМи 3 пPoeкTyBaння нoвих i
peкoнстPyкцii стapих сyднoбyдiвниx зaвoдiв CPCP. Пiспя

Дpyгoi свiтoвoi вiЙни зIroBy пеperхaв дo Микoпaсвa, ,цe зaЙ-
мaBся вiд6yдoвolo сyднoбyдiBних зaвoдiв. .Цвiчi (1928 i l94l)
зaapeцIтoByвaвся бiльцroBицькolo в,Iaдolo зa сTaHдapт}Iими
зBинyBaче}IIIяМи B rпкiдництвi.

Пiспя BстaнoB,Iення 6iльrшoвицькoi BIIaДИ в Укpaiнi всi
нaявнi в нiЙ сyДнodyпiвнi заBoди 6yли пеpeключeнi B oснoB-
Iroмy }Ia випyск 6oЙoвиx кopa6лiв Paдянськoгo вiЙськoвo-
мoPськoгo флoтy. I-{e 6yлo як Дo l94l, тaк i пiспя зaкiнчення

flpyгoi свiтoвoi вiЙни. Cкa:кiмo, oдPaзy ж пiсля звiдьнення
Микoлaсвa вiд гiтпеpiвських зaгapбникiв Poзпoчи}Iaються
вiд6yдoвнi poбoти нa мiсцeвих вepфях. Пopяд з цим нaмiчa.
Ioться п,Iaни пo дoбyдoвi зaкoнсepвoBaниx кopa6пiв. 3oкpемa,
нa зaвoдi I'l9 444 B п,Iaн сулнo6уaувaння нa 1945 piк 6yпo
вKпюченo лerшЙ кpеЙсеp ''КyЙ6иrшeв'', пiдеp eсмiнцiв ''киiB''
тa есмiнець ''oзopниtl',, a t|a зaвoдi Ne 445 - 3 бaзoвиx
тPaJIьlIики i пiдвoдниЙ чoBеlI сеpii IХ 6iс.

Boднoчaс зil,I)дIiUIися дo

цЬoгo Й дoпoмilкнi зaвo.
ди. Taк, opгaнiзaцiя виpo.
6ництвa apтипepiЙськиx
мoPських 6aцrт Б-2-ЛМ
гo,IoBlloгo калi6py нlя лi.
дepЬ тa ескaдpeних мiнo-
1166r\iп Poзпoч:r,Iaся B yмo-
вaх зpyЙнoвaнoгo нiмцями
CтapoкpaмaтoPськoгo
д,4alllyg6$щЬнoгo зaBoДy.

A нa кiнець 1950 poкy вo-
Hи вжe 6щи всгaнoвлeнi
нa 9 eскaдpeних мiнoнoс-
цях i мoнтyвaIlуlся щe нa
14, нa ryпнo6yпiвнI,l-к зaBoдzD( NsNg l90, I94, |99,445.

3 мeтoю ствoPення Й сepiЙнoгo випyсКy гaзoтypбiнних
yстaнoBoк для кopa6лiв вiЙськoвo-МoPськoгo фпoтy в 1954
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Poцi в Mикoпaeвi 6yлo ствopенo CпецiaлЬIre кoнстPyктoPськe
бюpo i Пiвденний тyp6iнниЙ зaвoД. Tiпьки зa пepшi l0 poкiв
iскyвaння тyг 6щo стBopeнo: BсеPe)киIt,tнy гaзoтypdiннy yстa-
нoвI(y ГT.y'-2 пoт)гя<нiстro 15.000 кiнських cуIтI ДIIя кopa6пiв
пPoтичoBнoвoi oбopoни пPoeкTy l59; всepeх<имнi гaзoт1p-
бiннi peсopи ГTК Д-2^i.Ц-3 пoт}глснiстlo пo 18.000 кiнськиx
IуIII ДIIя кopa6пiв пPoтичoвнoвoi o6opoни пpoeктiв 204 i 35;
BсеPe)rимIIий pевеpсниЙ гaзoзфчacтпЙ агPeгaт ггT3A М-3
пoт1окнiстlo 36000 кiнськиx суIтI ДIIя кopa6пiв пpoтинoвнoвoi
тa пPoтипoвiтpянoi o6opoни пpoeкry 6l.

У poзвитoк пePeдoвoгo yкpaiнськoгo сyлнo61и1вaння Be-
лlцlсоttt Bклaд Bнeс,Iи },Poд'(еIIeць Кipoвoгpaдщини',IayPeaт
Ленiнськoi пpeмii Mикoпa Гopбaтeнкo (|4.|2.|902-5.07 .|968),
MихaЙлo ЖуaЙ (6.l l.l903-) з Шиpoкoгo нa .(нiпpoпeтPoв.
щинi, пiд кepiвництвoм кoтPoгo 6yлo пiдгoтoB,Ieнo po6oнi
пPoeкти 6aгaтьoх вiЙськoвих кopa6пiв, Baсуlпь Климvyк
(| 3.03.|923) з Гolryd,ятинa нинiIш ньoгo ПoпiльIrяIlськoгo Pa.
Йoнy ЖитoмиpськoТ o6пaстi, AндPi* 3oпoтщiн, Кoстянтин
Iвaницький, Юpiй Кaм,янецький, Микoпa Книrп...

Пoзa мокaми Укpaiни в;tlявiуIllocЯ тaкox бaгaтo нaшIих зeм.
пякiв, кoтpi зaлиIшuпуt cвifr' cП|tу PoзBитКy сyднo6yдyBaння.
Haпpиклaд' yPo.фI(eнець 3oпoтoнoIдi нa нинirпнiй Чepкaщинi
Iлпя CпyuьIой (25).05,|9|2) е вiдoмим спецiaлiстoм в гarryзi
вiйськoвo-мoPськoгo пpипaдoбyдрaння. ПpaцюIoчи диPeк-
тoPoм pялy пeнiнгPaдських пiдпpиемств, виpiшryвaв пpo6пe-
ми мeхaнiзaцii випpo6oвyвaння тopпeднoi збpoi, кoнстPylo-
Baння пaфетiв рlя aнrпiЙcькI{х гaPмaт, 6oЙoвиx гPaнaт i мiнo.
мeтЬ. Кepрaв poзpoбкoro i opгaнiзaцieю сepiЙнoгo виpoб-
IIицтвa нoвI{к видiв мopськoi збpoi.

КepЬникoм i y.raсникoм PoзцIIIPеIII{х нa.
т}Pниx дoспiджeнь i випpoбрaнЬ двox пoкo-
пiнь вiйськoвюr кopa6лЬ 6р 1poюкенeць .Цнi.
rrPoп€тPoвськa ГeннaдiЙ Хopolпeв (30.0s.|927).
Пiд Йoгo lrayкoвим кеpiвництвoм спPoек-
тoвaнo i пo6yлoвaнo щiкaльнe lrayкoBo-
дoспiднe qднo ''Aкaдeмик AлексeЙ КpьIлoB'',
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oснaшIен е оr|acHI4N|уl вим ipювaл ь HуINfiI ПpИnaДaМ|ц вKп ючa-
toчи гпи6oкoвoдний пiдвoДний iшIaPaт. .[еp>кaвнa пpeмiя сPсP
(re73).

Biдoмим ryпнodyпiвtlикoМ y Ленiнгpaдi бyB тaкo)к }тo-
д}I{eнець Бoгoд1,xoвa нa Xapкiвщинi Boпoдимиp Бox<eнкo
(|902_|970), якуlйt y Poки блoкaди oчoпIoBaB Бaлтiйський
зaвoд. Лicля вiЙни бpaв y.laсть y пPoeктyвaннi кpeйсepiв типy
''CBеpД'пoB', тoщo.

Укpaiнськi кopaбeли мaIoTь ьиcoкиil aBToPитeт y свiтi, тo>к
нинi oдepхgпoть зaмoB,IeHня з 6aгaтьox кpaiн свiтy.
Гoлoвними зaмoвникaми B Poки tIез.rлехGIoстi стaли с).tнo-
плaвнi кoмпaнii Гpeцii, Poсii, Пaнaми, Швeйцapii...

... Укpaiнi вiд кoпиrцньoгo ЧopнoмoPськoгo фoory сPсP
дiстaлися нaйгipшri кopa6пi. oднaк незaлех<ний експepт Еpiк
ГPoyв вB.Dкaс' щo ''зi свoei чaстки yлaмкiв кoпиrцньoгo ЧФ
Укpaiнa спPoмoг,Iaся стBoPити IIa диBo 6oeздaтнi вiйськoвo-
мopськi cуIЛИ''.

Toх< якщo й дaлi бyлeмo пoпoвнюBaти .ix нoвими 6oЙo-
вими кopa6IIЯNIу!' якi ми вмieмo 6ухувaти, тo Укpaiнa 3мo)ке
вiднoвити сBoю Pe:UIЬнy пPисrгнiсть нa мopi, a вiдтaк yгBеP.
Д|4TvIся як tlезilле)I(нa дeP)I(aBa. Tим пaчe, щo сyднodyдiвнa гa-
лyзь Укpaiни нинi пPeдстaBJIeнa 8 пiдпpиrмствalr{и' дe сK,Ia-
дaloтЬ кopaбпi, a тaкo)к 5 мalцинo6yдЬними, ll пPипaдoбy-
дiвними зaBoдilми i 27 cлeцiaлiзoвaними кoнстPyктoPськими
бюpo i нayкoвo.дoслiдними iнститщaми. Biдтaк е всi пiдстaви
спoдiвaтися, Щo i в мaйбyгньolvty мoPя Й oкеaни 6opoзни-
тиIvryть щpaiнськi кopaбпi.
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BгIIfl,{Й пo,пт y нЕБI

3 rпл6уrни стoлiть дoнесЛa дo нa[IIих днiв yснa нapoднa
твopviсть пoPинaння щpaiнськoi пylлi дo пoлЬo.,ry' ЦIo Bи-
ПуIв,aПoсЯ oсЬ тaкими пPoник,Iивими слoBaМи: ''.{,ивпloсЬ Я Нa
нe6o тa й дyмlry гaдalo' чoмy я нe сoкiл, чoмy нe ЛiTalo...''.

Toмy Й не диBнo' lIIo зaс,IaниЙ дo Cи6ipy щpaiнський
мoн:lх Фeдip Мепес змaЙстpрaв кPи,Ia' зa дoпoмoгolo якиx
хoтiв щiкти з нeвoлi нa 6aтькiвщинy. Пpиpoднo' Iцo в Укpaiнi
вiд6увaлиcя пoдii, якi пiдгoтoвпяпи гpyнт дпя мaЙ6уньoгo

PoзBитКy aвiaцii. Cкaжiмo, зaпyск пoвiтpяниx змiiв oпeксaнд-
poм Мoх<aЙськиМ 6iпя сeпa Bopoнoвиця нa Biнниччинi, щo
дaлo Йoмy змoгy .цoслiдити мo>кливiсть стBoPeння лiтaпьнoгo
aпaPary.

МaпoвiдoмиМ сьoгoдtli зaпиrпaсться iм'я щpaiнця Iвaнa
Tpетеськoгo, кoтpий ще 1849 Poкy PoзPoбив пpoeкти кеPo-
вaнoгo aеPoстary 3 PeaктиBним двигyI{oM' IЦo нaзиBaвся пa-
poлiтoм, гaзoпiтoм i пoвiтpяпiтoм. У l887 poцi вiн нaвiть poз-
пoчaB 6уlувaти цeЙ aпapaт y Кисвi.

Iнiцiaтopoм виpo6ництBa aePoстaTiв i диpюкa6пiв тa rx 6o.
Йoвoгo Bикopистa}rня 6yв гeнepaл.лeЙтенaнт oпeксaндp Кo-
вaнькo ( l 6.03. l 8 56-20.04.|9 |9), щpaiнець 3a пoxo,ц)I(енням.
3oкpемa, 30 тpaвня 1886 вiн пiд чaс Пo,Iьoтy
нa пoвiтpянiй кyлi зpo6ив знiмки Caнкт-Пе-
тep61pгa, щo 6yлo пepшIolo aepoфoтoзЙoм-
кoю в Poсii.

I в цьoмy, oчевидt{o' тaкo)к пPoяBиJIaся 3a.
кoнoмipнiстЬ' щo oднa 3 в.DKIIиBих гalryзeЙ
нayки i тexнiки, дe Укpaiнa зaBжди зaЙмaлa
пеpeдoвi py6еlкi в свiтoвoмy вимipi, - авia-
цiя, i нaвiть зa сьoгo,цнiцIllьoгo скPyтнoгo чaсy' як вiдoмo, ми
нaмaгaeмoсь нe вiдстaвaти. Haoчний пpиклaд y цьoмy -
стBoPення нoBoгo пiтaкa AH-70, ПIo BиKпикaв з.lxoпJleння ttе
тiльки в нaшiЙ деp>кaвi, a Й зa py6eжем. I, незвa:кaючIl Ha
неспoд,iвaнy кaтaстpoфy AH-70' всi пepекot|aП|4cЯ, щo ця
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мaшIинa нa,Iе)кить ХХI стoпiттю. Щo х<, дaЙ Бoх<e, як кaжyть'
аби кoпектив киiвських кoнстpщтopiв знaйrrroв cипlа i
Мo)KпиBoстi дoвести нoвиЙ AH-70 дo свiтoвoгo зpaзкa, якиЙ
oстaтoчнo oпанyr л,ят|4tI oкeaн.

A пiдстaв дпя спoдiвaнoгo Миt нaче6тo, мarмo дoстaтньo.
Аджe всесвiтньoвi,цoмa фipмa iменi oлегa Aнтoнoвa ДaЛa
гryтiвкy в не6o 6aгaтьoм кpиJIaтиМ МaIIIинaМ' якi e гopДiстlo
нaшoi вiтчизнянoi нaщи i тeхнiки. Пo сyгi, кoх(нa 3 них' llдo
poзpo6пяпaсь y Киiвськoмy КБ, якe з пiспявoснних poкiв
oчoпIoBaB oлег Aнтoнoв,6улa пoмiтнoro вiхolo в iстopii aвia-

цii. Cкa:кiмo' пoчинaloчи з нeвтoмIlo-
гo КyI(yPyзнуIKa- 

^|1-2, 
ш{o й сьoгoд-

нi пPoдoв)кye свoe дoвгoлiття нa
бaгaтьoх aвiaтpaсax, викoнytoчи нaЙ-
piзнoмaнiтнilшi зaвдaння. Пo кiлькa
дeсяткiв poкiв викopистoвyloться i

такi вiдoмi мaшIини' як AH-12, А11-24, нaймoгrгнiurиЙ свoгo
нacу АH-22 (''AнтeЙ,'). Heмaс, oчевиднo' пoтpe6и Дeтaпьнo
poзпoвiдати пPo тaкi гiгaнти, як АН.|24 (''Pyслaн'') тa tH-225
(''Мpiя,') - Boни ПИсaIIИ свoю 6ioгpaфiю PекopдI{ими
пo,IьoTaми нa oчzlx нинitшньoгo пoкoлiння.

I всe цe дar нaм пiДстaви Iцe Paз IaяBуIT|/I' щo в ствopeннi
нaЙсрaснilших лiтaкiв }raшIa ДePжaвa мo)ке Й нaДaпi yгpиМy-
вaти пеPeДoвi пoзицii, BикoPистoByIoчи' в ПePЦIy чеPry' ве,Iи-
чeзний iнтeпекryaпьниЙ пoтенцiaл, дo ствopення якoгo пPи-
IIучИI|vтcя, i пpeдстaвники iнrцих нapoдiв. Haпpиклaд, як тoЙ
х<е Oпeг Aнтoнoв, poсiянин з ПiдмoскoB,я, ЯKkIЙ yсе сBoс
TBoPче )киття пo сrгi пpaцIoвaB в Укpaiнi, i якoгo Ми пo пPaBy
вiднoсимo.Цo щpaiнськoi епiти в aвiaцiЙнiЙ тeхнiцi.

Aле вoднoнac NIуl пoвиннi скaзaти Й пPo iнrпe: в>кe згaдaнe
КБ oлегa Aнтoнoвa Пoчинa,Io в Укpaiнi не нa гo,IoМy мiсцi.
Haшi земляки,цo тoгo vaсy, тpе6a нaгoпoсити, вже 6aгaтo зpo-
6уtлив цьoМy нaпPямКy.

З |936 Poкy B Киевi стBopIoeTься неBеликe дoспiднo-
кoнстpyктopськe бюpo пpи зaвoдi Ns 43. Cпovaткy ним 6уo
ствoPенo в |937 poцi лiтaк oкo-l (''ПП-l" - пol]Iтoвo-пaсa-
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)ff Pський), яKI4Й 3aPекoме}I,цyвaB се6e кoмфoPтaoeJIьIIoIo мa-
tIIиtIoIo' Дoбpe кеPoвarroю Й цrвидкiснoю' дeIIIeвoIo y виpo6-
ництвi.

Haпpикiнцi 1938 poкy oКБ oдеP)кaпo спецiaльнe зaBдaнHя

уpяДу спPoeктyвaти oднoмiсниЙ двoмoтopниЙ цrвидкiсний
BинищyBaч 3 пoтrxсIим oзбpoeнням. ПepurиЙ йoгo дoспiд-
ниЙ екземпIIЯP 6уB пodyдoвaний дo 1 тPaBIrя 1939 poкy пiд
мaPкoю oкo-6' a дo кiнця 1939 poкy 6р вигoтoвлeнпf,l
ДPуtlаtt пoлiпrrrениЙ вapiaнт oКo-66iс.

Ha пoнaткy 194l poкy пiсля зaкiнчеtltlя дeP)квипPo6yвaнь
цей пiтaк poзбився пiд чaс дeмoltстPaцiйнoгo пoльoтy. A
пеpIший дoспiдний eкзeмпJIяP (oкo-6) пPoдoвжyв:rв пPoхo-
дити дoBoдкy B)кe нa видйeнoмy B сaмoстiйний дoслiдний
зaвoд Nc 483, пiспя чoгo бр peкoмендoвaниЙ для сеpiйнoгo
виpoбництвa.

У |94| poцi oснoвнuЙcюnp,цЬoгo мoпoдoгo пiдпpиeмствa_
6лизькo дBoхсoт кoнстP1псгopiв i виpo6ничникiв _ eвaкyйo-
ByeтЬся з o6лaднaнням дo Кyй6ишевa' де в,Iився B кoлeктиB
aвiaзaвoty No l. flиpeктop пoслiлнoгo зaвoДy i гoпoвниЙ кoн-
стPyктoP Taipoв зaгинyв y веpеснi l94l poкy в пoвiтpянй кa-
тaстpoфi.

A як тiльки Ifuiв бр звiльнeниЙ вiд гiтпepiвсЬкик зaгapб-
никiв, щpaiнськi кoнстP}'Iсopи з Пoвoпxя oдPaзy >к Iaяв,уIII|ц
пPo сBoe бarкaння вiднoвити дoспiдний зaBoд y piлнoмy мiстi
нaд.[нiпpoм' пPo щo зaсвiдчyе.tхне зBePнення дo тoдirrrньoгo
кepЬникa yPсP Микити Хpyшoвa.

fuiе пiдвшlини yкpaiнськoi aвiaцii 3ilк,Iaдir,Iися нaбaгaтo pa.
нiшe. Пepeпyсiм тpе6a зa:}нaчити' щo 6aгaтo зpoбив д,tя стBo-

Peння тeopeтиннoi 6aм мaЙ6уIlЬoгo aвiaцii визнaчнrd щeншi
y гaгрi кoсмoнaвтики вItхoдeцЬ з пPoс,IaB,Ieнoгo ylсpaiнсь.
кoгo Poty Haливaйкiв нa Boпинi Кoстянтин l{ioпкoвсьюlЙ.
Йoгo пpaцi на6aгaтo BuIIePeДуIтI|1 чaс нe тiльки в PoзBитI(y
кoсмoнaBтики':l,Iе Й в aвiaцii. Taк, y 1894 poui вiн yпеpшle oб-
rpyllтyвaв iдею aеPoпЛaнa з нePyxoмим вiльнoнесyчуIМ |q.И-
,Iolvt' щo пoтiм ст.lпo зaгaпьнoпpийнятIlим. Кoстянтин Цioп-
кoвський 1905 poкy зaпPoпorryBaв д,rя aпapaтiв 3 rraдзByкo-

320

Bими lIIвI,Iдкoстями (тoдi пpo пoдi6нi i не дyr'raв нiхтo!) poм-
6oвlцДнtцЙ i клинoвидний пpoфiлi кpилa. Йoму н.lле)кить
Taкo)к yпePше в свiтi iдея aвтoпiлoтa' сaме вiн пpoпoнУBaв ДIIЯ
aBтoмaтичtloi стiйкoстi пiтальнoгo aпaDaтa зaстoсyвaти гi-

Poскoп.
Якщo х( гoBoPити пPo пePIIIих кoнстPyктopiв пiтaкiв в

Укpaiнi, тo дo тaких тpe6a пiднeсти Cтепaнa Гpизoдфoвa (l3.
07.l884-l|.12.|965), 6aтькa 3нaмeнитoi
пьoтчицi Baлентини Гpизoпy6oвo\, якиil у
|909-|912 poкilx' HезB€DкaIoчи нa o6мех<енi
кolllти' зрliв пoбyлУBaTИ в Хapкoвi чoтиPи
лiтawt 3 дBигyI{aМи свoеi кoнстpщuii пoт}DI(-
нiстю 40 кiнських II4II. Ha aepoплaнi ''Гpи-
зo,цyбoв-4'' сaм aBтoP здйснив y l9l2 poцi
кiлькa пoльoтiв.

Aле яlqцo Cтепaн ГPизoдyбoв нa тoй .raс 6yв y Хapкoвi пo
сщi oдинaкoм-пioнepoм пiтaкoбyдрallня' тo в l(иeвi Bиtlикae
спPaв)кня lIIкoJIa B PoзBиткy цьoгo нilпPямкy нoвoi тelсrirоr.
0сo6ливo свoiми дoсягнеHнями Boнa зirвдяtr}в:rлa alсгивнiй дi-
яльнoстi пpoфeсopa теopетиннoi мeхaнirсl КиiЪськoгo пoпiтeх.
нiчнoгo iнститrry МуIKoIIуI.{'eлoнe. Caме тр, y Киeвi, 23 тpaвня
t9 l0 poкy, пpoфeсop нaзBaнoгo iнститyry o,Ieксaндp Кyлaшeв
здiЙснив нa пiтaкy впaснoi кoнстpyкuii ''КyДarшев-l'' пeprпиЙ y
Poсii пoвнoцiнний пoлiт нa кiлькa десяткiв метpiв.

Чеpез дeс,Iть днЬ - 3 vepвrrя 1910 poкy сr}Цент Киiвськoгo
пoлiтосriчнoгo Iгop Ciкopсьмй (25.05.1889 -26.|0.|972) пц-

няв y пoвiтpя лiтaк ''БIC-2'',ЯwIЙ Paзoм з ниМ
спPoeктyвirли Йoгo кoлeги Фeдip Билiнкiн тa
Baсипь lopлaн. I{eЙ aпapaт 1п<е пpoлетiв нa
пiвтopaмeтpoвiй висoтi двiстi мeтpiв. Чepeз
мiсяць 'БIс-2'' пoдo,Iaв 600 мeтpiв зa 42
секyнди.

Iгop Ciкopський, дo pенi, нa пiтalg впaснoi
кoнстpщltii С'6 29 гPyдня l9l1 poкy Bст.lнo-

Bив пePIIIиЙ свiтoвиЙ PекoPд IIIвид- кoстi з eкiпaх<ем 3 тPьox
oсi6 - l11 кiлoмeтpiв нa гoдинy. Hoвa мarциI{a цьoгo кoнст-
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PyктoPa - с-6A, Пiсля тoгo, як IгoP CiкopськиЙ здiйснив нa
нiЙ 14 бepезня |9|2 poкy peкopДниЙ пoлiт з чoтиPмa пaсa-
)киPaми (тo6тo п'ять oсi6 нa 6opтy), 6yпa пoкaзaнa нa Мoс-
кoвськiй вистaвцi пoвiтpoплaвaння' дe i] вiдзнaчили Bеликoro
3oлoтolo Мeдaлпю, a пoтiм пеpевeз,Iи дo Caнкт-Петеp6ypгa.
Taм, нa PoсiЙськo-БaлтiЙськoмy Baгo}Iнoмy зaвoдi вiдкpипи
aвiaцiЙнe вiДдiлення, гoJIoBHим кoнстpyктopoм якoгo пPи-
знaчи,Iи Iгopя Ciкopськoгo' зa6paвrши йoгo з Кисвa.

У Caнкт-Петеp6ypзi Iгop CiкopськиЙ тa Йoгo пoмiчники'
шдo пеpelхaли з Укpaiни' пPoдoB)кили, зpoзyмiлo, poзpo6ляти
тi iдei, якi викpистaлiзрaлися й oфopмуIIIуIсЬ щe в Кисвi. 3a
дBa Poки киiвськolo гPyпolo в Caнкт-Петep6ypзi 6yлo вигo-
тoBпeнo 6лизькo дBaдцяти дoслiдних пiтaкiв, y тoмy чиспi Й
нaЙбiльrrr i  в свiт i:  С-6,С-7, с-8, с-9, с- l0, с- l0A, с- l l ,  с- l2,
''PoсiЙськиЙ витязЬ'', а пoтiм i ''Iддя Мypoмець''. ЦеЙ пPoект
6yв oco6пиBo BдaJIим нa тoЙ чaс, i вiн lIIиPoкo BикoPис.тo-
ByBaBся в poсiЙськiЙ apмii пiд чaс Пеprшoi свiтoвoi вiЙни,
дoвгий чaс I{е I\.taloчи сoбi piвниx.

Aле пiсля )кoвтнeвoгo пеPевopoTy в |9|7 poцi в Пeтpoгpaдi
PoсiЙськo-БaлтiЙськиЙ вaгoнниЙ зaBo,ц пPипинив випyск пi-
тaкiв Ciкopськoгo' oскiльки дeякi 6iльtшoBики ввalкaпи aвia-
цiю нeпoтpi6нoю. Haпpиклaд, тaкИЙ вiдoмиЙ дiяч 6iпьlдo-
Bицькoгo УPЯДУ, як ЮpiЙ Лapiн, 25 сiчня 1918 poкy висTyпиB
вiд iменi Кoмiтетy гoспoдapськoi пoлiтики з диPектиBoIo
уPяДу пpo вoсннi 3aМoв,IеI{l{я, в якiЙ гoвoPиJIoся: ''пpoизBoд-
ствo и PеМoнт aэPoп]IaнoB и aэPoстaтoB пPeкPaтитЬ с пepe-
Boдoм aэPoп,IaнoсTpoитeлЬI{ьt]к зaBoдoB нa дepевooбде,Ioчrryю
пPoмьIIIIлeннoстЬ''. I{еЙ жe Лapiн, дo pенi, нлeн BсеpoсiЙськoi
Paди Hapoднoгo гoспoдaPствa' нa пPoхaння зыlиlлитуl aвia-
зaвoди, дaB oсь тaкy вiдпoвiдь: мoвляв, Paдянськa Pесгфпiкa
нe пoBиItI{a мaти пiдпpиeмстB' ''пoдo6нЬtх фa6pикaм дyхoв и
пoмaдьI''.

Уx<е пiзнilше 6iпьlшoв|4l<у1 oДуIv1aloться Й змiнять свoе
стaв,Ieння дo aвiaцiТ. A тoдi, нa пoчaткy l9l8 poкy, Iгop Ciкop-
сьwtЙ з:uIиlIIиBся бeз po6oти i зaсo6iв для iснрaння. I vepез
Фiнпяндito, Aнгпilo i Фpaнцilo вiн дo6иpaстЬся дo сшA. B
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l923 poui вiн ствoploe тaм сBoIo BJIaснy aвiaкoмпaнiю .'Ciкop-

cь:rсиЙ aepo iюкiнipiнг кopпopеЙIшн'. нa 6aзi стapoi птaхoфеp-

ми пiд Hью-Йopкoм.
Cпoнaткy 6yпo лyл<e BФккo' :lЛе кoпи 3a гPoЦIeBoIo дoпo-

мoгoю Bидaтнoгo poсiЙськoгo кoмпoзитopa Cеpгiя Paхмaнi-

нoвa Bдilлoся вiлвеpнщи кpaх фipми, тo 3'явипися Й peзупь-

тaти: дBoмoтopниЙ лiтaк S-29A, якtlЙ зaPекoМеtlдyвaв се6е

нaдiйнoto МalДинolo як y вaнт:Dкнoм}l так i в пaсiDкиPськoмy

вapiaнтaх. Пiсля цьoгo кoHстPyктop Ciкopський ствoploе пi-

тaючi aмфiбii S-42, якi в>кe |937 poкy пеpелiт:rли чePeз Tну*lЙ

тa AтлантичниЙ oкeaни.
3aтим Iгop Ciкopський пеpеклIo-

чa€тЬся нa ствoPення гепiкoптepiв,
пiднявrши BпePшe свoгo пepвiсткa в
пoвiтpя 14 веpeсня 1939 poкy. [o
pevi, нa йoгo гвинтoкpилш5-6l i 5-65
6ули зpo6лeнi пepeпьoти нepез Aт-
пaнтичний i Tпхlдlt oкеaни' вiдпo-
вiднo l967 i|970 poкiв.

Узaгaпi пiдpaxoвaнo, ц{o Iгop

СiкopськиЙ ствopив y CШA п'ятнaдцять типiв пiтaкiв тa

вiсiмнaдцять типiв гепiкoптеpiв тa rx мoдифiкaцiЙ. Пoмеp вiн

в Iстoнi (rштaт Кoннектик}т) 26 х<oвтня 1972 poку.
1989 poкy Мoскoвськa гaзeтa ''ПpaBдa'' ( l l.06) II|4cuIa B стaт-

тi,'КpьIпья Ильи М:уpoмцa'., пpисBяченiЙ Iгopro Ciкopськoмy:
'.Пpизнaв пPиopитeт o6щечепoвеческt{.к цeннoстeй, ми нaчи-

Haeм BoзBPaщaть B пaнтеoн pyсскoЙ спaвьI Tеx' кoмy местo B

нем пpинaд,Iе)киT пo ПPaвy' - нaIIIих веJIиKl,l-к сooтечeствен-

ttикoB' жиBI.lIиx и pa6oтaвших зa py6еxoм',.

Звеpнyли yBary нa цитaтy 3 ''ПpaBдьl'': CiкopськиЙ налеx<ить

,цo пaнTeoнy poсiЙськoi спaви. Taк, вiн пPaцIoвaB у Poсii,

пPиIvt}Io)киB ii спaвy. A як жe 6уи з щpaiнським пoxoд)t(ен-

ням Iгopя Ciкopськoгo' вHyкa сiпьськoгo сBященикa 3 сепa

Aнтoнiв Cквиpськoгo пoвiry Киiвськoi феpнii?
Чepeз сiмдесят poкiв пiспя тoгo' як poсiйськi 6йьrшoвики

пoз6aвилуr щpaiнця lгopя Ciкopськoгo мo)KпиBoстi пpoдoв-
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)IqIBaти ствoPення нoвих лiтaкiв нa бaтькiвщинi, мoскoвськa
''Пpaвдa'', нaperштi, Bизнar: ''Если 6ьI эти BьIдaIo[IIиеся дeя-
теJIи-гIeньIe' ин)кенеpЬ|' ПИсaTeIIуI' мy3ьIкaнтьI Bнoсили свoЙ
yHикa,IьHьIй вклaд B сoкPoBищницy челoBечeствa у сe6я
дoмa? КaкoЙ 6ьlлa 6ьl нatшa стpaнa?''.

Ba:ккo вiдпoвiсти Ha цe питaння' aд)кe iстopiя свiднить, uдo
в yМoBirx тoтaлiтapнoгo Pе)кимy тaпaнry Poзкpивaтися вiльнo
бщo пy,ке вzDккo. Мo>кливo, як Cepгilo Кopoльoвy, Iгopю Ci-
кoPсЬкoмy дoBe,Ioся 6 митu 3oпoтo нa Килимi в poлi Bopoгa
IraPoдy' мo)IfiиBo згиHyв 6ll нa Coпoвкaх, якби нe зaхoтiв
скoPитися Bo)I(дяМ з люмпенiзoBaниx низiв. Йoму, нa щaстя'
Bдirлoся мaти тBopче х(иття iзaявиттц свoiм тaлaнтoМ нa Beсь
свiт. I якщo Poсiя сьoгoднi не зa6yвae пpo lгopя Ciкopськoгo,
тo нaм' щpaiнцям, i 6oг вeпiв шIaнyвaти всесвiтньoвiдoмoгo
нa[IIoгo 3емпякa.

A сepeд тиx щparнцiв, якi пo пPaBy нaлежaть дo пioнepiв
aвiaцii в PoсiйськiЙ iмпеpii, неo6хiднo IIaзBaTи й 1poдх<eнця
oлeксaндpiBки нa нинitшнiЙ Кipoвoгpaлщинi Левкa Мaцieви-
чa (13.0l.l877-7.|0.|9l0). Biн' Bипyскник ХapкЬськoгo пoпi-
тeхнiчнoгo iнститyry, пeP[Iим y свiтi зaпPo-
пorryвaв пpoeкти aвiaнoсця тa гiдpoлiтaкa.
Biн тaкoх< BвzDкa€ться пеPIIIolo >кеpтвoю aвi-
aцiйнoi технiки, oскiльки зaгиHyB y Caнкт-
Петepбypзi, випpo6oвyloчи нoвиЙ лiтaк.

Hеoбxiднo 3a3l{aчити' щo пiсля пеPеведeн-
tIя гPyпи Iгopя Ciкopськoгo дo Caнкт.Петеp-
611rгa в lfuевi не зaBмepЛo aвiaбyпyвaння.3o-
кPeмa' скoнстPyIoBaB тPи лiтaки впaснoi кoнстpщuii киiBсь.
кий гiмнaзист Oпeксaндp Кapпeкa, rшiсть пiтaкiв H:lле)I(.ши
aвтopствy 6paтiв Кaсьяненкiв _ €вгенy, Iвaнy тa Aндpilo, яким
Hе Bд.l,Ioся BPяTyBaтися 3a кoPдotloМ' як Iгopевi Ciкopськo.
мУ, _ пiзнiIше бyпи poзстpiпянi бiпьlшoвицькolo B,Ia,цoю'
3aЙмaвся цieю спpaвoю i 6araтиЙ цyкPoзaBoдник Фeдip
Tepещенкo. Il{oпpaвдa, BitI, як пPaви,Io, видiпяв кoI'lITи' a
кoнстPyloв:rпи iнIпi ,Iк)ди' спeцiaлiсти дaнoi гaпyзi, зoкpeмa
CepгiЙ 3ем6iнський.
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Кpiм них, HaпеPедoднi Пеprпoi свiтoвoi вiЙни в Киевi ствo-

PюBaB влaснi мaшIиtIи Oпексaндp Cвсчникoв. Toдi )к poзпo-
чинаr сBoIo кoHстPyктoPськy дiяпьнiсть вуtДaтнuЙ aвiaкoнст -

PyктoP .(митpo Гpигopoвиv (6.02. l 883-26.07 .|938), ямЙ зa
сBor тBoPче х(иття зaпPoпoнyвaв близькo
стa пpoeктiв пiтaльниx aпapaтiв. Hapoдився
вiн y Киевi, тщ >ке Й пoчaв кorrстP)'IoBaти
лiтaки в l908-1909 poкaх, IIaBчaIoчись y пo-
лiтехнiчнoмy iнститдi. Aлe вiн, як i Ciкopсь-
K|4Й, в yмoB:rx iмпepii 6р пoзбaвлениЙ мo>к-
ливoстi Poзкpити свiЙ тaлaнт в Укpaiнi _

oснoBнy iнтeлeктyaпЬъ|У IуIIIу Poсiя тoдi
нaмaгaлaся зoсePeдити в Caнкт-Пeтep6ypзi. Тo>к цiпкoм зpo-
зyмiлo, щo пiсля зaкiнчeння Киiвськoгo пoпiтеxнiчнoгo

.(митpo Гpигopoвиv пеPe.DкдД€ € дo Пiвнiчнoi Пaльмиpи. 3
l9l3 poкy вiн стaс тaМ кePyючим aвiaзaвoдoм кaпiтaлiстa Щe-
тинiнa, де Й poзгopтaе сBoIo кoнстPyктoPськy дiяпьнiсть.
3oкpема, тoдi >к нaшI земЛяк зaпPoпoнyвaB пPoекти i пiд Йoгo
кеpiвництвoм 6yли вигoтoBлeнi пеplшi в Poсii лiтaючi чoBни'
то6тo гiдpoлiтaки: М-l, М-2, М-3. y 1915-1916 Poк:rх.[митpo
l'pигopoвиv 6уДуe тaкi нoвi мaшIини' як М-4, M.5. oстaння
стaлa 6aзoю для 6aгaтьox мaЙ6щнiх мoдифiкaцiй, Щo 6pullа
yспirшнy рaсть y 6oЙoвиx дiях. 1916 poкy Гpигopoвич ствoPIo€
нoвиЙ гiдpoплaн - Мк-l, тaк звaний мopськиЙ кpеЙсep. У
l9l7-l9l8 poцi нaш зeМJIяк зaснoвyс в Пeтpoгpaдi свiЙ зa-
вoд' де Bипyскae нoвi мoдeлi лiтaючих чoвнiв - М-l7, М-l8'
М-l9. Але 31 6еpезня l9l8 poкy зaBoд .(митpa Гpигopoвинa
6р нaцioнaлiзoвaний бiпьlшoвикaми, йoгo пеPeкпIoчaIoть нa
виpo6ництвo сiльськoгoспoдaPсЬкoгo знaPяддя, a caМ кoнст-
pщтopl як i y випaдкy з Iгopeм Ciкopським' зilлиIIIarться 6ез
yлю6лeнoi спPaBи. Лише vepeз п'ять poкiв.(,митpo Гpигopoвин
змiг пoвepнYт|.Icя B aвiaцiю, пPoдoык)пoчи пPoeктyвaти пiтaroчi
чoBни Й oднoчaснo зaпpoпorryвaв виниlI{yB aчi И- |, И-2, И-26ic,
a Taкoж тpимiсний пaс:DкиpсЬкlаЙ пiтaк дпя пoвiтpяних пiнiй
Укpaiни''Укpвoздyхrrщь''. ПoтiМ, пiспя пepeвeдення кoltст-

Pyктopськoi гpyпи.(митpa Гpигopoвиva дo Moскви, poзpoб-
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JIяIoться пPoeкти МPЛI - мoPськиЙ poзBiдник, MyP - мoPсь-
rufirу6oвий, PoМ - poзвiдник вiдкpитoгo Мopя тol.цo.

.(митpo Гpигopoвин тaкoх( пpo6yвaв свoi сили в ствopeннi
lIITyPмoBикiв ЛШ, T[lI-l, Tш-2, IIIOH, a пoтiм нa oснoвi ви-
ниIцyBaчa И-5 пpoeктy€ нoвy МaшIинy' oз6poснy aBToМaTич-
нolo гaPМaтoю. Пiсля цьoгo пiд Йогo кеpiвництBoМ 6yпyють i
випpoбoвyють пiтaк ИП-|,oзбpoeниЙ 7 6-мм гapМaTaМи i7,62 мм
кy,Ieмeтoм. Toдi, в сepeдинi 30-х poкiв, вiн дoсягaв швидкoстi
4l0 км нa гoдинy.

II]e нaпepeдoднi Лютнeвoi peвoпloцii в Poсii зaйнявся кoн-
стPyюBaнням пiтaкiв oдeсит Baсиль Хioнi (l88G-1930)' гpeк
зa пoxoд)кeнняМ. У l9l0-l9l7 poкaх вiн ствopив двoфroзe-
ля>кнlаЙ пiтaк BХ-4, a |923 - ''l(6gц6-стpи6yнeць'', ПepЦIиЙ B
сPсP сiпьськoгoспoдapськиЙ лiтaк.

Toгo х< PoIry B CевaстoпoпьськiЙ шкoлi пьoтчикiв Biктop
Писapeнкo 3a дoпoМoгoю кypсaнтiв вигoтoвив свiй пiтaк
BoП-l, a пiзнiцrе в>кe в CepпцiвськiЙ urкoдi стpiль6и й 6oм-
бoметaння нoBy TPенyBaJIьtIy мaшIинy - BoП-l.

Пiспя вoеннoi PoзPyхи' нa Дyмкy Cтeпaнa Пpoцюкa, мoх<-
ливoстi пpaцIoBaTи в дiлянцi aepoдинaмiКуI ч|4 кoнстpyюBaн.
ня пiтaкiв в Укpaiнi нe 6yпo. Toж нa пoчaтКy 20-x poкiв твo-
pити нoвi МaIIIини мoжнa 6упи з 6iпьlпим yспiхoм в Мoсквi
ни Пeтpoгpaдi. oсь voмy нaЙпеPIIIих дoспiдникiв-щpаiнцiв
paдянськoi вo6и у цiй гaлyзi нeo6хiднo lшyкaти сaмe тaм.
Biдтaк бaчимo B цих мiстaх пoДBи)кництBo нa нивi пolпyкy в
aвiaцiЙнiй тeмaтицi щpaiнцiв B. МoЙсirнкa, кoтpиЙ у |92|
poцi oпy6пiкyвaв 6poш1py''ПpеДе,IьньIе PaзмеPьI сaМoЛeтoB''.
I{я пpaця poзгJlяДa€ aеpoдинaмiннi yмoви пoJIьoTy лiтaкiв з
piзнolo гeoметpieю КpуIIIa тa.rx вплив нa мaксимaльнo кopис-
нe IIаBaнTzDкeння повiтpянoгo ЧДнa. Кpiм тoгo, B. МoЙсiснкo
poзв'язyе пpoбпeми Мaксимa,IЬнoi lпвидкoстi для лiтaкiв зa
yrvloB Bкaзaнoгo мaксимaльнoгo нaвaнт:Dкення як фyнкцiю
мехaнiчниx BJIaстиBoстей тoгoчaсниx мaтеpiaлiв тa кoнстpщ-
тиBtIих фoP' пoвiтpянoгo сyднa.

3нaчним кPoкoм впеPeд y poзpo6ui теopii кoнстPyloвaння
aвiaцiйнoi технiки 6yли пpaцi вiдoмoгo iн>кeнepa-дoслiДникa
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li. Лo6aчa-Жr{eнкa' якvlЙ у тi poки сTa€ B сPсP пioнepoм y
,геopеTичних poзpo6кaх двигyrriв Для пiтaкiв.

Haщoвi poзpoбки циx нaIIIих землякiв пiдшrтoвхнy,Iи дo
пPaктич}Iих дiЙ i тих yкpaiнцiв, кoтpi зaлишaIIуIcЯ нa TePeнaх
yсPP, де пoчинa€ вiдPoрк}rвaтvlся daзayкpaiнськoгo aвia6yly-
вaнIIя' нaсaмпеPед y Кисвi. Aпе згoдoм Boнa пoстyпoBo
пepe6aзoвyетЬся дo тoдilпньoi стoлицi yсPP Xapкoвa, дe в
мiсцевoмy теxнoпoгiчнoмy iнститrгy зoсepe,ц'хс}rються тaкi
мaститi в.tенi, як Г. Пpoскypa i.Ц. Ксaндpoв. oстaннiЙ, дo pevi,
oпyблiкрaв y |929-1930 poкaх щpaiнськoro мoвoro свoi
нaЙвал<ливirпi пpaцi з тeopii aеpoдинaмiки' зaпPoвaдиB Boд-
нoчaс щpaiнськy aвiaцiЙнy теpмiнoпoгiIo. .(o нaйвalкливitпих
здo6yгкiв пpoфeсopa Ксaндpoвa тих poкiв тpe6a вiднести
пPaцю ''.(o eкo}toмiчнoгo PoзPaх'/нкy aepoппянiв'', y якiЙ вiн
пpoaнaлiзyвaв мaксимaПЬIlУ питoмy вaнтaх<нiсть пiтaкiв,
Питoмoгo 3aпaсy пaJIЬнoгo пpи дaнiЙ rпвидкoстi, пopiвнюloни
Ilе 3 пPaктики зapydilкнoгo aвiaпapкy.A B свoiЙ poзвiдцi ''.Ц'ис-
кyсiя з пpивoдy тeopii кPиJIa aеpoпЛянa,' вiн висyIrр тaкi iдеi,
lцo Й дoнинi вiдiгpaIоть iстoтнy poJIь B aеpoдинамiчних poз-

Paхyнкaх наДзByкoBих тa гiпеpзвyкoвих лiтaючиx aпapaтiв.
Мo>кнa,цo,цaTи тaкo)к' щo пpaцi пpoфесopa Ксaндpoвa щo-

Д'o визHaчeнI{я lllвидкiсниx хapaктеPистик пoJlьoтy дa,Iи

мoжливiсть нaстiльки сyгтeвo вдoскoн.rпити нoмoгpaми 3a-
py6i:кнoгo Bчеtloгo Евеpелiнгa, ЦIo 3 тoгo чaсy Boни ввiйrпли в
o6iг як кoефiцieнти Евеpелiнгa-Ксaндpoвa.

3нaчний BкJIaд y PoзBитoк вiтчизнянoi aвiaцii внiс тoдi й
ypoдженeць Киeвa oлeксaндp Жypaвvенкo (10.06.1884-
2l.08.l964). У пеpioд Пepшoi свiтoвoi вiЙни вiн зaймaвся Нaу-
кoBoЮ po6oтoro з тeopii 6oм6oметa}Iня' стBoPив пpицiпьнi
ПPИЛaДИ, I_{ю Йoгo дiяльнiсть рiнvaлa спецiальнa пpaця ''Ap-
.гиллеpиЙскиe BoПpoсЬI aBИaц|4И'' (Cп6' l9l7). A пiспя зaкiн-
чення Apтипеpiйськoi aкaДемii в l9l8 poцi oпексaндp Жypaв-
чeнкo пpисBячyс свoi пorшщи poзв'язaннIo зaвдaнь шIтoпopa
Й стiЙкoстi' кеPoBaнoстi пiтaкa пpи втpaтi швидкoстi. 3a цi
пpaцi в l{ентpaпьнoМy aеpoгiдpoдинaмivнoмy iнститyгi в
Мoсквi вiн yДoстoсниЙ двox.('еpх<aвних пpeмiЙ сPсP (L943,
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l950). Caме нarп 3eмпяк oпексaндp Жypaвvенкo вB:Dкaсться
aвтopoм дoспiджень динaмiчнoi стiЙкoстi Й штoпopa лiтaкa.

3нaчниЙ вклaД У PoзBитoк aвiацii внiс y тi poюr Кoсгянтин
Кaлiнiн (5.02.l887-2|.4.|938), yPoшкeнецЬ слo6iдськoгo кo-

зaцькoгo мiстa BaлyЙки. Bипyскник Киiвсь-
кoгo пoлiтехнiчнoгo iнститyгy вiн ytке в |923
poui пodyпyBaB нa киiвськoмy зaвoдi пiтaк
впaснoi кoнстPyкцii К-l. Кoли вiн вoсени
1925 poкy випетiв Ha ньoмy дo Мoскви неpез
тoдilшнlo стoпицIo yсPP Хapкiв, тo кеpiв-
ницTвo Укpпoвiтpяpyxy, oзнaЙolvtиBlllисЬ з
цiri мaшинolo' зaпpoПoнyBaлo Кoстянтинy

Кaлiнiнy oчoJIити тaм aвiaзaвoд' 3 чиМ вiн пoгoдився. To>к
сaме Кoстянтин Кaлiнiн ствopив l925 poкy в Хapкoвi oдtlе 3
пePI'IIих кoнстPyкToPських бюpo aвiацiЙнoi пpoмислoвoстi.
3a l0 poкiв Tут ДaлИ пщiвкy B )китТя 16 типaм пiтaкiв - вiд К-
l дo К-l3. Toдi в Хapкoвi 6yпo випyrцeнo
пеprпi в CPCP сepiйнi пaсaх<иpськi
лiтaки К-2, к-3, К-4, нaймaсoвiшиЙ в
сPсP пaс.DкиPськиЙ пiтaк y пepeдвoеннi
poки К-5. A випpo6рaнцЙ |933 poку 44-
тoнниЙ I<-7 6у" тoдi нaйбiпьlпим
6aгaтoтopним лiтaльним aпaPaтoМ y
свiтi з сyшraPнoю пoтrя<нiстlo \х 5220 кiнських cил. }aвIЯк*l
цьoмy вiн мiг PoзBинyги tшви.цкiсть Дo 225 кiлoмeтpiв нa
гoдинy i дoпaти вiдстaнi дo 1000 кйoметpiв. К-7 мiг УзЯTИ Нa
бopт l20 пaсa:киpiв i 12 члeнiв екiпа.lкy, щo ПePeBiDкaлo тoдi
мo)кЛиBoсTi iнoземниx дiтaльних aпapaтiв. Йoгo кapкaс бр
yпePшIe в CPCP звapениЙ iз спецiaпьних мeтaлiB' BигoтoB-
лених y .(нiпpoпетPoBськy. У вiЙськoвoмy вapiaнтi К-7 мiг
6щи вarкким бoмбapлр.lлЬl{икoм' яюlй oзбpoювaвся тpьoмa 22-
мм гaPмaтaми тa шriстьмa Ч'Ieмeтaми.

Hезва;<arочи нa Tе' щo пiл чaс oднoгo з випpo6р.UIЬнI,Iх пo-
льoтiв К-7 зaзнaв aвapii, Кoстянтин Кaлiнiн пPoДoB)IqrBaB poз-
po6лятlа нoвi пpoекги. 3oкpeмa, вiн зaпpoпoнрaв лiтaк-гiгaнт
нa 500 пaсокиpiв, oднaк втiлити цеЙ пpoект У >KI4TTЯ }Ie BД:r,Ioся.
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Hеoбxiднo дoдaTи' щo Кoстянтин Кaлiнiн oднoнaснo бр
oдниМ з opгaнiзaтopiв i пeprxиx виклaдaчiв Хapкiвськoгo
авiaцiйнoгo iнститyгy. y 1938 poui вiн 6р зaapештoвaний
oPгaнaМи HкBс i poзстpiляниЙ зa стaн,цaPтними в тi чaси
зBинyвaчeIIнями в rппигylrствi.

Cвй слiд y твopeннi aвiaцiйнoi тeюlfuс,r lull|lIlуlB i 1poдденець
сeпa Пaвпoвичi нa Boлинi Бopис Чеpaнoвсьlий (13.06.189r
|7.12.|960), aвTop тaких кoнстpщuiЙ aеpoппaнiв, як БиЧ-3,
БИЧ-2| Totцo.

Tpеба скaзaTи' rцo в пiслявoeнниЙ нaс Бopис Чеpaнoвський
дr.,кe xoтiв 6уaувaти oдиtl 3 свorх opигiнaпьних пpoeктiв сaмe
в Кисвi, Мaв нa це нaвiть мaндaт вiд нapкoмary aвiaпpoмис-
лoвoстi, aлe ЦК BкП(6) нe дaB 3гoди.

Biдoмo тzlкoж' щo п,Iaц.
.цaPМ дIIя мaйбyгнiх пoЛьo-
тiв y кoсмoс нaшI 3ем,Iяк
CepгiЙ Кopoльoв стBoPюBaв
сaме B aвiaцii, кoнстPyюючи
свoi лiтaки Ta п,IaнеPи.

Poзпoвiдаючи пPo внесoк
нarших спiввiтчизникiв v

PoзBитoк свiтoвoi aвiaцii, звичaЙнo, l,tи не мoжемo не згaдaти
й пpo Ty Poль' якy вiдiгpaли щpaiнцi B стBoPеItIti aвiaцiЙних
двигyнiв. I тд, звиvaйнo, нaсaмпеPeд Мyсимo poзпoвiсти пPo
yPoрI(eнця сeпa Caвapки БoryспaBськoгo paЙoнy Киiвськoi
o6лaстi aкaдeмiкa Apхипa Люлькy (23.03.1908-l.06.1984)'

якиЙ rце в 30-i poки, кo,Iи' як кDкyTь' безpoз-
дiпьнo пaнyвaB в aвiaцii пopшнeвиЙ двигyн'
yзяB нa сeбе смiпивiсть заявити: днi Йoгo iс-
нyBaння пiченi, i вiн, син yкpaiнськoгo се,Iя-
нинa' мo)ке сТBoPити тaшil дBигyIl' якиЙ з
нaдзByкoBolo lшвидкiстlo пiднiме лiтaк в
стpaтoсфepy.

Цe тoЙ HaIII 3eМпяк' зa схeмolo якoгo
сьoгoднi всi aвiaцiйнi двигyни в свiтi. ToЙ
якиЙ мiг 6уr стaтн вiдoмим yкpaiнським

BигoтoBJIяIoться

Apxип Лtoпькa,
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пoетoм' aд)I(e вх(e B I'IIкiпьIIoмy вiцi дPyqrвaв свoi вiprпi в ки-
iвськoмy >кypналi. Алe нa твopний пolПyк y тexнiцi Apxипa
Люпькy спPя МyBaB вуlДaтниЙ щpaiн с ькиЙ мaтемaтик свiтoвo-
гo piвня Михaйпo Кpaвvщ, тoдi виклaдaч мaтeмaтики Киiв-
ськoгo пoпiтехнiчнoгo iнститyry, якvrЙ пpи.uкркaв y вiдпyсткy
в Caвapкy.

Це зa Йoгo peкoмендaцiеlo l6-pivний Apхип BсTyпar дo
БiлoцеPкiвськoi пpoфтeхпIкoJIи' пiспя зaкiнчeнHя якoi iде
BЧуITуIсЯ, в Киiвський пoлiтeхнiчниЙ. Oдepx<aвIпи 1931 poкy
дип,Ioм мехaнiкa, мoлoдиЙ спецiaлiст Люпькa 6yв нaпpaвлe-
ниЙ в aспipaнтypy Haщoвo-дoслiднoгo iнститyry пPoIl,tис,Io-
вo1 eнеpгетl|KI7 B Хapкoвi. 3 1932 poкy вiн пPaцюe нa кaфeдpi
aвiaдвигyнiв y ХapкiвсЬкoмy aвiaцiЙнoмy iнститyгi пiд кepiв-
ництBotr{ тaких вiдoмиx щpaiнських yчeниx' як Biктop I{вет-
кoB тa Геopгiй Пpoскypa. I сaме у.р, У Хаpкiвськoмy aвiaцiЙ-
нoмy iнститyгi, Apхип Лtoль-
кaв |937 poцi винotшyс iдеlo i
3 гPyпolo iнxeнеpiв-ентyзi-
aстiв poзpo6ляe пpoeкт пep-
IIIoгo т1ry6oкoмпPесoPнoгo
пoвiтpянo- PеaкTиBIIoгo
дBигyI{a. 3yстpiвIпи недoвipy
B кo,I:lх aвiaспецiaлiстiв, якi
вкaзyB:rпи нa великi тpyпнoщi
нayкoBo-теxнiчнoгo i виpo6-
ничoгo xaPaктеPy пpи здiйс-
нeннi цьoгo зaдyМy' Apхип Люлькa не orryскaс Pyки' a пPo-
дoB)кye PoзBиBaти свolo iдeю. Чepeз piк ним зaпPoпol{oвaнo
пPoeкт TP.ц.l _ тypбopeaктиBнoгo дBигylla' якuЙ дaвaв 6t
мoх<ливiсть PoзBиBaти дoти не6aveнy швидкiсть лiтaкa - 900
кiлoмeтpiв нa гoдиI{y.

3 цим пPoекToМ мoлoдий кoнстPyктop сaм пotхaв дo Мoс-
кви, дoбився .Dк нa тPинaдцятиЙ день пpиЙor"тy B нaPкoмa
aвiaцiйнoi пPoМис,IoBoстi, якoгo зyr'lЬ зaцiкaBити сBorlo iдeeю.
Il{oпpaвдa, як цe пoстiйнo тpaппяпoся B iстopii УкpaТни, втi-
JIIoBaти свiЙ зaдyrvl у >КI4TTЯ aвтopoвi дo3вo,Iипи нe нa бaть-
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кiвцIинi, a звепiли пepе.iх<ркaти в Poсilo Paзoм зi свoiми
T aIIaнoBlДTuМи сopaтникaми.

У Ленiнгpaдi, нa КipoвськoМy зaвoдi, Apхип Люпькa дo Ha-
пaдy гiтлepiвцiв нa PaдянськиЙ Coюз змiг вигoтoвити нa 75
BlдсoткlB y мет:rш aBlaдBи-
гyII PД-l. A piвнo зa двa мi-
сяцi дo вiйни нaшI зeМ,Iяк
oдeP}кaB aвтoPське свiдoцт-
Bo нa дBoкoнтypниЙ тypбo-
pеaктивниЙ дBигytI (ДTPД)'
сxeмa якoгo пiзнiшe oдеp-
жaлa свiтoве BизHa}Iня.

Пo-спpaвх<ньoмy Ap:игry
Люпьцi мoх(Ha 6yro втiлroвaти свoi iдei в х<иття в пiспявoснний
чaс' кo,Iи йoгo з |946 poкy пPизнaч:uoTЬ гo,toBним кoнстPyк-
тoPoМ. Taк, 28 TPaвня |947 poку в пoвiтpя 6ylro пiднятo Peaк-
тlцвниil пiтaк Пaвпa Cщoгo сy-ll 3 пepI'IIиMи вiтчизняними
дBигyнaми TP-l кoнстpщuii Ap:ипa IIюпьки. Пoтiм 6упvtTP-2'
TP-3, з 1950 poкy двигyl{aМ' щo ствoPюBаuIИсЯ в КБ Ap:с,Iпa
Люльки, пPисBoюетЬcя iм,я гoпoBнoгo кoнстPyктoPa _ АJI.
Пepшим з цiеi сepii 6р pеaктивнlаit Двlцгуl AЛ-5, шIo Bстaнoв-
,IюBaBся нa пiтaючих пaGopaтopiях TУ.4. 3гoдoм BoIIи Bикo-

PистoByloться нa лiтaкaх кoнстpyкшii Мiкoянa тa Aлексreвa. 3
1952 poкy нoвi aвiaдвvlryНIl кoнстpщuii Ap:ипa Лloльш NI-7
тa NI.7Ф тa rx мoдифiкaцii встaнoв,IюIoться нa нoBих пiтaкaх
AI{ДPiя Tyпoлсвa, Пaвлa Cщoгo, Cepгiя Iплtotuинa, Cеменa Лa-
вoчкiнa, Oпексaндpa Якoвл€вa, Гeopгiя Беpiевa. Ha цих нaй.
срaснirшиx нa тoй чaс мaIIIиII:D( встaнoBJIIoeться вепикa
кiлькiсть peкopДiв, зoкPеМa' Bисoти пoJIьoTy у 28852 метPи в
1950 poцi, Bисoти гoPизoнт.UIЬнoгo пoпьoTy' шro в 1962 poцi
piвнявся 2|.270 мeтpiв, )aкe B |972 poui нoвиЙ aвiaдвигyr
кoнстpщЦiТ Люльки 6ув poзpaхoвaний нeсти пiтaк зi
rпвидкiстю 3 тисячi кiлoметpiв нa гoдиЕry.

3a ствopення тa Bдoскoнaпeння сepiЙних aвiaдвигyнiв нalш
3ем,Iяк Apхип Люпькa yдoстoeниЙ 3Baння Геpoя Coцiaлiс-
тичнoi Пpaцi (1957)' вiн - ,IayPеaт Ленiнськoi (1976) тa .{еp-
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жaBних пPемiЙ сPсP (1948' l95l).  Пiспя кoнчини в Мoсквi
Йoгo iмeнeм нaзBaнa п,пoUIa в стoлицi Poсi[, кoнстPyктopсь-
кe 6юpo, дe вiн 6р з |957 Poкy гeнеPaлЬHиМ aвiaкoнстpщ-
TopoМ.

Кoпи Йдeться пPo твopЦiв aвiaдвигyнiB' To Ми t{е мo)кeмo
тaкo)к o6iЙти yBaгoю uIе oднoгo BиДaTнoгo yкpaiнця
.цeмiкa oпексaндpa Iвченкa (23.||.|90з-30.06.l968), yPo.

дlI(енця мiстa Toкмaкa 3aпopiзькoi o6лaстi.
Пiсля зaкiнчення в 1935 poцi Хapкiвськoгo
меxaнiкo-мaшинodyДiвнoгo iнститyтy вiн дo
кiнця свoiх ,цнiв зaЙмaвся кoнстPyIoBaн}Iям
спoчaткy пoplП}Iевиx, a пoтiм тyp6opeaктив-
них i тyp6oгBинтoвих двигyнiв, якi встaнoв.
ленi нa 6aгaтьox пiтaкaх i гелiкoптepaх. 3oк-
Peмa' .цBигytlи, ствopeнi пiд Йoгo кepiвницт-

вoм, пiднiмaли в пoвiтpя тaкi вiдoмi лiтaки, як AH-10A ''Ук-
paiнa'', AH-8, АH-24, A.l4 (',Бд>кiпкa''), ЯК-I2, як-l8T, як-40,
IЛ-l8. oлeксaндp lвченкo yдoстoeниЙ звaнI{я Геpoя Coцiaлiс.
тичнoi Пpaцi (l963)' ЛaweaTa Ленiнськoi ( l960) тa [epх<aвнoi
пpемii сPсP ( l948). Пoмep i пoхoвaний y 3aпopiхoкi.

Cпpaвy oлексaндpa Iвчeнкa нa пoсaдi кеpiвникa МoToPo-
бyпiвнoгo КБ в 3aпopiх<lкi пpoдoвrкив BoлoД|4Му1p Лoтapев

Baжпивo те' щo' нeзBa)кaючи Ha poзPиB
екoнoмiчних 3в'язкiв }Ia TePeнaх кoЛиlIIHЬo-
гo Paдянськoгo Сoюзy, зaпopiзькi двигyнo-
6yДiвники зyмiпи втPимaтися в poзбypxa-
нoмy мopi PинкoBиx вiднoсин, Taк нeзBич-
н^Их ДПЯ тих' хтo 3aв)кди пPaцIoBaB в oбме-
)кениx гoсПoдaPсь.
ких Paмкaх'

Toж пotшyки нaЙoптимaльнitшoi
стPyктyPи' якa Мo)сllиBa B ниt{l[Iнlх

yмoв.rх' тaкoх( зaпoPyкa мaЙбyгньoго
yспiхy.

A зa мeх<aми Укpaiни тpивaлиЙ нaс
тBoPиB нaЙсрaснiшi aвiaдвигyни' в тoмy vиспi й BК-l, цдe
oдин BидaтниЙ наrш зeм-ляк - yPoркенець CинeльникoBoгo

.[нiпpoпетpoвськoi oблaстi CepгiЙ Iзoтoв
(30.06.l9l7-6.05.1983), якиЙ з l960 poкy
oчoЛIor,aв КБ iменi B. I{лимoвa. 3a ствopeн-
ня сyчaсних aвiaдвигyнiв дпя лiтaкiв тa гелi-
кoптеpiв CеpгiЙ Iзoтoв yдoсToeниЙ зBaHHя
Геpoя Coцiaлiстиvнoi Пpaцi, лa1pеaтa Лe-
нiнськoi тa ,['еpх<aвних пpемiЙ сPсP.

Уpoд>кенець Киевa Biтoпьд ШyнеЙкo
( l 7.08. 1 9 l 3-7 .04.|964)' ПpaцюIoчи в Ленiнгpaдi, зpo6ив вeли -
киЙ BHeсoк y poзpodкy пepцIих aвiaцiЙних paдioлoкaцiЙних
стaнцiЙ i сiмeйствa систeМ paдioлoкaцiЙнoгo 6oм6oметaння
ДIIЯ piзнoмaнiтниx лiтaкiв. Пiд Йoгo кеpiвництвoм як
гo,IoBHoгo кoнсTpyктopa тeМaтичнoгo спPямyвaння i за Йoгo
6eзпoсepeдHьolo rlaсTlo 6упи пpoвeденi нayкoBo-дoспiднi i
.цoслiднo-кoнстpyктоpськi poбoти, якi laKПaIIуI oсtIoBи
сTBoPеHня ПolIIyкoBo-пpицiльних сисTеМ д,Iя пPoтичoвнoвoi
авiaцii.

I Укpaiнa, i i] сини - aвiaкoнстPyктoPи' як Мo)кеМo пеPе-
кoHaTися' B)кe дaBнo здo6упи свiтoвy cIIaBу. Хoчеться спoдi-
в,a.Ir,lсЯ' щo Ми iT 6yпемo пPиМнo)кyBaтvl Й нaдaлi.

( l5. l l . l9 l4), yPoд>кeнець мiстa Шaхти, щo
тепeP y PoстoвськiЙ o6лaстi PoсiЙськoТ
Федеpaцii. Пiд Йoгo кepiвництвoм, скaжiмo,
стBoPeHo ДBигyни' якi пiднiмaютЬ y пoвiтpя
''Pyспaн'', ' 'Мpilo'', iнrпi пiтaки киiвськoгo КБ
iменi Oлегa Aнтoнoвa. Bипyскник Хapкiвсь.
кoгo aвiaцiЙнoгo iнститyтy стaB y кo,Iиlll-
ньoмy сPсP Геpoем Coцiaлiстиvнoi Пpaцi
(|974),,Iaypeaтoм Ленiнськoi (l960) тa .('ep>кaвних пpемiй
(1948, r976).

A гpщa кoнстPyктopiв 3aпopiзькoгo КБ пiд кepiвництBoм
Федopa Мypaвненкa сTвoPипa oсгaннiм чaсoм ДBI4Гу|1И, ЯКI4NI|1
6укуь oснalцyBaти нaйнoвirшi лiтatoц зoкPемa 

^I7-7 
o, TУ -334

тoщo.
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IIPoPиB y кoсМoс

Пepшi y свiтi пpaктиннi кpoки Дo сTBopeння paкетнoi.
тeхнiки, a вi,цтaк i вихoпy,IюдстBa B кoсМoс зpoбив щpaiнець
Oпексaндp ЗaсяДькo (1779-|838), кoтpий нaPoдиBся в селi
Лютeнькa нинirпньoгo Гaдяцькoгo paЙoнy
Пoптaвськoi o6пaстi. HaшIaДoк кoзaцЬкoгo
po,Цy вiн, цйкoм мo)клиBo' сaмe пiд вппиBoм
poзпoвiдей свoгo дiдa - зaпopoзькoгo гapмa-
шIa - пPo нaпoBнeнi пopoхoм i спецiaльнoIo
сyrиiшцrIo диBo-pypки, якi мoгпи лiтaти, a
BIryчиBI'IIи в цiпь, ви6уaли, зaBдaloчи Bе-
ликoi lllкoди пPoтиBниКy' пoсTaBиB сoбi зa
мery PoзгaДaти тa€Мницю тиx пepвiсних Paкет' a пoтiм ствo.
pити Й сBoIo.

Пoчaвши вiйськoвy кap'rPy з пiппopщикa apтипеpii, oпек-
сaндP 3aсяд,ькo дoслyЯffвся в цаpськiй apмii дo генepaл-пеЙ-
тeнaнтa. Aлe пopяд з вiЙськoвими пoхoдaми вiн з l8l5 poкy
3.lxoпиBся кoнстPyюBaнням Paкeт' BKпaдaIoчи B цIo спPaвy
свoi гpotшi. BиЙrшoвtши y вiдстaвкy, вiн пoнaд дBa Poки у 6aть-
кiвськiЙ кyзнi в piпнiи Лютeньцi зaймaeться eкспePимeнтaми
в твopeннi нoвих пpилaдiв. 3pештolo, вiн дoсягaс yспф,
скoнстPyюBaBшIи пеPlпi зpaзки зaПaJIIoBa,Iьних i гpaнaTнI{х

Paкeт тPЬoх кaлi6piв: 4-дюЙмoвi, 2,5-дюЙмoвi i 2.дюймoвi, a
тaкoж спeцiaльнy yстaнoBкy дпя стpiпь6и.

Кoпи apмiЙськi випpo6yBaння в Caнкт-Петеp6ypзi пiдтвep-
Д|4тI|4 Bу|coKy якiсть paкет oпeксaндPa 3aсядькa, вiн пoвepтa.
eться 3 1818 poкy нa вiЙськoву cтrу>к6у. Уже vеpeз двa poки
ЙoМy дoPг{aloтЬ oчo,Iити нoBoсTBoPeнe Apтипepiйське yп-
paвлiння, спeцiaльнy Caнкт-Пeтepdypзькy пa6opaтopilo' пo-

PoхoBий зaвo.ц i Cанкт-Пeтеp6ypзький apсeнaл.
У 6oЙoвiЙ o6стaнoвцi Paкeти oлексaндpa 3aсядькa 6улн

BикoPистaнi в poсiЙськo-TyPецькiи вiинi l828-l829 Poкirх.
Уxе в тoй чaс tх викopистoByB.UIи TtlcЯЧaNIуI..{пя пpицiльнoгo
BeденtIя Boгню тoдi нaшиМ зeмпякoм 6упи вигoтoвпенi
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спeцraпьнi стaнини' 3 яких oдHoчaсHo зaIlусКaIIИ 36 paкет -
тo6тo пpoo6paз мaЙ6yгнix''кaTIошI''.

Пoселивrшись з пIoтoгo 1834 pol<y B Хapкoвi, oпексaндp
3aсядькo ПpoдoBllqrBaв пPaцIoBaти нaд IIoBими poзpoбкaми.
Bтiпloloчи B )киття oднy з Hих' - зpo6ити сyднoп,IaBниЙ пpo-
xiд мilк ПoPoгaМи нa.(нiпpi зa дoпoмoгolo скoнстpyЙoвaнoгo
ним спецiaЛьнoгo пPистpoю - вiн зaсryдиBся i пoмep. Пio-
неp кoсмiннoi еpи пoxoвaниЙ y Хapкoвi.

Hoвaтopськi iдеi oлексaндpa 3aсядькa в Poзвиткy paкетнoi
техн iки yспilпнo poзBиBaB yPoДкенець Чepн iгiвщи ни, виДaтнlлЙ
рениЙ гeнepaл-пеЙTeнaнт Кoстянтин Кoстянтинoв (l8l7, зa
iнlшими дaними, |8|9-24.I.|871). Пiсля зaкiнчення Мю<aй-
лiвськoгo apтилеpiЙськoгo гIилищa в Caнкг-Петep6ypзi вiн спo-
чaтКy сIryЯilв в гвapДiйськiй apтилеpii. Пpoтягoм 184Ь44 пеpe-
6уъaв у вiдpяркеннi зa кop.Цoнoм' де виBчaв apтилepйськy
спPaBy. Пpoявив сe6e як тaлaнoвитиЙ iнrкeнep-кoнстPyкгop.
Hим, зoкpемa, 1844 стBoPенo елeкгpo6алicгичний ПPуIIIaI\ NIя
BизнaчеHня tшвидкoсгi пo,Iьoтy apтилеpйськoгo сIIaPядa в 6щь-
якiЙ тovцi тpaсктopii, a |847 - 6aлiстичниЙ маятник, Я|с&|Й
.цo3вoЛиB yсTaHoBиTи закoн змiни pyxoмoi cуlIIИ PaКеrrИ y vaсi. 3a
.цoпoмoгoю цЬoгo ПPилaдy нaшI зeМJIяк BстaнoBив Bп,IиB фopми
тa кoнстPyкцii paкети нa ii бaлicгичнi власгивoстi, щo дirлo змory
зaкЛaсTи нaщoвi oснoви poзpaщнкy i пPoеI(ryвaнIrя Paкет. y 1849
вiн 6yв пpизнaнeниЙ кoмaндиPoм Caнкт-Пeтep6ypзькoгo

PaкeтHoгo тa зa сFиiсництвoм o:стeнськoгo кaпсIo,Iьttoгo зirкпa-
дiв. 3 186l кepyвaв 6yпiвниuтвoм Микoлaiвськoгo Pirкетнoгo
зaвoДy' a з |867 oчoлиB йoгo як нaчzUIЬIIик.

Пpoтягoм l 850-1 860-x Кocгянтин Кoстянтинoв скoнстPyюBаB
2-' 2,5- i 9-дюймoвi 6oЙoвi Paкeти з .цaльнiстlo пoпьory ,Цo 5
кМ' щo бyпo вeликим дoсягнeнням дпя ХIХ ст., гryскoвi yс-
TaнoBки i мarпини для виpo6ництBa Paкeт' poзpoбив технoпo-
гiчниЙ пPoцес .rxньoгo Bигoтoв,Ieння iз зaстoсyвaнI{ям aBтo-
мaTичI{oгo кoнтpoпIo i yпpaвлiння oкPeМиМи oпepaцiями;
Peкoмeндyвaв пpийoми BикoPистaння rх y вiЙськoвiЙ спpaвi.
BинaЙrпoв пpицiл дпя стpiль6и 3 глaдкoстBo,Iьниx apтипepiЙ-
ських гapмaт.
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Кoстянтин Кoстянтинoв бyв Boднoчaс aBтopoМ бaгaтьoх
нayкoBих po6iт з питaнь apтилеpii, pщнoi BoгHeпaльHot збpoi,
пipoтeхнiки, пopoxoвoi спPaBи' paкетo6yпyBaння' пiдвoднoгo
тa пoвiтpoплaBa}Iня.

3гiднo з Йoгo зaпoвiтoм Кoстянтинa Кoстянтинoвa пoxo-
Baнo нa piднiЙ Чеpнiгiвuдинi, пpo щo пoвiдoмили тoдitшнi
микoлaiвськi гaзeти. Hеo6xiднo дo,цaти' щo iмeнeм нaцIoгo
зеМ,Iякa нaзBaIIo кpaтeP нa зBoPoтнoмy 6oui Мiсяця.

УкpaiнськиЙ rrrлях y пoдaJIьшIoмy PoзBиткy paкетнoi теx-
нiки тopyвaв Микoпa Ки6альчич (19.l0.1853-27.04.|88I)'

кoтPиЙ нaPoдиBся в Кopoпi нa Чepнiгiвщинi
в сiм'i сBяIIдe}Iикa. l87l встщив вiн встyпиB
дo Iнститyгy iн>кeнepiв rшляxiв y Caнкт-Пе-
тep6ypзi, a,Iе Bжe нaсTyпHoгo poкy пepeвiвся
y Мeдикo-хipypгivнy aкaдемilо. Пoтiм lfu-
6aльчичa зaхoПиЛa peвoлIoцiЙнa дiяпьнiсть,
вiн стaв oд}IиM 3 aктиBних чпенiв ''Hapoднoi
вoпi'', зoкpeмa, зaвiдyвaв лa6opaтopiеlo вибy-

xoBих PeчoBин Bикoнaвчoгo кoмiтery цiei opгaнiзaцii, бpaв

rIaсTЬ y пiдгoтoвцi зaмахy нa цapя oлексaндpa II.
Кoпи Ки6aльчичa зaaPe[I]TyBiUrи i сталo зpoзyмiлим, щo

Йoмy зaгpoжye сМеPтнa кaPa, вiн мрився тiльки нaд Tим' uдo
не Bстиг зpeaлiз1вaтu6oДaЙ нa пaпepi свiЙ пpoект мi;кплaнет-
tIих Пo,Iьoтiв, нaд яким вiн пpaцюBaв нaвiть TarМHo вiд дPУ-
зiв. I{oпpaвдa, вiн мiг пoпpoсити пoМи,IyBaння' Пpo Щo Йoмy
гoBoPиB йoгo o6opoнець. Але Ки6aльчич вiдпoвiв: ''УPя,ц, дaсть
менi xadapa y вигпядi )киття' i ним я 6уДу пpив,язaниit дo нес-
кiнченoгo ,Iaнцюгa злoчинiв, бeззaкoнь i свaвoпi, здiЙснIoвa.
них нaЙзпoчинirшим y свiтi yPядoМ. Я пoзбaвпю се6е змoги
6opoтися iз цим злoм. Мене пoсTaBJIять y стaнoBище мoвчaз-
нoi спiв1,.laсти y МoPдрaннi Мoгo HaPoдy... Hi, кpaшIe пoМеP-
ти з гiднiстю, нbtс нeдoстoЙнo )киTи. Пpoсити пoмилyBa}rня
не 6yпy!'..

I зa тaкиx o6стaвин Mикoлa Кибarrьчич виpilшyе зaBеPIIити
свiЙ пpoект y в'язницi нaпеPедoднi стpaти. B кaмеpi B FIьoгo
нe 6yлo пaпеPy' нa якoмy з6иpaвcя BуIKIIaсTу| свoi дyмки. I тoдi
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вiн виpilшyе викoPистaти зaмlсть пaпеPy стiнy, нa якiЙ
кPес,IитЬ i пиrпe пo,IaMaHим ryдзикoм. Кoли вДaлoся Д,iстaти
пaпePy' пePеписye з стiни свiЙ пpoeкт i вpщae Йoгo свoсмy
aдBoкary Гepapпy. Toй пpo6yс пеPедaти ui poзpa.xyrки нa 3a-
хiд, oзнaйoNlуITуI 3 ним вiдoмих нaщoвцiв, кoтpi свoeю пети-
цieю змoхсyть BPятyBaти Ки6aльчичa, Bп,lиtIyBlII|4 fla ЦaPЯ.

''Bpятуъaти )I(иTтя' - гoвopить пiдсyдний сBo€мy aдBoкa-
тoвi, _ це дpyгoPядне. Baжливe iнtшe, BzDк,IиBo BPятyBaти
мolo iдею, BPяTyвaти винaхiд, пIo6 вoни стaли нaД6aнням
пtoдствa!.. Boни вiдкpиtoть,Iюдинi lпях нa Мapс, Bенеpy..[a-
дyгь мo)olивiсть зaселити всi п,Iaнeти Bсесвiтy, нa якиx мo)I(-
IIИBэ )КуITTЯ. Boни пiдкopять лloдинi кoсмoс' пoдoпaloTь }Ieс-
кiнчeннi кoсмiчнi пpoстopи! 3a всю iстopilo зeмпi ця iдея не
6yлa нiким пPoпoнoBaнa. Я з l4-pivнoгo вiкy винorшyo iT в
сo6i. I тепeP Bже ясtlo 6aту i тBePдo зIIaIo' як зpo6ити, ulo6
лiтaльн*lЙ aпapaт' вalкчиЙ зa пoвiтpя, пoдo,IaB 3еМ1Iе тяlкiння
i здaтний 6ув лiтaти y 6eзпoвiтpянoмy пpoстopi. .floпoмoхсiть
менi вpятрaти цIo iдею, вpятyвaти мiй винaхiд!''

Кибaльчич зaгинyB' aле Йoгo пpoeкт' яruЙ Дo 1917 poкy
пpoпe)кaB y )<aндaPмськoмy apхiвi, тaким чи}Ioм 6р ypятo-
вaниЙ.

3вичaЙнo, poзпoвiдaroчи пPo щpaiнцiв-пepшoпpoхiдцiв y

PoзBиTКy Paкетнo-кoсмiчнoi тeхнiки, не мoхемo oминrги
пoстaтЬ Кoстянтинa Цioлкoвськoгo (05.09. 1 857- l9.09.l935).
Taк, сaмe тoгo' кoтPoгo IraPек,Iи ''6aтькoм
poсiЙськof кoсмoнaвтики''. Aле не всi, oче-
Bиднo' 3нaIoTь' цIo вiн - 3 пPoс,IaвJIеtIoгo

щpaiнськoгo кoзaцькoгo PoДy HaливaЙкiв.
Бaтькo нaPoдиBся в сепi Кopoстятин нa
Piвнeнщинi. ,(o peнi, Йoгo 6paт дeякиЙ чaс
пiдписрaвся як l{ioпкoвський-Haливaйкo.

3aгaльнoвiдoмo' щo пiсля зaгryскy в CPCP
пePпIих кoсмiчниx сyггyтникiв 3eмпi aмepикaнськi eкспepти
lalсYпlцтtтц всIo Paдянськy лiтepaт1py, ЦIo стoсyBaпaся
кoсмiчних пpoблeм, a в бiбпioтецi Кoнгpеry y Baшrингтoнi
тoДi >к 6yпo ствopенo спeцiaльний вiддiп' пPисBяченtlЙ Цим
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Кoндpaтюкa' '3aBoIoBaння мiх<плa-
неTних пpoстopiв''. У нiй aмеpикaн-
ськi спецiaлiсти знаЙtшли для сe6е
''зoвсiм нoвi pезyльTaTИ'', щo Й тoдi
BBa)l<aЛИсЯ зa нaЙвиДaтнirпi мaтемa.
тиvнi дoсягнeння щoдo o6чиспeння
PyJry Paкет y кoсмivних пpoстopax i
пoсaдки tx нa iншi плaнеTи. I кoпи
aМеpикaнцi виpiIпипи пeтiти нa Мi-
сяць' тo викoPистaЛи нaпPaцIoBaння

пpo6пемaм. Йoгo кepiвник ДoктoP Шелтoн i бр сaме тим' хтo
пopaдиB твopцяМ ''АпoЛoнa'' oзнaЙoмитися 3 книгoю Юpiя

y Киевi, де пPaцюe BaнтzDк}Iикoм' спIoсaPeМ' PeпетитoPoм.
Aле сaмe в тi poки* ЮpiЙ КoнпPaтюк poзpo6ив oснoвнi

пpo6лeми Paкетнoгo Py'(y' викпaвruи tх y свoiй пpaui ''Tим,
хтo 6yДе ЧИTaTИ' щo6 бyдyвaти''. У>r(e тoДi нarш зeм,Iяк пoдaв
матeмaтичнi фopмyли Pyxy Paкет y кoсмivнoмy пpoстopi. 3
цьoгo пPиBoдy'.BестItик AH сссP', у |967 poцi зaзнaнaB: ''Hе-
зaлех(нo вiд К. Е. IJ'ioпкoвськoго i не 6уlуи знaйoмим з йoгo
дoспiдlкеннями, Ю. B. Кoндpaтюк opигiнальним метoдoм вивЬ
oснoвнi piвняння PyJry Paкeти. B Йoгo пPaцях с poзpo6кa
нaстyп}Iих пpoблем: eнePгетичнo нaЙвигiднirшi тpaектopii
кoсмiчних пoльoтiв, тeopiЙ бaгaтoстщiнчaстих Paкет' пPo-
мi>книx мi>кплaнeтниx зaпPaBoчниx Paкетних 6aз y виглядi
сyпyгникiв п,Iaнeт' eкoнoмiчнoi пoсaдки Paкeт нa п,Iaнeтy 3
викopистaнням гirльмyвaння aтI\,toсфepoю. Hим 6ун 3aпPo.
пoнoвaнi д,Iя зaстoсyвaHня B двигylriD( як пaльне дeякi метa-
пи, мeтaлoiди тa tх вoдневi з'еднaння, нaпPиKпaд' 6opoвoднi''.
oДнaк пiспя зaхoпЛення Киrвa в сepпнi l9l9 poкy вiЙськaми
llенiкiна Йoгo знoвy мo6iпiзoвyють. I знoвy вiн рiкae, цЬoгo
Pазy дo Cмiли, щo нa нинitпнiй Чepкarцинi. Taм влalштo-
Ry€TЬся poбiтникoм нa зaлiзницi i тaм )ке' oчeвидllo'
знаЙoмиться з Юpiсм Кoндpaтюкoм' yPoд}I(eнцeм Лyцькa,
Кoли тoЙ пoМеP l бepeзня l92l poкy, oлeксaндp ШapгеЙ пpи-
сBoloe сoбi Йoгo дoкyменти. Haвiщo? Ма6щь, oсlloвнolo пPи-
чинolo цьoгo вvинкy 6yлo пo6oювaння' lIIo йoгo як кoлиIllнЬo-
гo oфiцepa 6iпoi apмii пеpеслiдрaтиме diльrпoBицЬкa BЛaДa.
B yсякoмy BипaдКy |922poку вiн нaвiть нaМaгaвся пеpeЙти pa-

* У пepeдмoвi дo пеPrrloгo Bидarrня свoei пpацi ''3aвoювання мiя<плaнeт.
них пpoстopiв'' Юpiй Кoндpaтюк писaв: ''I{ю пPaцю в ii.oснoвних чaстинilх
нaписанo l9l6 poкy' oпiсля тpинi дoпoвнювaнo i лoкopiннo пеpеpoбпювa.
lIo. Автop спoдiваеться, шo йoмy вдaлoся пoдaти зaвдaння зпo6yття
с()няi|llоl системи не y виглядi тeoPетичню( oснoв' Poзвитoк якlfк i пpaк.
тичнe застoсyвaння нaле)кaть нayui Й технiцi маЙ6yгньoгo, a y виглядi пpo-
ектy' хoч i не деталiзoвaнoгo' .lле вже з кoнкPетними цифpaми, здiйснeння
якoгo цiлкoм мoж,Iивe i в тепеpiruнiЙ чaс дЛя нaшoi сyчaснoi тeюriки пiсля
сepii експеpимeнтiв, щo нe стaнoвлять бyпь-яких тpyлнoщiв. 3дiЙснeння цe
дo тoгo ж, вiд пoпepeднiх експеpиментiв пoчинaючи i кiнчаloчи пo,IЬoтaми
на Мiсяць, за6pалo б, oскiльки пPo це мoжнa ЧДИт|,| зaздaлeгiдь, мeнrце мa-
тepiальних зaсo6iв, нirк пo6уДoвa кiлькoх великиx вiйськoвих кopаблiв....,.

' t Юpi" Кoндpaтюкa, кoтpий ''Po,-
po6иB yсi дeтaлi BуIсaДKI4,'I{a цю п,Iaнеry' ''poзpaxyвaв yсi вapi-
aнти експeдицii нepез нaвкoлoмiсяцевy op6iтy''.

Oдин з кepiвникiв aмеPикaнських eкспeдицiй нa Мiсяць
.(х<oн Гy6oпт I{aписaB y щryнaлi ''Лaйф'': ''Кoли я нa свiтaнкy в
беpезнi l968 poкy iз зaвмиpaнням сePця сTе)киB нa мисi Кeн-
нeДi зa сTapтoМ paкети' щo нeслa кopaбeль ''Aпo,Ioн'' y нaпpя-
мi Мiсяця, я ДyМaB y цeЙ чaс пpo щpaiнця Юpiя Кoндpaтюкa,
якуtflt 5О poкiв тoмy poзpoбив тy сaмy тPaсy' пo якiЙ нaпе)кaлo
лeтiти нaI'IIим aстPoнaBтaм: Бo>кe мiй!...'.

Хтo >к вiн, ЮpiЙ Кoндpaтюк? Haсaмпеpед, це Hе спPaB)кне
iм'я генiaльнoгo сaМopoдкa' з яким вiн рiЙrпoв в iстopilo
свiтoвoi цивiлiзaцii. 2l нepвня l897 poкy в Пoптaвi У Poдинi
сryдeнтa Киiвськoгo щiвеpситeтy Гнaтa Шapгея нaPoдиBся
син oлексaндp, якиЙ пoтiм у сИrIУ )l(итт€Bиx
o6стaвин стaв IOpieм Кoндpатloкoм. Haв-
чaвся B ПoлтaвськiЙ гiмнaзii, a 1916 poкy
всTyпив дo Петpoгpaдськoгo пoпiтeхнiчнoгo
iнститyry. Ta нeвдoвзi 6yв пpизвaниЙ дo аp-
мii Й нaпpaвпений y шкoIry пpaпopЩикiв.
Boювaв нa Кaвкaзi, a кo,Iи poсiЙська apмiя
poзвaЛилaся пiсля )кoBTHeBих пoдiЙ |9|7
poкy' Йoгo мoбiлiзрaпи дo бiпoгвapДiЙських чaсTин.
Oлeксaндp дiкaе i пepeхoвyстЬся спoчaткy в Пoлтавi, a
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Paдянськo-пoльськиЙ кopдoн' aЛe 6уB зaTPиMaItий пoIIьськи-
Ми пPикopдotlникaми' пPoтe з-пiд вapти втiк.

Упepше як ЮpiЙ Кoндpaтюк вiн з'являстЬся B мiстеvкy
Мaлa Bискa нинirпньoi Кipoвoгpaдськoi oблaстi дeсь |924 po-
кy. ПPaцIoBaв мeхaнiкoм нa e,IeBaтopi, пoтiм Йoгo слiди ве-
дyгь нa Пiвнiчний Кaвкaз, у Си6ip... !i пoнeвipяHня нe зaBa-
дили Юpiю Кoнлpaтюкy нaпoлeгilиBo poзpoбляти iдеi oсвo-
rння кoсМoсy' щo з:rхoпи,Iи Йoгo Iцe B двaдцятиpivнoмy вiui.
I oсь pезyльTaт - у |928 poцi в HoвoсибipсЬкy Bихoдить дPy-
кoм йoгo кIlи)кечкa ''O мe)кппa}Ieтньгх пyгешIeстBиях''. CaМe
т:|т BvтклaДaloться oснoвнi iдеi вченoгo-сaМoyкa' ш{o пoтiм
6улиpeaлiзoвaнi нa пpaктицi в 1969 poui.

I!е тpeбa дoдaTи дo цЬoгo BиBeдeння фopмyли Кoстянтинa
I{ioпкoвськoгo свoiм спoсo6oм i незaпe>кнo вiд ньoгo:
о6гpyнтрaння Дoцiльнoстi веpтик:ulьHoгo з,IеTy Pакет ( Цioл-
кoвськиЙ пPoпoнyBaB скiсниЙ TylreлЬ y гopi), iдеi ствopeння
пpoмiл<них бaз пiд чaс пo,IЬory нa Д,aпекi вiдстaнi, a тaкo)к
викopистaння op6iтaльниx 6aз, зaстoсyвaння гipoскoпy,Цпя
стaбiлiзaцii пo,Iьoтy' пpoпoзицй здiЙснювaтИ гаЛЬNIуBaння y
веpхнix шIap:rx aтмoсфepи' пPиtIципи BикoPистaння сoнячнoi
енеpгii, lIIлIoзy для виxoдy y вiдкpитиЙ кoсМoс' скaфaндpa iз
зaпaсo}l пoвiтpя, д,зePкilJI дпя зв'язкy - ДЛя.цьoгo пеpeд6ava-
JIися aнтени кеPoвaнoгo випpoмiнloBaнHя. I, нapeштi, iдея пpи
висaдцi aстpoнaвтiв нa iнrшиx п,Ia}Iет:lх luI:,,ПIJaTИ нa op6iтi
пoстiйнo дiloчy стaнцilо, ruo й 6ylо pеaлiзoвaнo aмePикaнцяМи
пiд нaс пo,Iьoтy нa Мiсяць.

Кpiм мaтeмaТичних poзpaxyнкiв TPaси нa Мiсяць, ЮpiЙ
Кoндpaтюк 6aгaтo пPaцIoBaB нaд фoPмolo Paкет' r7aIIъH|4N| ДIIЯ.rхнiх 

двигyнiв, i впepIшe в iстopii кoсмiчниx дoслipкeнь зa-
пPoпo}IyBaB KqIДIIaTу paкетy' вкaзaB нa нeoбxiднiсть скинди
пaливнi бaки пepед BихoдoМ лiтaльнoгo aПapaTУ зa мeх<i зем-
нoгo тяx<iння, o6гpyнтyBaB пPoгPaмy oсBo€ння кoсмiчнoгo
пPoстopy чеPф системy кoсмiнниx стaнцiй, eфeктивне викo-

PисTaнIrя сoнячнoi енepгii, a тaкo)к виpo6иь кoнцепцiIo змiни
клiмary цiлиx кoнтинентiB' I'IIиpoкoмaсштaбнy мeпiopaцiю
всiсi плaнети тotцo.
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Усе це, a тaкo)к opигiнaльнi пpoeкти кoсмiчних кopaбпiв,
i.хнix двигyнiв, 6упи гPyнтoBнo oпPaцьoBaнi aвтopoм у 20_
30.x poкax, Iцo пoстaвипo Iopiя Кoндpaтюкa в пеPlIIy шIePeHry
вiдкpивaнiв кoсмoсy. Кpiм тoгo, Йoмy нaлeжaть yнiкaльнi
пPoeкти тaк i нe з6yпoвaнoi дo сЬoгoднi Кpимськoi вiтpo-
eпeктPич}Ioi стaнцii пoтyэкнiстlo |2тнcяч кйoвaт, зведeниЙ зa
Йoгo кpеслeнняМи в Кaмiнь-нa-O6i деpeв,Яt||4t| епeвaтop без
х(oднoгo цвяxa мiсткiстlo l0 тисяч тoнн зepнa' a тaкo)к 6aгaтo
iнrшиx нepеaлiзoвaних пpoeктiв.

(]повненe д,paмати3мy )ку1TTя нeBизнaнoгo гeнiя зaBеPllIи-
llкlся тpагiн}lo - BзиМКy |942poкy oпoлчelleцЬ ЮpiЙ Кoндpa-
TЮк загинyB у 6oях пiд Мoсквoю. Biдoмий щpaiнськиЙ вче-
ниЙ aкaдeмiк ГеopгiЙ Писapeнкo скaзaB: .'Щo6 гeнiЙ пPaцю-
вaв i >кив 3a чy,ким пaспoPтoм' rцo6 зoвсiм не д6aв пPo с,Iaвy
B,Iaснoгo iменi - цe тPaп,Iя€тЬся ЧуI нe впеPrrle в свiтi... I xoч
стaли B)ке xpeстoмaтiЙними нaзBи: теopiя Кoндpaтюкa, B|4-
нaхiд КoндPaтюкa' зPеlIIтoю кPaтеP Кoндpaтюкa на Мiсяцi, i
iх вaх<кo пepeiнaкшити' тa все >к вiднинi нarп видaтний зeм-
ляк МаTиМe свiЙ нeпoвтopниЙ )киттeпис''.

Пpo це ПPoМoBисTo Bис,lIoвиBся i aмepикaнський aстPoнaBт
Hiл Apмстpoнг' сTyпиBlIIи Ha Мiсяць: ''Iде - нeвeликиЙ кpoк
ДЛЯ II|oД|,II||4, aлe гiгaнтськуrЙ Дпя Bсьoгo лIoдстBa''.

У цьoмy величе3нa зaспyгa Й пoптaвця Юpiя Кoндpaтюкa' в
цьoмy i свiтoвa кoсмiчнa слaвa Укpaiни. Tим пave, щo iT yс-
пilшнo пPимIro)qrBaB ypopкeнeць Житoмиpa CepгiЙ Кopo-
пьoв (30. 12. 1906- l4.0l . l966).

Taк, цeЙ щpaiнeць спpaвдi нaпe)I(ить дo
синiв нarпoгo нaPoдy, йoгo зaспyги B стBo-
pеннi пеptшиx Paкетtlo-кoсмiчних систeM Bи-
знaнi в yсЬoМy свiтi, a iм'я зoлoтими пiтepa-
ми нaвiчнo вписaне в iстopilo пюдськoi
цивiлiзaцii. Спaдкoсмeць КopoльoBa нa пoс-
тy гoJIoBи Paди гojloBних кoнстPщтopiв Ba-
сипь Мiшин у |976 poцi тaк хaPaктePизyBaB
зaстГуIИ нarrloгo 3емпякa B PoзBиткy кoсмiч-

нaЙспaветнilшиx

нoi нaщи i теxнiки нa тoмy eтaпi: ''Пpи ствopeннi пеpIпoi
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paдянсЬкol МDккoHTинентa,IЬнol Paкети oе3пoсepeдньo кo-

ЛeкTиBoм oсo6лиBoгo кoнстPyкTopськoгo бIo-

Po пiд кеpiвництBoМ с. Кopoльoвa 6улo ви-
pirшeнo 6aгaтo нayкoвo-Tеxнiчних пpoбпeм i
poзpoбленi кoнстpщЦii, якi знaЙrп ЛИ aaсToСу-
Baння i пo.ц'aдьrшиЙ poзвитoк y нaсTyПниx
poзpo6кaх. .(o poзpядy Taких poзв'язaних
пpo6лeм i пpoектнo-кoнсTPyкTopськиx pi-
IIIенЬ' якi стaди фyндaментaЛЬkl^уIМИ oснoBa-
NlуI ДIIЯ дa,IЬIlIoгo пPoгPесy PaдянсЬкol Pa-
кeтнoi тeхнiки' н.lJIех(aть:

- BиpllIIеHня ПpooJleми Пpoxoд)кeння lIIlJIьних IIIаPIB aтмo-
сфepи i poзpo6кa кoнстpщЦii гoлoвнoi ЧaсTI4t|уI мi.lккoнти-
нeнтaльнoi 6aлiстичнoi paкeTи .цля tIIBидкoстеЙ вхo.фI(eння'
бпизьких дo пеplпoi кoсмiчнoi;

. виpiurення пpoблeм i poзpoбкa кoнсTPyктoPських зaxoДiв,
ПoB'язaних з yпpaвпiнням i стa6iпiзaцiсlo нa aктивнiЙ дiлянцi
пo,IьoTy пpyяснoi paкeти з piдким нaпoBнеIIням з вiднoснo
ни3ькими чaсToTaми BЛaсних кo,Iивaнь як 3гиннoгo, тaк i
ПoB3дoB)кHЬoгo пoxoджeHня;

- yпpaвпiння paкeTolo 3a ДoпoМoгolo пoвoPoтних кеPoBa-
них кaмеp згoPaння' якi пpaцююTь нa кoМпoнент.rx iз систе-
ми пoДaчi oснoвtloгo двигyнa;

- poзpoбкa ПеPlпoi paдянськoi кеpoвaнoi кaМеPи згoPaння з
Byз,Iaми кoЛиBaHня' сyмiщeними з мaгiстPaIIЯМИ пiдвoдy
кoмпoнентiв;

. poзpo6кa iз залренням iнlших opгaнiзaцiЙ тeopii i викo-
нaBчих opгaнiв сисTеМ PеryЛIoBaHня piлких PaкеTниx двигщiв,
стBoPeння 6opтoвих сисTeм peryЛIoвaнrrя тяги ,цBигylriв, сис-
теМ oд}Ioчaснoi витpaти кoМпoнeнтiв 3 paкeTнoгo бпoкy,
синхpoнiзaцii oднovaснoгo сПoPoжнeння бaкiв piзних paкет-
них 6пoкiв, гiдpaвпiннo не 3B'я3aних мbк сo6oю;

- poзpo6кa мeтoдoлoгii вiдпpaцюBaння скJIaд,}Iих paкeT}rиx
кoмплeксiв пPи нaзeМних i дьoтних випpo6yвaнняx' якi зa-
бeзпeчyють нeoбхiднi,IЬoтнo.технiчнi й eксплyaTaцiЙнi xa-

PaктePистики B кopoTкi тepмiни.
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Кpiм пpaктичнoгo виpilшення пеPеPaхoBaних пpoблем, зa
dезпoсepeднЬoю гIaсTIo С. Кopoльoвa i пiд Йoгo кepiвницTBoм
бyли ствopенi експеpимeнTa,IЬнo-виpo6ничi 6aзи, BипPo-
(lyвальнi сTен.ц'и i пoлiгoни з нeoбхiдними сrгPк6aми i oб-
ЛяднaнняМ' якi i в нинiцrнiЙ нaс е фyнлaменTaЛЬнolo oс}IoBoю

д,Iя дa,Iьllloгo ПPoгPeсy paдянськoi Paкетнo-кoсмiчнoi теxнiки''.
I якщo 3a o.ц'Hе десятиpiнvя в CPCP бyлo здiЙсненo пPoPиB

y кoсмoс' tцo o3нaменyBaЛoся 3aпyскoМ ПеpIIIoгo llITгIнoгo
сyПrгника Землi, a чеpе3 чoTиpи poки нa нaBкo,IoзeМнy opбiтy
BИBO.IИTI:CЯ кoсмiчниЙ кopaбeль 3 IIIoди}Ioю нa 6opтy, тo в

цЬoМy BеIIиче3нa зaс,Iyгa щpaiнця Cеpгiя Кopoпьoвa, кoтpиЙ
зaB)кди пPизнaBaBся дo свoсi нaцii, щo зaсвiднyсться як Йoгo
oco6иcтим зaписoм в aнкетi сTyДeнтa Киiвськoгo пoлiтeхнiч-
нoгo iнститrгy, Taк свiдченнями Йoгo пoбpaтимiв з oстaннiх
poкiв lкиття нaI'IIoгo генiя. Toмy Й спpaвдi мaсМo гoPдиTися
тиМ' ll-(o Йoгo iм'я нaзaвжди 3o,Ioтими лiтepaми BПисaне B
iстopilo свiтoвoi цивiпiзaцii.

Пiсля смеpтi Cepгiя Кopoльoвa Йoгo, як y,ке згaдyвa,Ioся'
зaмiнив нa пoсTy генepa,Iьнoгo кoнсTPyктopa Boпoдимиp Мi-
lI]ин' якoмy pa,ц,янськиЙ уpяд ПPoдoB)кyBaB пеPедaBaти всi
rlpiopитети щoДo мiсячнoi пpoгpa-
ми. o.цнaк oбидвa Пyски Paкeтo-
нoсiя ''H-l' ' в 1969 poцi зaзнaлИaBa-
pii, vим фaктиvнo 6yлo пoхoвaнo
всi спoдiвaння Ha yспirшне здiЙ-
снeHня мiсячнoгo Пpoектy в нaЙ-
6ли>кчиЙ чac.

I-l.я невдaнa вoдHoчас пoхoвaлa Й
iнrшиЙ, бiльrш ПеPспекTивний пpo-
екT llo,]ЬoTy нa Мiсяць, якиЙ пpo-
IIOtiyBaB iнrший paдянськиЙ гене-

paльниЙ кoнсTpyкТop щpaiнськoгo
пoxoдх(еHня. ЙДeтьcя пPo iДею

PaкетoПЛaнa' зд'aтнoгo пepeлiтaти з
пJIанеTи нa ПIlaнeтy' зaпpoПoнo-
вaнy Boпoдимиpoм Челoмeсм (30.06.l9l,r-l989). Hapoдився
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Biн нa yкPaiнськoмy ПiдляtшшIi, BиPoсгaB y Пoлтaвi' BчиBся B
Киeвi. 3aкiнчивrши КиiвськиЙ aвiaцiЙнlцЙ
iнститр у |937 poцi, зaлиrпиBся пPaцIoBaти
тyг aсистеtlтoМ' oскiльки Йoгo диплoмнa
po6oтa ''Кo,IиBaнHя в aвiацiЙних двигyнax''
6уa визнaнa ыкe тoдi сеpЙoзнolo 3zlявкolo нa
мaйбyгнi здoбщю,r B нayкoвoМy пoшщсy. A
нepeз piк y ''Жypнaлi iнституry МaTeмaтиIс{',
вiн пpyкyс сBoIo стaттю пpo стiЙкiсгь ппaстин

в oсoбпивlос випaдк.lx.
A якш.I'o Bз,яTуI дo yBaги те' щo B сryдентсЬкi poки Boлoди-

миp ЧeлoмeЙ виДae кypс Bектopнoгo aнaлiзУl шlo зaстoсoBy.
BaBся .цo КyPсy мeхaнiки, сaМ читaс КyPс 3 тeopii кoливaнЬ
iнженеpaм aвiaцiйнoгo заBoдy iмeнi Бapaнoвa y 3апopiлоt<i, тo
сaме B Укpaiнi вiдбрaсться Йoгo фopмрання якмaЙ6уньoгo
Bчe}Ioгo. Tщ Йoмy дoвoди,Ioся зyстpiнaтися Й poзмoвIIЯTrn' 3
Taкими BидaTниМи Bчeними' як aкaдемiки flмитpo Гpaве i
Микoпa Кpилoв, бaгaтьмa iнrпими вiдoмими BчeниМи - пo-
pяд з лекцiями в пoлiтеxнiннoмy вiн слрaв y l(иiвськoмy yнi-
веpситетi IqPси 3 мaтеМaтиKи' }laтeМaтичI{oгo aнaлiзу, тeopii
пифepeнцiйних piвнянь' матeмaTиvнoi фiзики, теopii пPylк-
нoстi тa мехaнiки. Це дaлo йoмy мo>кливiсть yя<е 1939 poкy
зaхуIcTИTИ в КПI кaндидaTсьIry ДисePTaцiю, vеpез piк встщити
дo спeцiaльнoi дoктopaнтyPи AH CPсP, YiyДуI6УЛo вiдiбpaнo
50 oсiб 3 yсьoгo Paдянськoгo CoIoзy.

3 194l poкy Йoгo як тaJlaнoBитoгo i пepспeктивнoгo iюке-
нepa Йoгo зaбиpaють y Цeнтpaльний iнститrг aвiaцiЙнoгo
мoтopoбyДyвaнЕя, дe чеPф piк вiн сTBoPиB пyльсyIоvиЙ пo-
вiтpянo-pеaктивниЙ двигyн' якиЙ встaнoBпIoBaBся }Ia oкPe-
миx пiтaльI{иx aпaPaтiD(' y тoмy чllcпi Й сaмoгo Чепoмея. 3
|944poку вiн гoлoвниЙ,aз 1959 _ гeнep:rльниЙ кoнстpyктoP
aвiaцiйнoТ теxнiки.

Кoпи Пpезидент CШA.Цхсoн Кeннeдi y вiдпoвiдь нa пеP.
rпий пoпiт PaдянсЬкoгo кoсмoнaBтa Юpiя Гaгapiнa 25 тpaвня
196l poкy B|,1Cу1|уB 3aвдaння BИcaДI4Tl,I rlюДИk|у нa Мiсяць, шIo
мaло б пoBеpнrги aмеPикaнцям пpiopитет в oсBo€ннi кoсмo-
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сy i тaм Poзпoчirпися po6oти пo стBoPеtIнк) кoмп,Iексy ,,Ca-

тypн-Aпoлoн'', тo дпя CPCP цe ст.l,Io свoepiдним сигнzUIoМ
Дпя PoзгoPтaння в,Iaснoi пpoгpaми пoпЬoтy нa пPиPoд}IИf,I Cу-
гtyгник 3eмпi. 3perштolo, тoдi, кoли в aмеPикaнськoмy кollгPe-
сi odгoвoploBallaся пpo6пeмa пoJlьoтy aстpoнaвтiв нa Мiсяць
''як питaння нaцioнaпьнoгo пpeстихсy'' i пpи цьoмy нaЙaктиB-
нirui зaкoнoдaвцi ствepД)|сувulvl' щo ''свiт визнar пPaBo нa пi-
дePстBo IIишIe 3a тiеlo кpaiнoк)' якa пеPlпolo дoстaвить ,IIoди-
нy нa мiсяць, дoвiвtши тиМ сaмим свo€ нeзaпеPечне лiдepсгвo в
кoсмoсi'', в цeй y КБ BoлoДимиpa Чепoмея Bже пoBItим хoдoм
Йrшлo ескiзне пPoектyвaння 6eзпiлoтнoгo PaкеToппaнa ДПЯ
пoлЬoTy нa цю п,Iaнery.

I тoдi тpьox гeнePaль}lих кoнстPyктopiв - щpaiнцiв - CeP-
гiя Кopoльoвa, Boпoд|tN|ИPa Чепoмея тa МихaЙпa Янreпя
зaпPoсипи дo Кpeмпя, де пePeд кolкним пoстаBили кoнкPетнe
зaвдaння. Гoпoвне _ висaджеtIIIя нa Мiсяць PaдяIIських кoс-
мoнaвтiв - пoк,Iaдirлoся нa Cеpгiя Кopoпьoвa, a кoнстPyк-
Topськoмy бtopo BoпoДиlvtиPa Чeпoмея дoPrlaлoся стBoPити
paкeтoнoсiЙ дпя o6льory цiei плaнети. I тpe6a скaзaти' щo
пepulиЙ дoслiдниЙ 3Pa3oк неo6хiднoi Paкeти в>ке 1965 poкy
вивiв нa нaBкo,Ioзeмнy op6iтy нayкoвy стaнцilo ',Пpoтoн''
Baгolo |2,2 тoннуl. У пopiвняннi з aмеpикa}IсьKиМ aнa,Ioгoм,
яшЙ 6ув гoтoBиМ нa цeй чaс дпя дoстaBпенIIя в мaйбщньoмy
aстpoнaвтiв нa Мiсяць, че,IoмeiвськиЙ paкетoнoсiй 6р нa6a-
гaтo пoпеPе,цy.

3 oгпядy Ha виIIеPед2кеIIня пo[ryкoвиx po6iт y кoлективi
Чeпoмея вoсeни 1965 poкy бyлo виpilшeнo бpaти 3a oснoBy

Paкетy yP-500 К. Aле твopниЙ генiЙ Чепol\,lея lIе зaспo-
кoloвався: вiн в iнiцiaтиBнoмy пoPядкy poзpo6пяе нoвий пpo-
eкT - yP-700' дЛя якoгo пPoпoнye викoPистaти нaдпoтrжнi
нoвi двигщи, якi стBoPив кoлектив ще oднoгo щpaiнця -
гeнePa,IЬнoгo кoнстPyктopа Bалeнтинa Гпylлкa.

Як ввaжaють експеPти' сaме нa paкетi yP-700 з кopa6пeм
Лк-700 paдянськi кoсМoнaBTи мir,Iи rrlaнс пoтPaпити нa Мi-
сяць paнiше aмеPикaнцiв. Aле, oчевид}Io, спPaцьoвyвaпa нe-
глaснa вкaзiвкa щoдo стPиМyBaння пpiopитeтних poзpo6oк
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Boпoдимиpa Чeлoмeя: 1960 poкy нa oднiй 3 Taeмних нaPaд се-
кPетaP цк кПPс flмитpo Устинoв, кoтpиЙ вiв oбopoннi пи-
тaння' зulявиB: ''3apyбaЙте сo6i нa нoсi: Чeлoмею в кoсмoсj
мiсця нeМae''.*

oднaче Bсе те' щo Bдa,Ioся втiлити B )киття aкaдемiкy Bo-
IIDДуIМI4Pу Чепoмеto, зaлиIIIaeться Bидaтним дoсягнeнням B

oсвoeннi кoсМoсy. Taк, пiд Йoгo кepiвництBoМ poзpodленi

PaкeTи-Iroсii тa штрнi сyпyгники зeмпi ''Пpoтoн'', ''ПoлiT',,
''Кoсмoс-l267', тa iншi, a тaкoж opdiтaльнi стaнцii ''Caлloт-3'' i
''CaлIoт-5''.

Bидaтнi зaс,Iyги Boлoдимиpa Чепoмeя в ствopeннi Paкетнo-
кoсмiчнoi технiки вiДзнaченi Ленiнськolo (l960)' тPьoМa дeP-
)кaвними пpeмйми сPсP(1967, |974, |982)' вiн yДoстoений
зBaння двiнi Геpoя Coцiалiстичнoi Пpaцi (1959, |963)' зoпoтoi
медaлi iменi М. Жщoвськoгo ''3a кpaщy Пpaцю з теopii aвia-
цii'' (1964) тa зoпoтoi медaлi iмeнi o. Ляпyнoвa AH CPCP ,'3a

видaтнi пpaui в галyзi Мaтeмaтики i мехaнiки'' (1977).
Cеpед сyзip'я Bидaтних щpaiнцiв, кoтpi вивoди,Iи ,IЮдстBo

в кoсмoс' oсoбпивo яскPaBoю е зipкa генеPil,IьI{oгo кo}lстPyк-
тoPa Paкетtlиx двигyнiв aкaдемiкa AI{ сPсP Baлентинa Гlщш-
кa (23.03. 1908-1989), кoтpиЙ нaPoдиBся в oдесi. Biн зaкiн-

чиB y |924 oдecькy пpoфтeкшкoлy. oднaк,
нe3B.DкaIoчи нa 3aхoп,Ieння мaпIoBaнням тa
мyзикoю (деякиЙ чaс вiн нaвiть нaBчaBся B
oдеськiЙ кoнсePвaTopii), пepeмiг пoтяг дo
фyндaмeнтaльних нaщ, oскiльки вх<е тoдi
юнaк виpiIпиB пPисBятити сBoе )киття oсBo-
eннЮ кoсмiчнoгo пPoстoPy. Пepекoнпивим
свiдчeнням цьoгo 6упa rry6пiкaцiя в '.ИзBес-

тиях oдесскoгo гy6кoмa КП(6)У'' 18 тpaвня 1924 Йoto пеpшroi
poзвiдки ',3aBoIoBaння 3eмпеlo Мiсяця''. A vеpез двa poки вiн

* 3 пpивoдy пoдi6нoгo стaвлення вищoгo кеpiвництвa CPCP .Цo poзpo-
6oк Boлoдимиpа Челoмея нaPoД|lI|'Ася oсь тaкi пoетиvнi pяДки:

Пuzмeu эrалкuе! omкpыmo не у'lея
ocmанoвumь мozrrcй r,Ibrcпu взлеm,
Bы nodcmpелuлu еенuЙ Чeлoмeя,
УшеёшuЙ в dальньtЙ лvнньtЙ свoЙ noлem!..
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пy6пiкyс y Bсeсoloзltoмy )К}Рнaлi ,'Haщa и Texникa', сTaттк)
.'Cтaнцii пoзa 3емпelo'', в якiЙ o6гpyнтoвyе нeoбхiднiсть сTBo-
pенняop6iтaльнoi стaнцii _ сyпrгницi 3емпi, a тaкoж Пеpед.
бaчae, щo тaкi BиTBoPи ,IIoдсЬки;к pщ знaпo6ЛЯ.IЬcя не JIиlшe

дJIя aстPoнoмiчних i метеopoпoгiчних спoстеPelкeНь, a Й ДIIя
3B'я3кy iз 3eмлеlo.

I{iлeспpямoBaнe з.rxoп,Ieння мo]IoдиI\,t дoспi,цникoм кoс-
мiчнoю тeМaтикolo 6yпo пepeкoн,IиBolo пiдставoю дJIя oтPи-
мaння y Hapкoмaтi oсвiти yсPP нaпPaB,Iення нa фiзикo-
МaтeМaтичниЙ фaкyльтeт Ленiнгpaдськoгo щiвеpситеry. II]e
нaBчaloчись в Йoгo стiнaх, Baлeнтин Глyrшкo PoзпoчaB кoн-
сTPyIoBaн ня кoсмiчн oгo кopaбпя, яwtЙ мaв викoPистoByBaти

Д,rя пoпьory сo}lячtly eнеpгilo. У квiтнi L929 poку стyдe}IT-ви.
пyскrrик пoс,Iaв нa eксПеPтизy y вiддiп вiЙськoвиx винaхoдiв
пpи Кoмiтeтi в спpaвaх винaxiдництBa пPoeкт eпeктpoтepмiv-
нoгo дBигyIra, якуtЙ BикJIикaB пiдвищениЙ iнтepeс y спeцiaлiс-
тiв.3pештolo, це Й Bизнaчи,Io мaЙбyгне мiсце poбoти Гпyrдкa
в ГaзoдинaмiчнiЙ пadopaтopii, щo poзмiщyBaлaся в мiстi нaд
Hевolo. У цьoмy lrayкoвo-дoспiднoмy зaклaдi мoпoдиЙ спецia.
пiст пoвнiс116 gillДaвся кoнсTpyюBaнню Paкeтниx двигрriв.

Ha пoнaткy 30-х poкiв вiн poзpo6ив свitц
пepIшиЙ eкспеPимelrтaпьglаЙ 3Pa3oк. I хoч
Йoгo тягa стaнoвилa BсЬoгo rrriсть кiпoгpaмiв,
oднaк сaМe з нЬoгo Po3пoчirлoся Paдянське
PaкеTнe двигyнo6yпyвaння нa piдкoмy пaливi,

дo PoзBиткy якoгo 6у" dезпoсepeдньo
пpинeтний Глytшкo.

У тi poки oди}I 3 йoгo пpoектiв - дBигyrr
oPМ-65 - бр встaнoвпeнтаЙ нa пePЦIoМy
paкетoплaнi PП-318 кoнстpщuii Cеpгiя Кopoльoвa. ЦеЙ дви-
гщ, poзpodпeниЙ пiд кеpiвницТBoм Мo,Ioдoгo Bчeнoгo в 1936
poцi, poзвиBaB тяry Дo I75 кйoгpaмiв, BитPимyвaB дo 50 rryс.
кiв, i сaме вiн вiдкpив ePy PеaктиBнoi aвiaцii в CPCP. Кpiм тoгo,
зaBдяки oPМ-65 в Paдянськoмy Coюзi в |939 poцi бyпo
здiЙснeнo зarryск eкспePимеIlтaльнoi кpипaтoi paкеtи''2|2',
клaсv''3eмля-3eМля'''
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У пoвoснниЙ чaс Гпylшкo oчo,IиB спeцiaпьне кoнстpyктoP-
ськe бюpo, i впpoдoвlк багaтьox poкiв вiн Paзoм з C. Кopoпьo-
Bим стBoPювaв мi>ккoнTи}Iентaльнi 6aлiстиннi paкeти, a
пoтiм i знаменитi PaкeTнo-кoсмiчнi кoмП,Iекси' зaBд'яки чoмy
сPсP дoсягнyB eпoxaпьних yспiхiв в oсвoсннi кoсмiчнoгo
пPoстoPy.

3a видaтнi yспixи B poзBиткy Paкeтнo-кoсмiчнoi тeхнiки
yPoджeнeць щpaiнськoi землi Baпeнтин ГпyIшкo двiнi yдoстo-
rHий зBaння Геpoя Coцiапiстиннoi Пpaцi, вiн вiдзнaнениЙ
Лeнiнськolo i двoмa .(еpх<aвними пpeмiями сPсP.

Еpa пpиклaднoi кoсмoнaBтики в Укpaiнi PoзпoчиHarться в
l95l poцi, кoпи в .(нiпpoпетpoвсЬКy нa 6aзi aвтoмo6iпьнoгo
3aBoдy сTBoPю€тЬся paкетodyДiвнe пiдпpи€мстBo. oчoпIoвaнi
yPoджeнцем Cемeнiвки нa ЧepнiгiвшIинi Baсилeм Бy.Цникoм
(24'06.|9|3-8.03.2007), мiсцевi кoнстPyкTopИ МaЛИ свoiм

зaвдaнням пoсTaBити нa сеpiЙнe виpoбницт-
Bo paкеry P-l, щo зa технiчними хaPaктеPис-
тикaМи нaгaдyBaJIа ФAУ-2. 3a iнiцiaтивolо
B. Бyпникa 6yлo зaпpoпoнoBaнo ствoPити

Paкeтy н a висoкoкИПIIЯЧ|4х' п.lлиBIIиx кoМ пo -
нент:lx' щo нa тoЙ чaс I{e мaJIo анaлoгiв y свi-
тoвiй пpaктицi.

Aкaдeмiк Baсиль БyДник - ГepoЙ Coцia-
лiстичнoi Пpaцi (l959)' Лaypeaт Ленiнськoi пpeмii (l960),6р
пePIIIим кеpiвникoм всeсвiтньoвiдoмoгo КБ''Пiвдeннe'' в
.[нiпpoпетpoBсьКy.

OДнaк 1954 poкy Мoсквa ПPИсЛaЛИ дo [нiпpoпеTPoBськa
tloвo гo кepiвникa кo н сTpyкToPськo гo 6юpo - Мнхairлa Янr e -
ля (7.| l . l9 l l -7. l l . l97l).  Як i  Bacиль БyДник, вiн тeж вия-
BиBся з yкpаiнським кopiнням _ Йoгo лlл 6р вtlспaниЙ з
Чepнiгiвшдини ще цaPсЬкolo B,IaдoIo пo Cи6ipy.* 3aюaстивurи в
1937 poцi в Мoскoвськorяy aвiaцiйнoмy iнститyгi диппoмнy Po-
6ory нa тeмy: ''BисoтниЙ винишдyBaч 3 гePМeтичнolo кa6iнolo'',

* HаpoдивrписЬ Д.lлекo вiд землi свoix пpедкiв , МихaЙлo Янгель вoлoдiв
iхньoю piднoю мoвoю' якoю вiн пiд нaс пеpe6рання B пеPедвo€ннi poки в
CША вiльнo спiлцлвaвся 3 нaIIIими eмiгpaнтами.
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Янгeпь oдеp)кaB тaкиЙ Blдгyк вiд свoгo нayкoBoгo кеpiвникa -
вiдoмoгo нa тoй чaс aвiaкoнстpyкТopa Пoпiкapпoвa: ''B нaщy
вiн iдe спiДaмvl Лoмoнoсoвa''. Caме зaBдяки зyсиллям Пoлi-
кaPпoBa мoпoдиЙ фaхiвець 3.IлиIIIиBся пpaцIoBaTи B пPoслaB-
,Iеtloмy КБ. Уlке нepeз piк Йoгo вiдпpaвпяIoть
дo сIIIA дпя oзнaЙoмлення з тaмтеruнiм
piвнeм PoзBиткy aвiaцii.

Пoвеpнрruись iз зaкoPдotlнoго вiдpядxен-
ня,МllхaЙлo Янгель пPoдoв>кyBaB пPaцIoBaти B
КБ Пoлiкapпoвa, пoтiм 6 poкiв пiд кepiв-
Hицтвoм iнlшиx вiдoмиx aвiaцiЙних кoнсT-

PyIсгoPЬ - Apтемa Мiкoянa i М'ясЦeвa.3 |952
oчo,IюB:rB lrayкoBo-дoслщниЙ iнсгитд. A неpез двa Poки вцPя-
.ркarться нa зeМJIю сBoiх пPедкiв' oчoпиBlIIи в.(нiпpoпeгpoвсьIry
зaтa€мниtleне КБ ''ПЬденHе''. Tyг Михайлo Янгепь сгвopив нoвиЙ
н:lпpямoк i свoю lпкolry в poзpodui paкег i кoсмiчнlдс aпapaтЬ
piзнoгo ПPизнaченtlя, внiс внiс вaгoмиЙ вклaД У BивчeнHя BePх-

ньoi aтмoсфеPи тa нaBкoJloземнoгo пPoстopy
3a пPoгPaмaми''КoсМoс'',''Iнтеpкoсмoс''.* АЛe,
звинaйнo, пaм'ятникoм Йorяy залиrшarоться тi
нaйгpiзнirшi Paкeти сс-l8' Сс-24, щo нe мiUIи
aналoгЬ y свiтi.

3а ствopення в ,[нiпpoпетPoBськy Paкeтнo-
кoсмiчнoi тeхнiки МихaЙлo Янгeпь двiчi
yдoстorний зBaння Гepoя Coцiaпiстичнoi
Пpaцi (1959' 196l)' IIaуPeaTa Ленiнськoi
(1960) i .(еp>кaвнoi (1967) пpемiй, зoлoтoi
медaлi iменi C. Кopoльoвa. Iм,я МихaЙлa
Янгепя нoситЬ кPaтеP нa Мiсяцi, Хapкiв-
ськиЙ iнститyг paдioелектpoнiки, a тaкo)к
спецiaльнi медaлi Фeлеpauii кoсМoнaвтики
CPсP i Haцioнальнoi aкaдемii Hayк Укpaiни.

* Упepruе днiпPoпетPoвсЬкиЙ сyпyгtlик .'Кoсмoс- l,, 6р виве,ЦениЙ нa op-
бiтy 3eмлi l6 беpезня |962 poку' Biн' дo pеvi, дoставлявся в кoсМoс oднoЙ-
мeннoю pакетoю-нoсi €м' щo зДiйtcнилa l44 yспirшнi 3aпyски 3а чaс свoгo
викoPистaння.
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КБ oчolп,tв Boлo-Пiспя смepтi МlцхaЙлa Янteпя кoпектив ,
димI{p Уткiн (17.10.|923-|5.02.2000) пiд ке-
piвництвoм якoгo в .(нiпpoпeтpoвськy стBo-
pенa paкeтa-нoсiЙ ''3енiт'', ш{o й нинi, нa ДУм-
кy нeз:r,Ieх(них зapy6iжних експepтiв, зaли-
IIIaeться''нaЙ6iльur сг{aснoЮ' eкoпoгiчнo
чистoю i пеpспективнolo сePeд сepeд дiIoних
paкет-нoсiiB кo,IиlIIнЬoгo Paдянськoгo Co-

Ioзy'', a в пopiвняннi з пo-
дi6ними зaxiдними aнaЛoгaМи мaе пPaктич-
нo всi тeхнiчнi пepeвaги.

Bидaтним тBopцeм кoсмiчнoi тelшiки зa-
peкoМeн,цyBaв сe6e },PoДкeнeцЬ сeпa Бapмa-
шoвe 6iля Микoпaсвa МиxaЙлo PeIпeтньoв
(|0.09' 1924-26.0 |,|996)' Bиxoвaнець Cеpгiя
Кopoпьoвa Й Михairпa Янtепя вiн згoдoм
стBoPить Й oчoпить y Кpaснoяpськy сaмoс-
тiЙнe oКБ-l0 (1967-1977), a 3гoдoм стaне
тaМ жe гeнePa,Iьним кoнстPyктopoм i гене-

P:rльIIим диPeктoPoМ Haщoвo-виpoбнинoгo
o6'eднaння пpиклaднoТ мexaнiки (|977-|996).

Taк склaлoся' ulo вiн ствoploBaB сyпrгни-
ки вiЙськoвoгo пPизнaчeнIIя' сyпyтники
спeцзв'язкy' сyгtyтIlики-нaвiгaтopи, сyrryтIlики-
IIIпигyIrи. У тoЙ >ке чaс пiд йoгo кеpiвництBoм
6ylrи сгвopeнi кoсмiчнi aлapaTИ }IayкoBoгo' нa-

Poднo.гoспoдaPськoгo пPизнaчeIIIrя тa нaвiга-
цйнoгo зa6eзпeчeння мiх<нapoднlлс мoPсЬких
i пoвiтpяних пiнiЙ:, 'Мoпния'. , ' .Гopизoнт' ' ,
' 'Лy'' ', ' 'Экpaн.',' 'Paдyгa.','гЕo-ик'',' 'ГIIOHAсс'' i 6aгaтo-6a-
гaтo iнцrиx. 3aгaльнa кiлькiсть PeпIeтньoBськиx сyrrщникiв,
BиBедениx нa op6iти, - мaйжe тисячa! B oкpeмi poки нa piз-
нихop6iтaх' зaзнaчaс aвтoPитeтний дoспiдник кoсмoIIaBтики
Boпoдимиp Ппaтoнoв, TPуДkIIIocя пoнaд l20 сyпyгникiв
poзpo6ки HBo пpиклaднoi мeхaнiки, кoтpe сьoгoднi нoсить
iм'я aкaдемiкa Михaйпa Pеrпeтньoвa.
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3acпуи нaI'IIoгo зем,Iякa в ствopеннi кoсмiчнoi тexнiки вiД-
знaченi 3BанI{ями Геpoя Coцiaлiстичнoi Пpaцi (|974)' JIayPеaт
Ленiнськoi (l980) тa,(еpх<aвнoi пpемii Poсii (1995). Biн тaкoж
нaгoPoджeний зoлoтolo мед.rл,IIo iм. C. Кopo,Iьoвa AH сPсP.

Мaемo 6iпьrше 3нaти i пpo ypoпкeнця Киeвa Гпi6a Лoзинo-
Лoзинськoro (25.|2.|909-28. l l .200l), oднoгo 3 гoпoвIlих

твopЦiв PaдянсЬких PaкетoпJIaнiB''Б1paн''.
oчoпивrпи |976 нaуoвo-виpoбничe o6,eд-
нa}IHя .'Мoпния'', нaIII 3eм,Iяк дo6ився тoгo,
IIIo чepeз l2 poкiв daгaтopaзoвий op6iтaпь-
ниЙ кopa6епь пiднявся B кoсМoс. Aлe Й дoсi
3aпИ|I1|4Bся нeвтiлeним y )киття iнrшиЙ, нa6a-
гaтo eкoнoмнiший пpoект Гпi6a Лoзинo-
Лoзинськoгo - 6aгaтopa3oвa aвiaцiйнo-кoс-

мiчнa сисTемa uМAксu, 
для якoi ПIIaНуBaIIocЯ викoPистaти

щpaiнський пiтaк'МPй''.
y PoзгoPTaннi свoгo

нaсy '.зopяних вiЙн'', як
вiДoмo, Пpезидент CШA
Poнaльд PeЙгaн po6ив сгaв.
Кy нa yкpaiнця Миxaйпa
Яpимoвиva ( l3. l0. l933) '
кoTPoгo пPизнaчиB y квiт-
нi 1986 poкy кepiвникoм
ЦентPy стpaтегiннoi o6opoни. Tpe6a }Iaгo,Ioсити' щo IIeBи-
пaдкoBo цeЙ вибip yп:rв нa yPopкеIIця щpaiнськoгo Пiдляlп-
IIIя - Мю<aйлo Яpимoвиv y,кe з 1964 Poкy бyв вiдпoвiдальним
зa пiдгoтoвкy всiх систeм кoсмiчнoi пpoгPaми ''Aпoлoн'', у |965
вiн пpизнaнaeтЬся тeюtiчним диpeкгoPoм гrPoeкry op6iтальнoi
пa6opaтopii 3 aстPoнaBт€lми нa 6opтy. Taк щo yкPai.нeць Mшtaйлo
Яpимoвиv пo сщi втiпювaв y x(иття тoй пpoeкт, якиЙ зa
пiвстoлiття,цo цьoгo Bу1су1уB Йoгo великиЙ пoпеpедник нa piлнй
зeмлi ЮpiЙ Кoндpaтюк.*

* Мoх<на дoдaти' щo активtloгo лiяva щpaiнськoi гPoмaди y Baruинггoнr
МlахaЙпa Яpимoвизa Haцioнальна aкaдемй нaщ Укpaiни пiсля пpoгoпo-
tцення нeзa,Iех(нoстl oднoгo з пePIIIих iменрала свoiм iнoземниМ ч,Iенoм.
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.(o peнi, вiДзнaчaючи laст|fTv| B цьoмy плaнi МиxaЙпa Яpu-
мoвичa' впaстi CША в спeцiaльнiЙ гpaмoтi нaгo,Ioси,Iи' II{o

''Йoгo tшиpoкe технiчне 3нaння тa мaЙстеp-
нiсть кеpiвн ицTBa 6упи вa>кливими фaктopa-
мlл y лpиЙняттi кoнцепцii i плaнiв op6iтaль-
нoi пaбopaтopii iз зaпoгoю. Biн пoстiЙнo
Bикoнyвaв 060в'я3ки, якi вимaгaли нe3ви-
чaЙнoгo спeцiaльнoгo 3нaння тa yBaги з Be-
JIикoIo iнiцiaтивolo тa llaпo,IегпивoIo цiлe-
спPяМoBaнiстIo''.

Пopяд iз зaслyгaми МихaЙлa Яpимoвичa в Po3Bиткy
кoсмiчнoi й aвiaцiйнoi теxнiки в CШA, мyсимo згaдaти тaкo)к
i пpo ypoдlкенця Coкaля нa Львiвшдинi дoктopa Iгopя Бoгaveв-
ськoгo' кoтpий зpo6ив PoзPaxyHки пoBoPoтy aмepикaнсЬкoгo
кoсмiчнoгo кopa6ля з Мiсяця. Йoгo мaтемaтичнi PoзP&кyIrки
с тaкoж в нaгoдi всiм тим, хтo Poзp:rхoвyс нoвi нoвi пiтaльнi
aпapaти.

У с[IIA пPoяBилo сe6e Й 6aгaтьoх iнlпих гIених щpaiнсь-
кoгo пoхoд)кeння, якi BIIесJIи Bк,Iaд y PoзBитoк Paкeтнo-кoс-
мiчнoi технiки. 3oкpeмa, I\{aeмo пaм'ятaти БoгДaнa Гнaтюкa
(1915-1998), кoтpий нaPoдиBся в 3aлiпдикaх нa нинitшнiЙ
Tepнoпiльщинi i 6р oдним 3 гo,IoBI{их твopЦiв aМеPикaнсь-
кllк Paкeт ''Tpaйдент''. .(o peнi, в пePeK,Iaдi нa щpaiнськy цe
с,Ioвo oзнaчaе ''тpизyб''. Toмy Й BуIНИKae цiлкoм Pфoннe
зaпиTaння: чи Itе пoв'язyсться }IaзBa aмepикaнсЬкoi Paкети 3
нaцioнaльним сиМBoлoм iT TвoPця-yкpalнця.

Мoх<емo тaкoж гoPдитися' щo пpiзвище щpaiнця Boпo-
ДуINIИPa Haзapевиva, вiце-пpeзидeнтa фipми''ПфaЙцep',,
як спiвтвopЦя кoсмivнoгo aпaPary ''Biкiнг-l' ', бyпo викaP-
6рaне нa цьoмy мbr<ппaнетнoмy кopa6лi, якиЙ y дPyгiЙ
пoпoвинi II|4IIHя |976 poку пpибр нa Мapс i дaв бaгaтo
цiнних iнфopмaцiй пpo ньoгo. Цeй yспiх aмеpикaнськoi
HaУкИ пoяснIoвaBся бaгaтo B чoмy зaBдяки зaстoсyвaнI{Io тих
>кapoстiЙкиx мaтepiaлiв, якi зaпPoпoнyвaв дo виPo6ництвa
нaI'II 3eмляк.

Cьoгoднi вжe дoбpe вiдoмo пPo зaслyги щpaiнuя Йocилa
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Хapикa (l9l9)' кoтpиЙ oчo,IюBaB y CШA пoшIyки в ствopеннi
пeplllих сщщникiв зB,язкy, oчoJIIoIoчи з 1960 PoКy 3a дoPy-
чe}IняI\,t Пpезидентa.[. Кеннeдi сoМsAT _ кoPпoPaцiю сy-
пrгникoBoгo зв'язкy. I кoли 7 квiтня 1965 poкy в CШA зaпyс.
ти,Iи пеPI.шllЙ cутrуник 3в'я3Кy, тo син щpaiнських пePе.
сeленцiв з Чopткoвa стaв нaцioнaльним гePo€м цiеi кpaiни
Бaгaтo гa3ет нaписaли тoдi, Щo ''щpaiнeць змiнroe oбличчя
свiтy''.

.{o pevi, як щpaiнeЦъ tloсуrл Хapик твoPиB кoсмiчний
3B'я3oк y CШA, тaк i в сPсP цeй нaпpямoк y кoсмivниx дoспi-

д)I(еннях yзяB нa себе пpeдстaBник нaшroi
нaцi i  -  Пeтpo Бpaцлaвець (1l.04. l925)'
кoтpиЙ нapoдився в Хpистинiвцi нa
нинilпнiй Чepкaщинi. Biн пpoй[Ioв III,Iях
вiд технiкa дo гoпoBlloгo кoнстPyктoPa
тепeвiзiЙнoi aвiaцiЙнoi cуIсTeМуI дпя пеpeдavi
зo6pа:кeння нa нaдд:rлекi вiдстaнi (1945-
l95l). OДин з твopЦiв кoсмiчнoi фoтoтепe-

вiзiЙнoi сисTеми .'ЕнисeЙ,', 3a дoпoМoгolo якoi 6yпo сфoтoгpa-

фoвaнo звopoтниЙ 6iк Мiсяця (7. l0. l959) i  зoбpaxення
телeвiзiЙним спoсo6oм пеPeдaне нa 3eмпю. Учaсник
стBopeння телевiзiйних i непiпoтoBaних кoсмiчних кopa6лiв
'.Boстoк'', ''CoIoз'., ''CaпIoт'' тa iн. Iнiцiaтop встaнoBJIeння
телeвiзiЙнoi aпapaт)pи нa с}rпyTникy .'Moпния,' дпя спo-
стеPе)I(eння 3a пoBePх}rею 3емлi (1966): впеP[Ie в свiтi 6yпo
oтpимaнo зo6pa:кeння мaЙ>кe пoBнoгo ДIIcl.су 3емпi; нaщoвиЙ
eкспеpимент 6yв пpoдoB)I(eниЙ у po6oт.lх пo стBoPeннк)
кoсмiчнoi системи кoнтPoЛIo зa нaBкoЛoземllим кoсМoсoм.

TвopvиЙ пollгyl( Пeтpa Бpaспaвця вiдзнaчeнo Лeнiнськoю
(l960) i .(еp>кaвнoю пpемiями (l98l)' мед.r,I,lяМи ФeдеPaцii
кoсмoнaвтики CPCP (К. Цioпкoвськoгo' Ю. Гaгapiнa, М. Кеп.
дишa).

A ypoд>кенець Мaхнiвки (тeпep _ l(9ц66цoпьськe Biн-
ницькoi o6пaстi) eвген Opлoвський ( 13.04.l907-l6.04.1986)
кePyвaB podoтolo пo пpиЙoму i зaпиcу сигнaлiв iз дaлeкoгo
кoсМoсy вiд aвтoматичних мiл<плaнeтних стaнцiй.
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.(ля poзвиткy PaкeTнoi технiки 6aгaтo зpo6ив yPoркeнецЬ
Cyм Aнaтoлiй BaцIенкo (23.О9.|937). ПPaцююvи з 1960 poкy
нa ЛенiнгpaдсЬкoмy o6рiвськoмy зaвoдi, дe
BrIr Bиplс Brд Tехнlкa-кoнсTPyкTopa .цo генe-
P:UIьIloгo диPeктoPa (1988)' пiд Йoго кеpiв-
ництBoм i зa йoгo бeзпoсepедньolo гraстю
бyпи ввeдeнi в виpoбництBo пyскoвi ПPист-
poi CM -99 для пpoтипoвiтpянoi o6opoни,
4с.10 i 4С,-75 для пiдвoдних чoвнiв, o6лa.ц.
нaHня стaцioнapниx i зaлiзничних кoМaнд-
них пyнктiв для Paкeтних вiйськ, o6лaднaння дпя викol{aння
нaцioнaльних кoсмiчниx пoJlьoтiв пpoгpaми ''Энepгиlп _
Бц)aн'', ''Фo6oс.', ,'Beнеpa -|д1gg'l, .'Миp'', .,y.*o"o.o пpист-
PoIo д,rя paкeтнoгo кoмпЛексy с-300, сисTеМи зв,язкy i тепe-
метpii, aнтеннi пpистpoi дiaмeтpoм дзеPкaлa 70 мi cиcтeми
yпpaвлiння, laхИcTу i кoнтpoлю дJIя aтoМних еJleктpoстaнцiй
типy Ленiнгpaдськoi, Hacoc|4 для дo6увaння нaфти iз свepл-
JIoBиI{. 3a цi зaслщи нalш земJIяк yдoстorний звaння пaypeaтa
ЛeнiнськoТ ( l9s4) i .(ep>кавнoI (|977) пpемiй сPсP.

BизнaчaльниЙ вклaд в oсBorItI{я кoсlvtoсy внeс,Iи не JIицIe
oкpeмi yкPaiнцi. Bеличeзнi кoпeктиBи' ствopeнi нa нarшiЙ
зeмлi, дoK,Iaд:UIи чим:lлo зуc|4IIЬ,a6и пpискopити виxiд Лю,ци-
ни в кoсмoс. I Йдеться I{e ,IиI'IIе пPo с,IaBI{oзвiсниЙ ,'Пiвден-

мaцI,' y.(нiпpoпетpoBськy. Кoсмiчнa пpoгPaМa в CPCP, як i
нинi в Poсii, нe мoгJIa зДiйснювaтися нaсaМпepед 6ез хapкiвсь-
кoгo нayкoBo-виpo6ниvoгo кoмплeкry ''Хapтpoн'', де ще з 50-x
poкiв минyпoго стoлiття стBoPIoBzlл |1сЯ сИc.reNlи yпpaвлiння
Paкeтirми. Укpaiнствo мo)ке гoPдитися' lцo систeмa yпpaвпiн-
ня пeprшoi кoсмiчнoi стaнцii ''CaлIoт'', як i кoмппeксy ''Енеpгiя _
Бц)aн'', _ xapкiвськa.

3pеrптoю, iUIьтePHaтиBи нa теPeнaх кoпиIIII{ьoгo CPCP,,Хapтpoнy'' 
Ileмae й дoсi, тoмy йoгo кoпeктиB 6уъ зatryнeниЙ

дo peaлiзaцii мiя<нapoднoi станцii''Альфa'..
Кpiм тoгo, в Хapкoвi зIt.lхoдиться ще oдI{е нaщoвo-виpo6-

ничe oб'eднaння пoдi6нoгo типy _ 'Кoмyнap'', ЯК€ вигoтoB-
тIяe cуIсTeМуI yпpaвлiння дJIя oсI{oвнoi мaси кoсмiчних aпaPa-
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тiв. Caме нa ''Кoмyнapi'' виpo6пяIoть системи yпpaвпiння .Цпя
poсiЙськoi paкети ..Пpoтoн'' Й щpaiнськoi ''3енiт''.

3нaчниЙ вклaД У PoзBитoк кoсмiчнoi технiки внoсиB i внo.
сить кoпeктиB тaк звaнoгo .'зaпopiзькoгo Пентaгoнy'' - фiпialry
всесвiтньoвiдoмoгo o6'еднання''Хapтpoн''. Caмe тyг oдePх(iDIи
пyтlBкy B життя системи yпPaB-
лiння 6opтoвими кoмп,IeксaМи
кoсмiчниx мoдyлiв ' 'КBaнт-2' ' ,
' 'КpисTаЛ, ' , ' 'Сt lектp' ' , ' 'Пpиpoдa' ' ,

якi  завеpIl lили фopмyвання oстa-
Тorlнoгo Bv|ГЛяДу кoсмiчнoi стaн-
t1ii ''Миp''. Сaмe тyг вигoтoв,Ieнa
бopтoвa систeмa щpaвлiння дпя

щpaiнськoгo сyпrгHикa,'Ciч- l''.
Кoпектив цьoгo зaпopiзькoгo

пiдпpисмстBa' oчo,Iк)Baнoгo yPo-

д)кенецем Taгaнpoгa i вигryскникoм Хapкiвськoгo пoпiтex-
нiчнoгo iнститyгy Бopисoм Гaвpaнекoм (1938)' oстaннiми po-
кaМи 83яB г{aсТь y мix<нapoднiЙ кoсмiчнiй пpoгpaмi'.Aльфa.',
3oкpеМa' нa 3aПyrценolvty B l998 poui пеPцIoмy мoдy,Ii ''3opя''
експЛyaTyсTЬся зaпoPiзькa систeМa yпPaB,Iiння 6opтoвим
кoМплексoм.

Жoдний стapт кoсмiчнoгo кopaбля нe o6хoдився 6eз рaстi
нepнiгiвськиx пPипaдoбyДiвникiв, якi вигoтoвпяIoть неoбxiд-
нy paпioпpoД}кuilo...

3нaннy podory в ствopеннi Paкетнo-кoсмiчнoi те:сriюl здiй-
снив Iнсгитyг мехaнilсa HAH Укpaiни. 3oкpeмa, в пpимiщeннi
кo,IиlIII{ьoгo сoбopy y Фeoфaнii i спeцiaльнo збyдoBaнoмy нo-
вo}fy кoPгryсi пoслiлlкyвu||,|cя н,eСуЧi влaстивoстi o6oлoнoк _

цим зaЙмaлися aкaДeмiки A. Кoвaленкo Й Г. Caвин' дoктoP
тexнiчних нaщ C. Maлaшrенкo Й кaндидaт- B. Безсoнoв.,(oспi-
д)кення щoдo гiдPoпpylкнoстi в,эIIуIся пi'Ц нaщoвим кepiвницт-
вoм тoдilпньoгo членa-кoPеспoIIдентa AH УPCP КiльчeBськoгo.

У вiддiлi зaгaльнoi мехaнiки цьoгo нayкoBoгo зaклaдy Poз-
po6ляпиcя кoнцепцii стiйкoстi py;ry Paкети нa aкTивнiЙ дi-
лянцi тpaeктopii 3 метoю 6iльlп тoчнoгo BиBедeння сyпyгI{и-
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кiв i кoсмiчних кopа6лiв на opбiтy. Зa завдaннями КБ С. Кo-
PoЛЬoBa i  М. Янгеля спiвpo6iтtrики lнсти.гщy мехaнiки aкTив-
нo зaЙмaлися Haд3виtIaЙно ва>к, l tиt lими / l t tс l l iДженняМи B Pам_
кaх стBoPeHHя мi>ккoнтиненTaIlь}Iиx 6aлiсr 'ичних PaкеT'
oсoбпивo нa тBеpдoМу пaливi тиrIy Р.I.-4()' I]иl]rl i lJlи надмiцнi
кoнсTPyкцiЙнi матеpiaЛИ ДтIя paкеTHих двиI'yнiв i pеактивних
лiтaпьниx aпapaтiв.

Пpинeтними дo кoсмiчних пpoгpaМ с Taкo)к ХapкiвськиЙ
iнститyт HизЬких темпepaTyP, ЯКИЙ с гOЛoBним з пpoблеми
iмiтaцii yМoв неBaгoмoстi.

Пoчинaючи з 1958 Poкy, BaгoМиЙ BкДaд y PoзBитoк pакeT-
нoi теxнiки BHoсиB i ХapкiвськиЙ TаHкoBиЙ зaвoд iменi Мали-
шIeBa, дe BиПyскa,Iися ПoTr)кнi гlyскoвi yсTaнoBки ПP-ll.
3aпyск yсix кoсмiнних кopаблiв, y тoмy числi з ЛIoдиHoЮ нa
6opтy, здiЙснювaвся iз стapтOBих l]oзицiЙ' oснашlенИх I|PИ-

цiпьнolo aпapaТyPoЮ, poзPoб,I lеHoIo i  вигoтoвленolo Ha
киiвськoмy зaвoДi' 'Apсенaл''.

Кoпи пiд кepiвництвoм КopoльoBa poзпoчzшися po6oти пo
ствopенHю 6aгaтoстyпiнчaстoi мiл<кoнти нентaл ьнoi paкети P -7,

дaльнiсть пoЛьoTy якoi сягала 8 000 кiлoметpiв, To Пoстa,Io
Питaння пpo нeoбxiднiсть сгIopyд'женHя нoBoгo пoлiгонa дпя
випpoбyвaнHя нoBoгo пoкoлiння paкетнot теxнiки.

oчoпив у |954 poцi кoмiсiЮ д,Ля poзpo6ки oсЕlol]их вимoг i
вибopy мiсця дислoкaцi i  пt lл iгoна Baсиль
Boзнlок, якиЙ ylке МaI] зHarIниЙ дoсвiд y
пiдгoтoвцi зaпyскiв PaкеТ. Уpoд>кенець ГaЙ-
синa нинirшньoi Biнницькoi oб.llастi генеpaл-
ПoЛкoBHик Baсиль Boзнюк ( l .0 l . l907-

|2'09.|976) з |946 poкy бр
нaчaлЬHикoМ ПePшIoгo pa-
кетHoгo пoлiгoнy в РаДян-

ськoмy Coюзi, rцo poзмirцуBaBсЯ в Кaпyсти-
нoмy Яpy в Aстpaхaнськoi o6дaстi. A пеprшим
Haчaльникoм БaЙкoнypa 6yв вихiдецЬ 3 пo-
Bo,IзькиХ yкPaiнцiB генеpaл-лeЙТеHaHT oлек-
сiЙ Hестepeнкo (30.03. l908-l8.07. l995).
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Biдпoвiдaючи нa пиTaHня' ulo дaлa Укpaiнa свiтoвi в гaлyзi

кoсМoнaBTики' мo)кеМo стBеPдхryвaти: пpoтягoм yсьoгo пepi-

oДy ii poзвиткy нaшi зеМЛяки с.ГoЯIIИ 6iля витoкiB нaсaМПеPед

Ha теPенaх кoлиtllньoi PoсiЙськoi iмпepii. Caмe вони бyли

пPoМoToPaМи цьoгo HапpяМкy HayкoBиx ltotшщiв в CPСP - в

Poки пpoPиBy B кoсМoс Ta oсBoсHtIя HaBкo,Io3емнoгo пPoс.

ToPy чoтиpи yкpаiнI1i-акaДемiки - CepгiЙ Кopoльoв, МихaЙ-

лo Янгелl,, Boлoдимиp ЧелoмeЙ i Baлентин Глyrлкo - 6улvr

наЙ6iльlttиМи аl]_
.гopиTеl.aМи. I l iсля
rliДхo,tly iх y вiv-
rl iсr.ь CPCP' a пo-
тiм i Pосй нe здiЙ-
с|''|4II|4 тaкиx BИ-

дaтниx пpopивiв.
I в нинitшнiЙ,

склaДниЙ ддя yкPa-

iнськoi екoнoмiки
пeploд 3 oг,Iя.цy нa
нелегкиЙ eTaп стa.
HoвпеHня нarпoi д,еpх(aвнoсTi кoсмiчниЙ пpopив Укpaiни
TpиBa€. IЙ вДaлoся B )кoPстoкiЙ кoнкypeнтнiй 6opoть6i з
пpoвiдними фipмaми CшA, Poсii, Фpaнцii тa Китaю Bигpaти

TеHдep нa зaПyск 36 сyпyтникiв зв,язкy
сисTeми ''Глoбап-стap''. Кpiм тoгo, Укpaiна
6еpe рaсть y pеалiзацii нaЙ6iльlll мaсшI-
тaбнoгo кoсмiчнoгo Пpoектy сЬoгoДeння
''МopськиЙ сТapт''. ГeнеpaльниЙ кoнстpщ.
ToP кБ ''Пiвдeннe'' Cтaнiспaв Кoнюxoв
( l2.04.l93l ) зi свoiми пiдлеглими мae Й 6a-
гaTo iнЦIих пеPсПeктиBних ппaнiв llloдo

нaшIoгo мaй6yгньoгo пPoPиBy пoзa ме>кi зеМнoгo тях<iння.

Цe дaс пiдстaвy стBеPд)q/вaти' lцo' пoчинaloчи з кyзнi пoп-

TaBсЬкoгo селa Лютeнькa, щpaiнцi й дoсi зaJIишIaIoTься пioне-

Paми B oсвoсннi нoвих пpoстopiв кoсМoсy.
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тBoPцI HAЙяскPABIшOгo сoшUI

Cинхpoннiсть пPoдyкyBaHHя нayкoBих ircЙ у piзних нaс.
тин.lx свiry пpoявI|ЯПacЯ Hе Paз. Taк 6yлo i rцoдo ствoPеI{ня
aтoмнoi технiки. Il]'oпpaвда, кoли B CШA в липнi l945 poкy
aТoмнy бoмбy вх<e пiдipвaJlи' To в CPCP Тi тiдьки poзпoЧa,Iи
стBoPIoBaTи. Toж дoвoдилoся нaздoгaнЯTИ aМePИкaнцiв,
з:rпгIaloчи Дo цьoгo нaЙкpaщi сипи.

Пеpшим зaстyпникoм нayкoBoгo кepiвникa i гoпoвнoгo
кolrсTPyктopa в Apзaмaсi-l6, Де сTBoPIоB:UIaся PaдяI{сЬкa aтoМ-
на бoмбa, 6щo пpизнaченo yPoркeнця T6йiсi I{иpплa l{oпкiнa
(04.05. l9l l -8. l l . l968)'  юнaцькi poки Й нaв-
чzlння кoтpoгo пpoйшrпи в Кpимy. Caме тrг,
нa фiзикo-тeхнiннoмy вiддiпeннi Кpимськoгo
педaгoгivнoгo iнститrгу, |932 poкy вiн здo6р
виЩУ oсвiry, пiсля чoгo пoчaв пPaцIoBaти B
Iнститyгi хiмiчнoi фiзики в Ленiнгpaлi. Taм
yя<e вiн стzrв кaндидaтoМ i дoктopoм нaщ,
зaймaloчись пpoблeмaTикoю гopiння i ви6у-
xiв. 3perптolo' сaМe цe Й пoслy.lкилo пi.цстaвoю дJUI зiurгIeння
йoгo дo poбiт в Apзaмaсi- 16 з 6epезня |947 poку.3 цьoгo чaсy' як
зaсвiд.ryсться в книзi ''CовgтскиЙ AтoмньIЙ Пpoeкт'', вiн paзoм
з IOпieм Хapитонoм У3ЯЛу1 нa се6е 6езпoсеpеднс l{ayкoBe
кepЬництвo aтoмнolo ПPoгPaмoIo пo лiнii КБ-l l (Apзaмaс-l6).*

* Пpo poль Киpилa [IJ'oлкiна в ствopеннi атoмнoi 6oмби пpoмoвистo 3a-
свiлтye тaкий фaкг. Пiсля тoгo' як вiн, дo6иpaюvись y Мoсквi дo неoбхiднoгo
o6'eкгa тpoлеЙ6yсoм, пoтPaпив в авapiю, всeмoгyгнiЙ Бepiя нaкaзaв, a6и
Il{oпкiнa пiд чaс пPиiзДy дo Мoскви в пoдrrльцIoмy вoзив 11x xg16цатllц11i
oсo6исгo oдин iз зaсгщникiв rшeфa HКBC. I деякиЙ нас спpавдi ll|oпкiнa нa
вoкзалi в сгoлицi зyстpiнав сaм Кo6yлoв - свoеpi.Цна пpaва pщa Беpii.

.(o pevi' сaмe Киpилy ll{oлкiнy нaле)t(итЬ iдея зaсeкpененol нa3ви Pa-
дднських атoМних 6oмб. I кoли на oднiй з наpaп Cтaлiн пoцiкавився, як
6yДe нaзвaнo нoвий виpiб, тo Бepiя, випePeджаючи iнtших,зirявив: ..А 

Щoл.
кiн 1"же нaзвaв _ PДс - ''Poссия дeлaет сaма...

Cталiн пoгoдився, вiдтaк paлянськi атoмнi бoм6и' пoчинаючи 3 вигoтoв.
,rення пеPtцoi' oдеP)кilли вiдпoвiднi кoдoвi назви: скаrкi.r.,ro' PДс-l' PДс.6 _
пеP[Ia вoДнева' P.ЦC-l9 - для тoPпед i мaлих лiтакiв-снаpядiв тoщo.

3s8

Гoпoвним зaвдaнням' якe пoстa,Io тoдi пePeд Киpипoм
ll{oпкiним, 6yпo poзв'язaння пPo6,IеМи lllo,цo сфepи.rнo симе
тPичнoгo стисHeння пrгyтoнilo дo кPитичIIoi Мaси. Як пep.
шиЙ зaстyпник }IayкoBoгo кеpiвникa i гoлoвнoгo кoнстpyк-
тopa вiн Taкo)к вiдпoвiдaв 3a сTBoPення Bпaснe кoнсTpyкцii
вyзлiв i aтoмнoi 6oм6и в цiпoмy. Йoму Taкo}I( пiдпoPядкo-
BуBaIIИсЯтeoPетичниЙ вiддiл Якoвa 3eпьдoвичa i всi пoпiгoни
КБ-11.

Tpe6a cKaзa"ГИ' шIo Ки-

PиЛo ЩoЛкiн спpaвдi зpo-
бив дyх<е 6aгaтo Дпя стBo-
pеHHя Paдя}Iськoi aтoмнoi
6oм6и' I як вiдпoвiдaль-
t|tlЙ 3a свiй нaщoвo-eкс-
пеPимeнтaЛь}lуIЙ HaпPя-
Мoк' i як ЦPaтop кoнст.
pyкToPських poбiт. I-[е
сaме Biн дoсиTь lIIвидкo

пiсля сBoгo пpихoдy в КБ-
l l зpoзyмiB, Щo Йoгo кoнстpyктoPи сyттrBo Biдстaloть 3
гpaфiкoм. A oскiпьки Пoстaнoвa Paди Мiнiстpiв CPCP вiд 2l
чеPвня 1946 poкy шIoдo теpмiнiв вiдпPaцюBaння oснoBниx
вyзлiв мaЙ6щньoi aтoмнoi 6oм6и дo l сiчня 1948 poкy кБ-ll
пiд кepiвництBoМ Ю. Хapитoнa не бyлa викoнaнa' УPяд
спeцiaльнolo пoстaнoBolo вiд 8 лютoгo 1948 poкy 3a N9 234-
98сс/oп зo6oв'язaв зaкiнчиTи Po6oти iз ствopeння кoнстpщцii
пepшoi 6oм6и не пiзнilше l 6еpезня 1949 poкy. I Киpипo
I{oлкiн вi.цтaк пoсTaBиB пePед Haщoвим кеpiвникoм
Уpaнoвoгo пPoектy Iгopeм Кypнaтoвим питaння пPo
пPизначeння нaчaлЬникoм вiдпoвiднoгo }IaпPямкy JIIoдини'
кoтPа зapeкoмeндрaлa сe6e вi,ц,oмими poзpo6кaми Й Дoсвi-
дoм втiлення iх y сеpiйне виpo6ництвo.

Cлiд пiпкpeсII|4T|i, шдo КypнaтoB дoсить lllвидкo виpilпив

цю пpo6пeмy: пoстaнoBoю Paди Мiнiстpiв сPсP вiд l0 чePBня
l948 poкy Ns |99|-775ссloп ''Пpo змiцнeння КБ-11кepiвними
кoнстpyкTopсЬкими кaдpaми'' вiдoмий тBoPець в:Dкких тaн-
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кiв Микoлa Дyхoв зaтBePРIqrвaBся зaсTyпникoм нayкoBoгo кe-
piвникa i гoпoвнoгo кoнстpyктopa Apзaмary-l6. Boднoчaс вiн
BBoдиBся дo скJIaдy Haщовo-тexнiчнoi PaДИ rIpуI пa6opaтopii
Ns 2 AH сPсP - мaЙ6щньoгo Iнститrгy aтoмнoi енеpгii iменi
I. Кypнaтoвa.

Щo ж стoсyeться BtIескy сaмoгo Киpилa l{oлкiна в стBo-
Peння paдянськoi aтoмнoi технiки, тo Boни нaдзвичаЙнo ве-
пикi, щo зaсвiд.тyeться нaгoPoджеtltlяМ Йoгo тpьoмa зipкaми
Гepoя Coцiaлiстичнoi Пpaцi сеPeд пePПIИх П,ЯTуI Bидaтниx
рaсникiв цiеi епoпеi. 3 1955 poкy вiн oчoпIo€ нa Уpaлi Bсe-
сoloзний нayкoBo-дo cлiДнvltl iнститyг тeхнiчнoi фiзики ( Чe-
пябiнськ-70), де пiд йoгo кepiвництвoМ poзpo6ляються нoвi
Bиди aтoмнoгo oз6poення.

Киpилo Il.{oпкiн, пo6aчивlши нa свoi ovi стparпнi нaспiДки
пicля ви6уху вoдневoi 6oм6и, пеPIIIим пoчaB пiдтpимрaти
К1pнaтoвa щoдo o6мeжeння випpo6рaнь нoвoi з6poi. Пepe-
бyвaIoни нa чoлi Челя6iнськa-70, вiн opieнтрaв свiй кoпeк-
тиB нa ствoPеIrня мiнiaтюpнoi i кoмпaктнoi ядеpнoi збpoi,
щo мo)кe cTP|4МуBaTИ aгpесopiв i нe вимaгae Be,Iичeзних
3aтPaт.

Toмy, незB;DкaIoчи нa вiдзнaчeння Йoгo в 1958 poцi Ленiн-
ськolo пpeмiеlo 3a ствopeння пoдiбниx виpo6iв, Киpилo II{ол-
кiн пiлтpиrvryвaв К1pvaтoBa пеPеД тoдilпнiм кеpiвникoм сPсP
Микитolo Хpyщoвим щoдo o6мокення poзpoбoк нaЙсщaснi-
lпoi ядеpнoi збpoi. Пiсля смеpтi Iгopя Кypнaтoвa вiн ,llягa€ B
лiкapню, oфopмляe iнвaлiднiсть i в 49 poкiв пеpехoдить Ha
пенсilo. Йoгo iм,я чинoBники BикPeслIoIoтЬ 3 ''Aтoмнoгo пPo-
еrсгy''. Усi нaсгщнi loвiлei Ксlpилa Щoпкiнa нe вiдзнaнaroться нi
в Мiнiстеpствi сеpeдньoгo мaцIинodyдyBaння CPCP, нi в
Акaдемii нaщ. Йol"ty нe ст:lвипи Д}arсе дoвгo 6юст нa 6aть.
кЬпIинi.* Лиrпе згoдoм вiн з'явиться в Кpишry, як i 6yпe II.ввaнo
нa Йoгo чeсть мiсгo 6yпЬникЬ Кpимськoi AЕс - Щoпкiнo.

*Мoскoвсью,rй >кrднaлiст Boпoдимиp Гфapев ввiuкa€' щo в CPCP тiльlсl
двoм oсo6ar"r нe пoстilвили свo€чaснo бюстiв геpoя нa батькiвщинi, як це пe-
pедбаvaлoся закoнoдilвствoм, _ Cталiнy й ll{oлкiнy..Цo l98l poкy не 6yлo
6юсгa нa бaтькiвщинi i тpинi Гepoю Coцiaлiспtчнoi Пpaцi Микoлi Дyхoвy.
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ПoвеpтaюнисЬ дo пoстaтi Микoли .[цoвa (26.10.190,l.-
l.05.l964)' кoтpий як oдиH з нaйтaлaнoвитitпиx кoнстpщтopiв
CPсP* бyв зaлy.lениЙ дo poзpoбки paдянськoi
aтoмнoi з6poi нa спецiальнoмy o6'ектi Apзa-
мaс-16 в l948 poцi, нeoбxiдtlo нaгoпoсити' lцo
сaме нa l{Ьoгo пoкJlaдaлoся зaBдaI{ня lнN|T|,|'

iнжeнеpнe виpiшreння цiсi пpo6лeми. Як
свiдчив нayкoвиЙ кеpiвник кБ- l l ЮпiЙ
Хapитoн, нa тoЙ чaс багaтo чoгo B PoзPa-
ХylrкiD( у)1<е уЯBI|ЯЛoся в цiлoмy зpoзyr"liлим.
Oднaк кepiвництвo кoнсTpyкTopськolo сТoPoнoю спpaви бyto
зoвсiм нa iншoмy piвнi. I тpe6a скaзaTи' lцo вoни, фiзики,
цьoгo дo кiнця нe yсвiдoмпIoB:lли. Biдтaк, зa спoBaМи Toгo )к
Хapитoнa, ''пpo кparцoгo пoмiчникa, нi:к Дщoв, нe мoжнa
нaвiть 6упo мplяти. Biн спpaвжнiЙ, вiд пPиPo.ци' кoнстPщтoP.
Микoлa Лeoнiдoвlтч взaгaлi 6yв дгхe тa,I:lнoвитolo, Дr.,кe o6дa-

PoBaHoю лю,цинoю в 6aгaтьoх гaлyзяx нayки' теrсrirс,r, МистeцтBa.
Менi здaсться, вiн 6ryъ 6vl, нaпpиюIaД, i вепиким мyзикaнтoм, i
ХyДoжHикoм... Aле вiн нiкoпи нe мiг 6щи нi o.цним' нi Дpщим,
нi тpетiм' тoмy щo пPoстo HЕ МIГ HЕ БyTИ кoHсTPyк-
ToPoМ. Йoгo кoнстPyктoPсЬкa гeнiaльнiсть Bpoд)кeнa''.

I це Дoсить lllвиДкo пPoявиJIoся в дiяльнoстi Микoли Дyхo-
вa в Apзaмaсi-l6. 3oкpeмa, пiд чaс сTBopeння ви6щoв0гo пPи-
стPoю пepшoi paдянськoi aтoмнoi бoмби Mикoлa flцoв зa-
пPoпoнyBaB пPoсry Й нaдiЙну кoнстpщЦilo y виглядi кyлi, якa
oдPaзy >к 6улa лpиЙнятa теoPетикaми i еспepи мeнтaтoPaми.

* € й iнrдa вepсй пepeвeдeння Микoпи 
'Ц'щoвa 

в aтoмнy пpoмислoвiсть.
Hiбитo, на oднiЙ 3 rraPaд y Кpeмлi Cталiн зaпитав К1pнатoва:

_ A хтo y вас гoлoвниЙ кoнстPyктoP' 6eз якoгo виpi6 нe мoх<e бри ствo-
pений?

- Biктop oлексaндpoвиv Typ6iнеp.
- А хтo це такиЙ? Щo в нaс немaе 6iльrц вiдoмих спецiaлiстiв? Я тaкoгo

нe 3нaю.
I, вxе звepтаючись Дo Мaлиrцевa, в тoй чaс застyпникa мiнiстpа сepeл-

ньoгo мarцинo6yдyвання, скaзaв:
_ Пpизнa'rтe' н.lпPиKпaд' .[щoвa, гoлoвtloгo кoнстPyктoPa танка КB.

Йoгo знаtoть!..
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BiдпoвiдaпьниirвiдwЯДу 3a сTвopeння aтoшrнoi 6oм6и ге.
IrеpaJI Пaвпo Зеpнoв, вiддaю.rи }IaДe>rGIe цiЙ opигiнальнiй poз-
po6цi, тoдi скaзaв: .'Taке мiг TIqИдyNIaTИ тiпьки Дy"ou''. I{я кoн-
сTpyкцiЯ, Iцo сTaIloBи/Ia сеpцеBинy aтoшlнoi 6oм6и, нa чесTЬ
aBToPa бyпa нaзвaнa йoгo iьlенемr. MapIпaп oпексaндp Baси-
певський зaсвiд.rив тaке: ''Toдi oДиII 3 ътaЙвa>кпивirпиx мехa-
нiзмiв цiei нoвoi гpiзнoi з6poi, скoнстpyйoвaний Mикoпoro
Леoнiдoвиvем, бр вiдolrлий нaм пiд IIaзBoIo ''Дy"''.

Кеpyroни poзpo6кoro кoнстpyкЦiЙ виpo6iв, Микoпa Дyxoв
пpидiпяв 6aгaтo vary tx вiдпpaцroвaннro i випpo6рaнням. З
BиI{яткoBoIo yBaгolo стaBився дo всiх зayBокeнь, пpoпoзицiЙ i
пoбalкaнь, якi 3'явпяпися в хoдi пepeвipки po6oти IIoBoсTBo-
pelrиx вyзпiв. Hiкoпи нe дiлив зayBDкeIIIrя нa дpiбнi i сepЙoзнi,

ДJIя Ilьoгo всi вoни 6ули cepЙoзIlиMи. Пoтiмr, кo/Iи хTo-нe6уль
сTBopIoBaB rцoсь opигi}IaIIьHе' Пpo IIьoгo гoBopиIIи: oцe - як
''IПap-[yx''! Haйdiльrпolo ПoхBaIloro 6yпo Пoч},Tи нa o6,eктi
Пpo сBoIo poбoTy тaкi спoвa.

Зaвдяки opитiнaпьниvr iнх<енеplrиN{ po3po6кaм Mикoпи

.{yxoвa PaДянcьruЙ Сoroз змir |949 polч випpo6рaти ПеplПy
aToмIIy бoшrбy, 1951 - cКИHу.|И Тi з пiтaкa, aТ953 - BoДIrеBy'
Зa oДнoстaЙнolо Дy]vlкoro нaщoвцiв' yToIvIyчиспi й К1pvaтoвa,
6ез fiщoвa 6упo 6 B.Dккo poзв,язaти тi вalкпивi зaBДaIII{я' якl
пoсTaBиB yPяД пеPеД кoлек-
TиBoM y тaкi стислi теpмiни.

ПеpшиЙ зaсTyПник гo1IoB-
IIoгo кoнсTPyкTopa Киpипo
II{oпкiн, дo pеvi, BB.DКaB Bе-
IIикoю неспpaBeДIlивiстro, щo
Микoпy [1тoвa 3a сTBopен-
няP[С-2 i PДс-3 в 1951 po-

цi не нaгopoДИтIИ пеPIIIoгo B
СPCP тpeTЬolo зipкorо Геpoя

Coцiaпiстиннoi Пpaцi. Пo-
яснен}Iя Мoх(нa LIIуКaTИ rII4-
rI]е B ToMy' щo нa тoЙ чaс
Cтaпiн 6yв швiнi Геpоем -
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Paдянськoгo Coroзy i Сoцiaлiстинrroi Пpaцi - a тpиvi Геpoiв
Пpaцi IIIе IIе 6yпо...

Cavrе .{yxoв бр зaнинaтелeм i opгaнiзaтopol\4 кolrсTpyкTop -

ськoi спpaви в aтoшrнiЙ нayui i теxнiцi, внiсrпи B цIo сПPaBy
пlyДpiсть, сoпiднiсть, гpyнтoвнiсть i демoкpaтиvнiсть, ствo-
pИBLnИ фyндaментaпьнi кoнсTpyкTopськi дoкyменти, якi
зa6езпечипИ сув,opу й зaздaпегiдь ПpoДyN{aнy сисTeI\,Iy висoкoi
якoстi IIoBих виpo6iв.

Ухсе в звaннi тpинi Геpoя Сoцiaлiстичнoi Пpaщi геI{еpaп.
леЙтепaнт Микoпa Дyxoв IIpизнaчa€Tься IIayкoBим кеpiвни-
кoM l гo,IoBниМ кoIIсTPyктopoI\4 IroBoсTBopеIIoгo кoнсTpyк-
TopсЬкoгo 6юpo в систeшri aTol\4lroi пpoМисJloBoстi CPСP, нa
яке спiпьнo з КБ-11 i КБ Cеpгiя Коpoпьoвa Пoк]IaДaJIaся poз-
poбкa ядеpнoi гoIIoBки пepшoi мilккoнтинентaльнoi paкеTи.
Bвalкaпoся, шдo цeй кorIeкTиB 6y,Це тiпьки BикoнyBaTи зaМoB-
леIIIIя кБ-11. oднaк ДyxoB як IrayкoBий кepiвник i гoлoвний
кoнсTpyкTop зaйняв iнIшy пoзицiro: сaмe TyT МaIoTь poзpo6-
]IяTи aBтoМaTиКy й нейтpoннe iнiцiroвaння. oскiпьки aBTo-
pитeT y ньoгo 6р нaдзвиvaйнo вaгoмиМ' To свoгo вiн цo6ився:
B кoнк}Pентнiй бopoтьбi з Apзaмaсoм-16, yPaJIЬськиМ
Снсхсинськoм йoгo кo,IeкTиB пoкaзaB нaЙкparцi PeЗутIЬTaTvI,
вiдтaк у 1964 poцi всi poзpo6ки B цЬoмy llaПpямКy в Capoвi Й
Cнокинськy 6yпи згopнyгi.

ДyxoB y кopoткий чaс зaПpoПol{yвaB сTpyкTypy цьoгo КБ,
сTBopиB неo6xiднi кolrсTpyкTopськi вiддiпи Й пa6opaтopii,
BизIIaчaIoчи зaBДaIII{я й нaпpяttки po6iт пo сTBopенIIЮ IloBих

виpo6iв, ЯКИх у Paдянськoмy Coюзi ще I{е 6упo - ix нaпе-
)кaJIo сTBopити, i нe пpoсTo сTBopиTи, a IIa BисoкoМy нayкoBo-
технiннoмy piвнi. Пiд кеpiвництвoм .{щовa КБ пpaцrовaпo
з/Iaгo,цх(енo й pитмrivнo. Бул. ствopенi й пеpeдaнi в сеpiйне
виpoбництвo пеpIпi в CPCP виpo6и Д]Iя IIoBиx скJIaДHиx сис-
TеМ' зaпyск aIIИcЯ н*узrIИ iт 6пoки з пoпiпшrеними теxнiч нимуr й
ексПIIyaTaц iirнимlи хap aкTеpис TvIКaNIvI, BигoToB]IяIIися нoвi,
opигiнaльнi rlpилaди.

Успiхи кoнсTpyкTopськoгo 6юpo в poзpodкaх нoвoi aтoпlнol.
технiки 6ули 6eзсумнiвними, Bo}Io сTaBaпo oднiеro з пpoвiд-
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них opгaнiзaцiЙ гaпyзi, зaвoйoвyючи BисoкиЙ aвтoPитет y
зaмoBникa' спopiднених пiдпpисмств. Biдтaк кoпeктиBy дopy-
чaloтЬ нoвi зaв,цaння. Cкaхiмo' HaBeснi 196l poкy вiн пiд
кepiвництвoм .(щoвa oдеPжaB зaв.цaння poзpoбити скJIaднy
aBToмaTиКy дпя пiдpивy пeprшoi в свiтi 50-мeгaтoннoi бoмби.
I вх<е 30 >кoвтня тoгo )к poкy ii yспilшнo випpoбрaли нa
пoлiгoнi нa HoвiЙ 3емлi.

3a Дeсять poкiв пiд кepiвництвoм Mикoли.(щoвa в КБ.25
6yлo ствopeнo тpи пoкoпiння 6пoкiв aBтoмaтики' пеPIIIе пo-
кoпiння ядepних бoспpипaсiв дпя сiмнaДЦЯT91piзних нoсiiв -
бaлiстичнoi paкети P-7, тopпедvrT-5, пePrrlих кPилaтиx paкeт
для вiЙськoвo-пoвiтpя11у|х суIT|' вiЙськoвo-мoPськoгo фoo'y,
пpoтипoвiтpянoi oбopoни тotцo.

3a цi виpo6и пoлтaвець Микoлa Дyхoв бyв yД'oстoениЙ
звaння тIaуPeaTa Ленiнськoi пpемii ( l960).

Пoмep Микoлa ДyxoB l тpaвня 1964 poкy' пoхoвaниЙ y
Мoсквi нa HoвoдiвичoМy цвинтapi. Ha 6атькiвпдинi кoнст-

PyктoPa сепi Bепpикy нa Пoлтaвщинi Йoгo iменeм нaзBaнo
ByлицIo. Cтвopене нуlм |954 poкy КБ нинi як BсеpoсiЙськиЙ
нayкoвo-дoспiДниЙ iнститр aBтoмaTики нoсить iм'я свoгo
3aснoвникa.

Paзoм з Микoлolo Дцoвим B нoBy гa,гrJь odopoннoi технfu<и
пepеЙшoв щe oдин Bихoдeць з Кpoвськoгo зaBoдy в Челя-
бiнськy, ypoджeнeць Teтiсвa нa Киiвшдинi .Цaвид Фiшмaн
(2I.02.|9|7-l.0l.l99l )' кoтpий бpaв щaсгь y ствopeннi пeprпoi
aтoмнoi 6oм6и i всiх нaстyпних ядеPних 6oепpипaсiв, a з 1959

Poкy стaB пеplIIиМ зaстyпникoм гoпoBнoгo кoнстPyктoPa нa
o6'eкгi Apзaмaс-l6. 3a зaсrryги в цй дiлянцi нaщoвoгo пoшryl(y
6yв вiдзнavениЙ тpьoмa .[еpжaвними i Ленiнськoro пpемieю.

€ в Apзaмaсi-16 i ByJIиця' нaзBaнa iменем щe oднoгo Bи-
xiдця з Укpaiни, _ oдeситa Biталiя Oпeксaндpoвинa (1904-
|2.07.|959), кoтPий кePyBaB oдним з нaЙвах<ливilших нaпPям-
кiв y ствopеннi aтoмнoi тeхнiки.

Iменем IIIe oдIroгo УкParнця - oлексiя Бeсapa6eнкa (|907-
1960) тaкox IIaзBaJIи By,Iицю в Apзaмaсi-16. Уpoпх<енець Cе-
Baстoпo,Iя 6yв пеplпим Диpeктopoм дoслiднoгo виpo6ництвa

з64

нa Bкa3aнoМy paдянськoмy ядеPнoМy oo €кТl' пoтlМ пеPI'IIим
зaсTyпникoМ ДиpeкToРa i гoлoвним iюкeнеpoм Bсесoloзнoгo
нayкoBo-дoслiднoгo iнститyгy експеPимеHтaльнoi фiзики.

Пopяд з Микoпolo Дщoвим в Apзaмaсi-l6 вiдзнaчипуtся Й
iнпri твopЦi нaйсylaснilпoi з6poi, кoтpi мaли yкpaiнськe
пoxoд)кeнHя. 3oкpемa, неoбxi.цнo згaдaти тpинi,IayPеaтa
.(epх<aвнoi пpeмii сPсP Mикoлy Tepлeцькoгo (1908), ypo-
Дженця слoбiДськoгo мiстечкa Pильськa, Лaypeaтa .(epя<aвнoi
пpемii Aнaтoлiя Мaльськoгo (l909) з Лщaншдини...

!иpектopoм Челябинськa-70 6р шrе oдин пPeдстaвник Ук-
paiни - yPoд>кенець Кoзятинa Biнницькoi o6лaстi гeнep:Ul-
лeЙтeнaнт Геopгiи ЛoминськиЙ (23,04.|918-l7.06. l988),

кoтpиЙ BчиBся B дoвo€Hний чaс y Киiвсь-
кoмy iндyстpiaльнoмy iнститrгi. 3 l948 poкy
вiн бyв 3a дPoтalvrи Apзaмaсa-16, a з 1955
пpи6р дo Cнeжинськa oдItим з кepiвникiв
нoвoгo iнститyry. з 1964 пPoтягoм 22 poкiв
oчo,IIoBaB iнститщ. Aле вiн eДинtlf,t, хтo збе-
piг клlovi вiд зaмкiв нa 6arштax, дe пiдpивaли
пеPlIly aтoМнy i вoднeвy 6oм6y.

3a yспirпне Bикoнaння вzDклиBI,f,к yPядoBиx 3aBдaI{ь i ствo-

Pення tloBих зpaзкiв ядepнoi з6poi yпoстoeнuЙ 3вaння Jlaypeaтa
ЛенiнськoЙ (|962) i .[epx<aвниx сPсP пpемiЙ ( l95l' |979).

У вaжкi чaси poзBитКy aтoмнoi гaлyзi oчo,IIoBaB Федеpaль-
ниЙ ядepний цeнтp y Cнеlкинськy нa Уpaлi
Boпoдимиp HeчaЙ (5.5.1936-|996). Пiсля
кiлькoх зBеPнень дo пPезидeнта Poсii Бopисa
€льцинa, тoдiцrньoгo г,Iaви poсiЙськoгo

уPЯДу пPo кaTaсTpoфiнне iсlrрaння зaкинy-
тoгo сеpеД гip мiстa, де )кивyть нaпiвгoлoднi
твоpЦi ядepнoi Й теpмoядеpнoi збpoi, вiн y
листoпa.цi 1996 poкy застpiлився, a6и пpи-
Bеp}Irги yBaгy Дo пpoблем aтoмнoi НaукуI Й технiки.

Cеpел тиx' хTo TBoPиB мupниЙ aтoМ' - щparнeць Микoпa
.(oлле>кaль (27.|0.1899-20.|l.2000)' кoтpиЙ нaPo.циBся B
Oмельникy нa 3aпopiяoкi. ToЙ, дo pеvi, якиЙ у луrстoлaдi |979
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Poцi B гaзетi ''Пpaвдa,, пpoтeсryвaв пPoти нaдмipнoгo 6щiв.
ництвa aтoМнI,f,к eпeктPoстaнцiЙ y евpoпеЙськiй чaстинi сPсP.

Як oдин з нaЙ6лиrкчиx сopaтникiв Iгopя
К1pvaтoва aкaдeмiк Микoлa .['oллеx<aль PoзPo-
6ив кoнсгpyсriю пеPlIIoгo в CPCP Pеaктopa 3
нaпPaцюBaнrrя шryгoнilo для ствopенI{я ядеP-
нoi з6poi. Пiд йoгo кеpiвництвoм 6yв ствoPе-
ниЙ пpoмиспoвиЙ PеaIсгoP дпя нaпPaцюBaння
тpитiro, щo дo3Boлипo CPCP пePluoмy в свiтi
зДiйснити випpo6yвaн}Iя тePмoядеpнoi збpoi, a

в пoд.l,IьIIIo}ry _ PeaкгoP д,Iя дoслiднoi aтoмнoi eпeкгpoстaнцii
пoт}.lкнiсгlo 5 MBт. Микoлa .[,oллежaль 3arгPoпoI+IвaB т.lкoх(
opигiнальнy кoнстpщшilo кaнa,Iьнoгo 1paн-гpaфiтoBoгo Pеilктo.
Pa, якa знaйшлa зaсToсyBaння нa 6iльrцoсгi aтoмнюr e,IектPo-
стaнцiй. Йoгo пpaцi в гalг}"зi 6щiвництва pеaкгopЬ 6уи вщ.
знaченi,(epжaвними пpeмйми CPCP в |949, |952 i 1953 poкаx

Пiд кеpiвництBoм нzшIloгo 3емпякa Mикoпи .(oплолсaля 6yro
спPoектoвaнo пеprший paдянсьIсtЙ aтoмний пiДпoдниЙ чoвeн.

ГoлoвниЙ кorrстPyктop пеplшoi в свiтi aтoмнoi eлeктPoс-
тaнцii (Ленiнськa пpeмiя, l 957) Микoлa,{oппerкaль викotIyвaB
Boднoчaс фyндaментaльнi нaщoвi дoспiДх<eння 3 elrePгoвидi-
,IеIIIIя пiд чaс ядePних пpoцeсiв i за6езпечeння теппoзЙolvry' 3
paпiauiйнoТ стiйкoстi мaтеpiaлiв, втoPинIroгo випpoмiнювaн-
ня, PaдiaцiЙнoгo зirхистy.3a цi нaщoвi пolПyки вiн 1962 poкy

o6paнuЙ дiЙсним чJleнoм AH сPсP. У |970 3a гIaсть y стBo.
pеннi Бiпoяpськo.i AЕс пPисyдx(енa щe oднa .['еpжaвнa
пpемiя сPсP.

Biн opгaнiзрaв нинirшнiЙ Bсеpoсif,lсьwtЙ нaщoвo-дoспiд-
ний i кoнстPyктoPсЬкиЙ iнститщ eнеPгoтeкIiки, диpектopoм
кoтPoгo 6р пo 1986 poкy..(вivi Гepoй Coцiaлiстичнoi Пpaцi
(1949,1984).

TpuвutvlЙ чaс PoзBиткoм aтoЬ{I{oi технiки в CPCP кеPyBaB
yPoджeнeць Мaкiiвки, Щo B ,Цoн6aсi, тpиvi Гepoй Coцiалiс-
тичнoi Пpaui Юхим Cлaвський (26.10. l898_28.|1. l991)'

ямIl у 1957_1987 PoкФ( oбiЙмaв пoст мiнiстPa сePедньoгo
мaIпинodyДрaння.
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BIДт.34ДoT-84

Жoден з видiв oз6poення, 3 якими дoвепoся зyстpiтися
гiтпеpiвськiЙ apмii пiд vaс дPyгoi свiтoвoi вiЙни не шIoкyBaB
тaк iT сoпдaтiв, як тaнк T-34 впiткy |94| _ чеPeз тPидцять Po.
кiв зaсвiднив aнгпiйський >к1pнaлiст' r{aсник тaнкoвих бoiв
.(щпaс op,Цх<ил. I спpaвдi, нечyвaниЙ yспiх тaнкoвoi кaмпaнii
y Фpaнцii пoпеPeдньoгo Poкy щe 6iльшe змiцнив вipy нiмцiв
y свoiЙ пеpевaзi. Toмy oдкpoвення' щo ''нeпoBнoцiннa Paсa'',
дo кoтpoi фaIпистськi фiлoсoфи вiднoсили нaцIиx пюдeй,
зМoгпa пPoтистaBити з6poю, нa6aгaтo кPaщy зa нiмецьlсy, бy-
IIo ДIIЯ BеPм:Lхтy' Bсьoгo нiмeцькoгo кepiвництвa як гpiм сеpeд
яснoгo не6a. BiдчyвIIIи нa co6iулapп ''тpидцятьнетвipoк'', гiт-
пepЬськi сгpaтеги 6y.
пи зl"гpшeнi Bи3нaвaти:
'.У нaс не 6yлo нiчoгo
пoдiбнoгo'' (генеpaл-
мaйop фoн Меппeн-
тiн), 'це - нaйкpаrций
тaнк y свiтi'' (фeльд.
МapшIa,I фoн lfuеЙст),
,.3 

цЬoгo чaсy ми BтPa-
типи пePспeктиBy IIIBидких' pilшрих пepeмoг.' (гeнepaп-
пo,IкoBI{ик Гyлеpiaн).

Cпpaвдi, тaнк T-34, випyrцeниЙ y'rеpвнi l940 poкy в Укpai.
нi, в Хapкoвi, вiдiгpaв BиняткoBy Poпь y poзгpoмi нaцистськoi
вoен н o[ N7aЦlИIlуI, зaBoIoBaвI'IIи зaсIryл(eнy слaвy сePед сoлдaтiв
yсiei €вpoпи i свiry. Aлe дo тoгo дня' кoпи вiн yпePЦIе виЙrпoв
iз цеxiв Кoмiнтеpнзaвoдy' Дo вiкoпoмIloгo сoPoк п'ятoгo, кo.
ли вiн 3aстиг нa чaтaх тpaвневoi тицri нa мaЙданaх Бepлiнa,
iстopiя вiдpaxрaлa IIе oдин piк непегких випpo61вaнь дЛя
йoгo твopЦiв.

ПеpIшим y спискy кoнстpylсгopЬ yсpaiнсьlсо< тaнкЬ ветеPirни
КБ XapкЬськoгo вйськoвo-пPolt{иoloвoгo гiгaнry iмeнi Мa.пи-
цIевa пoстaвили lвaнa oлексeнкa (30.0 1. 1904-26.08. 1976). Taк,
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сilМe вrн oyB пеPIIIим кеPlBtIикoм гPyпи кoнсTpyкгoPlв' якl

Poзпoчaли нa зaвoдl ствoPен}rя бoйoвrос МarшиH.

МoпoдиЙ, 22-24 poки, oлексенкo 6yв нaдзвинaЙнo тexнiч.
}Io гPaмoтним iнжeнеpoм, вoлoдiв B,Iaсти-
вiстю стBoPити B кoлекTиBi твopvy o6стa-
нoBКy Й пpив'язaнiсть дo спPaBи' Haд якolo
пPaцIoB:r,Iи пiдпeгпi. Пoчинaючи свolo дiяль-
нiсть пo сrгi нa гo,IoBtloМy мiсцi, Iвaн oлeк-
сенкo дo6ився гoлoBнoгo - згypтyвaв кaд-
poвий кot{стPyктopськиЙ пoтeнцiaл.

Biн aктивнo BкIIючиBся в oсBoсння пep-
llloгo тaнкa T-|2, пpoeкт якoгo бyлo poзpoблeнo в I{eнт-

Pa,Iьнoмy тaнкoBoмy 6юpo пiп кepiвництвoм iн>кенepa Cеpгiя
Шщaлoвa i зa нaпoлягaнняМ тo,цirпньoгo нaчaльникa oз6-

PoеrrЬ Чеpвoнoi Apмii Пaвлa.(и6енкa ПеPедaпи дпя сеpiЙнoгo
BигoтoB,IeHня нa хapкiвський пapoвoзo6y.пiвний зaBoд.

3a ylaстю oпeксeнкa B IиaIIIинy Bнoсилися Bдoскoн:uleння'
ulo Мa,Iи пoпiпrшити тaктикo-технiннy хaPактеPистику T -|2.
A oснoвнolo Bимoгolo' яKa cTaBуrЛaся тoдi пеpед цим Taнкoм
вiйськoвимн,6упo: пPoPив щpiплeнoi пo,Ioси ПpoTивниKa 3
oкoпaми i бaгaтopядними дPoтoBими зaгopoд)кeннями. Baгa
йoгo нe мoгJIa пePeBищyBaти 15_16 тoнн' [lIBи,цкiсть - мaв

PoзBиBaти вiн дo 25-30 кiлoметpiв нa гoди}Iy' бpoня пoBин-
нa з:rxищaти екiпaж вiд 37-мiлiметpoвol гaPмaти.

.(o пiтa l930 poкy пepшиЙ T-|2 6ув гoтoвиЙ, пpoтe цеЙ тaнк,
випyrцeниЙ y €динoмy екземппяpi, в сepiю нe пiшoв. 3aмiсть
ньoгo пoчaЛи нa,Iaгo.цДо/Baти виpo6ницTBo poзpo6лeнoгo нa
зaвoдi T-24, якoгo цIoЙнo стBoPeне (пистoпaд 1929 poкy) в
центpaЛьнoмy aпapaтi Hapкoмaтy вiйськoвиx i мopських
спPaBaх сPсP Упpaвпiння меxaнiзaцii тa МoтoPизaцii PCЧА
зaмoBи,Io нa 1930-3l pp. 300' a нa 193l-32 - 1600 шIтF(.

У цеЙ 3 гPyДня |929 пo чеPBeнЬ 1930 - пepшиЙ
нaчалЬtlик Упpaвлiння мехaнiзaцii тa мoтopизaцii Чеpвoнoi
Apмii IнoкентiЙ ХaлeпськиЙ тa зaсTyпник нaчzulЬникa Упpaв-
пiння вoсннoi пpoмис,IoBoстi BишIoi Paди нapoднoгo гoспo-
дaPстBa сPсP .('митpo БyДняк пo6уъaли в Hiмeччинi, Чexo-
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слoвaччинi, Фpaнцii, Aнглii, сIIIA, де oзнaЙoму1II|4cя, з виpo6-
}tицтBoм тaнкiв. 3a oкеaнoм yBary Paдянськoi кoмiсii пpивep-
нyпa кoлiснo-ryсeничнa мaI'IIинa iюкeнеpa Baльтеpa Кpiстi, якa

Po3виBa,Ia BeЛиКy цrвидкiсть - нa кo,Iес.rх дo стa кiлoмeтpiв
нa гoдиtly.

3a пpoпoзицiею Хaлeпськoгo 6yлo yxвaлeнo piшeння пpo
poзpoбкy PaдянсЬкoгo тaнкa' якиЙ вiдпoвiдaв 6и oсHoBtIиМ
xaPaктepистикaм ''Кpiстi''. Пopяд 3 випyскoм 25 мalлинT-24,
випpo6рaльнi пpoбiги якиx пoкaзуBa]IИ в сepпнi 1931 poкy
кepiвникaм УPCP Bлary Чфapю i Cтaнiслaвy Кoсiopy, нa Хap-
кiвськoмy завoдi PoзгoPтzUIися po6oти 3 ПPoeкTyBaння БT-l.

Bpaхoвytovи oсo6ливi
6oЙoвi BЛaсTиBoсTi нoвoгo
сеPeДнЬoгo Taнкa' в>ке 23
тPaвrrя l93l poкy 6улo ви-
pitпенo вBести Йoгo нa oз-
бpoсння apмii, aT -24 з ви-
pобництвa 3няТи. 3 oстaн-
нiм tIе пoгoД)кyBaЛися
Haчальник кoнстPyкTopсЬкoгo 6юpo Iвaн oпексeнкo. .(o pеvi,
i зaстщник нaчaльникa Упpaвлiння мехaнiзaцii тa мoтopизaцii
Чеpвoнoi Apмii Азryст Бoкiс пpoпoнyвaв 3aIIиIu1у1Tу1 T-24 нa
oзбpoeннi, мoлepнiзyвaти Йoгo хoдoBy чaстиIIy i тpaнсмiсiю.
.(ля пpискoPення цих poбiт бyлa мo>кливiсть викoPистaти
вх<е гoтoвi вУ3ЛИ й aгpeгaти нoBoгo сePедньoгo тaнкa T-28. B
peзyпьтaтi мoдepнiзaцi\ T-24, пPoпol{oвaнoi Бoкiсoм' тaнк
МaB oДеP)кaти тaкy тaктикo-тeхнivнy xapaкTеPистикy: oз6po-
eHHя - oДнa76.мiлiмeтpoвa гaPмaтa i 4 кyпeмeти;6poня: лo-
бoвa - 45-50 мiлiмегpiв, бopтoвa - 25-3О;6oекoмпjreкг -
40 снapядiв i 6000 пaтpoнiв; Bагa - 25-26 тoнн; мaксим:UIьнa
шrвидкiсть - 23-25 км/гoд; кoмaндa _ 4 чoлoвiки.

Пpoтe apмiя зyпиг.ИПaся нa вapiантi rшвидкiснoгo БT, ви-
знaBI'lIи йoгo oснoвним типoм 6poнетaнкoвoгo oз6poсння з
таки}rи opiентoвниI'/IуL ДaНИIv,уl: мaксим.lJlЬнa швидкiсть - 40
км/гoд, сеPедня - 25; Baгa - 6пизькo 20 тoнн, 6poня - 45
мйiметpiв (лo6oвa) i 30 мiпiметpiв (6oкoвa); oзбpoсння-76-
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мiлiмeтpoвa i 37.мiлiметPoBa гaPМaTи' 4-5 кyпеметiв; дви-
гyн - пoвiтpянoгo oxoпoд)кeння пoтРкнiстlo 240 кiнськlлс сил.

Пiспя тoгo' як хapкiвськoмy зaBoДy зaмiсть пPoдoвжeння
poбiт нaд yдoскoнaJlel{ня сBoгo тaнкa кaBaлepисTи 3 Bищoгo
кoмaнДyвaння Чеpвoнoi Apмii в oсo6i Bopotпилoвa нaB'язaли
зaгryск y виpo6ництвo 6oЙoвoi мaruини нa 6aзi aмеPикaнсЬ-
кoгo кoпiснo-ryсеничI{oгo тaнкa кoнстpщцii Baльтеpа Кpiстi,
Iвaн oпeксенкo вiдмoвуIв,сЯ B3ЯTИся 3a цIo спPaBy. Biн ввa:кaв,
щo пеpспектуIв,a - зa хapкЬськoю ryсeничнolo мarrlин olo T -24,
тaктикo-технiчнi дaнi якoi цiпкoм вiДпoвiдaли вимoгaм мaй-
6дньoТ вiйни. A тoмy, Bихoдячи зa тaкoi пPинципoвoi пoзи-
цif пepeЙшoв ПPaцIoBaти в iнtшy гa;гyзЬ o6opoннoi пPoмиспo-
вoстi. КoнстPyкToPське бюpo нa якиЙcь Чaс IaIIуILIIуIпoся 6eз
кеpiвникa. ToдiшнiЙ гoпoвний iн>кeнep пiдпpисмствa Iвaн
Бoндapeнкo o.цeP)кaв дoзвiп Bисoкoгo нaчaльсTBa пiдшщaти
квaлiфiкoвaнoгo iюкенepa i дoсвiдvенoгo кеpiвникa тBoPчoгo
кo,IeктиBy в... пiдвaлaх o.цПy' Де тoдi пepебyвaлo чимaлo iн-
xeнepнoi е,Iiти, звиrryBaчеIloi в пpинaлеlкнoстi дo тaк звaнoi
пpoмпapтiТ.

Пepшим, I{a кoгo звеpнyB рary Бoндapeнкo' 6р ypoркeнeць
Бep,Цянськa Пaнaс Фipсoв (l883-1937), oдин з пpoвiдних кoн-

стpyкгopiв пo стBoPeнню вiйськoвo-мoPськo-
гo фпory. Кoли Бoндapeнкo пpoнитaв дaнi
йoгo aнкети, Йoмy ст.rлo нe пo сoбi: Taкa лIo-
дина пoзбaв,IеHa Мo)KпиBoстi вiд.цaвaти свoi
3нaння PoзвиTКy oбopoни, a вiн х<e oпaнo-
врaв iнlкенеPнy нayкy в TPьoх виЦ{их теxнiч-
ниx зaклaдaх €вpoпи, знar кiлькa iнoземниx
МoB.

Tpивaлa 6есiдa з Фipсoвим. Йoгo гoтoвнiсть пPaцюBaTи нaд
стBoPеHняМ нoBих тaнкiв пеPeкoн:UIи Iвaнa Петpoвичa B тo-
Мy' щo дo пPoмпapтii тoй зaP.rхoвaниЙ пoмилкoвo, uдo нi-
яким ruкiдництBoМ вiн нiкoпи не зaймaвся i нe мo>кe зaЙмa.
тися. I гoпoвниЙ iнх<енеp Бoндapенкo нa тoЙ нaс дo6ився пpи-
3нaчення Пaнaсa Фipсoвa нaчaлЬникoМ кoнстPyктoPськoгo
бюpo ХП3 з тaнкoбy.Црaння.
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3гiднo 3 цI{PIyляPoм тoгo Чaсу, яКIli| oдеPхG,Iи i нa ХП3,
викoPисToByBaти ,.шlкiдникiB'' мo)Iс{a 6щo тalс,Iм чиtloМ' a6и вo-
ни пPaцюB.rЛи гoпoвним чиIIoМ y пpимirценнях opгaнЬ o.цtТy. B
oкpeмю( Bипaдкаx' зa спeцiальниМ дo3вo,Ioм irокенеpЬ y сrпPo-
вoдi кoнвoЙнoгo' для po6oти 6eзпoсepедньo нa пiдпpисмсгвi.

''Taкi вiдpяджeння' - пiдкpeспIoB.lJloся в згaдaнoмy дolсy-
мeнтi, - сIIlд зaстoсoByBaти B тиx Bипaдкax' кoпи Iшкiдник
oдeP)кy€ кoнкpеTнe виpo6ниve зaBдaння: пoпiпrцити якiсть
пpoдщцii, BPeгy,IIoвaти oкpeмi технoдoгiчнi пpoцeси, кoнст-

PyIoBaння oблaднaння нoBих мaulин' детaлeЙ i меxaнiзмiв,
пPoeкТyвaHня нoBих бyпoв...

Iнх<eнepiв-lпкiдникiв дorryскaти дo poбoти 3 н:rпe)кIIим
вiдбopoм 3 чl|сПa тиx, кoтpi зaс,гyгoвyloть дoBiP'я...''.

Paзoм з Фipсoвим спiдчиЙ iзoпятop oДПy пoкиtryв Елyapп
lftoд. Biдoмa y вiЙськoвo-Мopськoмy фпoтi дopeвoпloцiйнoi
Poсii лloдинa - дBa paзи вiдпpaв,IяBся B IIaBкo,Ioсвiтнi пoдo-
poжi. Biн стaB нaчaJlьникoм тaнкoвoгo виpo6ництBa зaвo,цy.
Oдним з пpoвiдниx теxнoпoгiв oдPaзy )к зaPeкoмeндyвaв се6е
Кoстянтин l]apеквiцькvrЙ.Уci тPoe нa пеpI'IIих пoPilх >КуIпуI B
спeцiaльнoмy 6apaцi нa ТepитoPii зaвoдy, хoДуIтIvl нa podory
пiд кoнвoсм i нaвiть B aPeштaнтськoмy в6paннi. Heвдoвзi
Бoндapeнкo знaЙrпoв мoх<пивiсть BИДaTуI iм нopмaпьний
oд.яг' a нepез piк дo6ився, a6и зняпи rхню oхopoнy.

Aле з тpaвн я |936 PoКy 3a дoнoсoм нa iм,я Bopolпипoвa цi
лIoди зBинуBaЧув,aЛИcя в lпкiдництвi, a сaм Бoндapeнкo' нa
тoЙ чaс rЯ(е диPeктoP _ y пoкPoBитепьствi iм, ''кoпиtпнiм
3лoBМисникaм' ' .

Бoндapенкo yзяв .rxнi oсo6oвi спPaBи' пotхaв дo Cеpгo
opп>кинiкiлзе. Hapкoм yB:DкHo BислyxaB диPекToPa' дoBгo
IIИc.ГaB змiст пaпoк.

- Qцzuкц, Iвaнe, - зBеpнyBся вiн дo Бoндapeнкa, - ти iм
дoвipясш?

-,(oвipяIo' тoBаpиIIIy Cepгo, - вiдпoвiв yпeв}Ieнo.
- Toдi шщaйте пpичини в iнlпoмy, спiпьнo, .lле тaнки'

щo6 вигryскaIIуIcЯ якiснi. A пюди хaй пpaцюють' я свo€ с,IoBo
скФкy' дe тpе6a.
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Чoony пIPoЯBуIIIуIся тiпьки 3aPa3 - чеPе3 чoтиPи poки eксп-
rryaтaцii - нeдoлiки кopoбки пеpемiни пePeдaч БT - i Бoн.
дapенкo, i opшкoнiкiдзe пpекPaснo poзyr"riли. Haпpикiнцi
1935 poкy i нa пovaткy 1936-гo apмiйськi пiдpoздйи пiдхo-
пи,Iи пo3yнги стaxaнoвськиx тeмпiв oсBo€ння нoвoi теxнiки.
B тaнкoвиx чaстин.rх пoч:lпи пoгo,Ioвtlo з,цiЙснювaти cтpи6ки
нa бoЙoвиx мaI'IIинilх чePез PoBи, невепикi piнки. oдpaзy ж
зpoсJlo нaBaнтzDкення хoдoвoi чaстиtlи. ПpиpoДнo, B тaких
ylvloв:rx i пepeнaпpyrкенa тPaнсмiсiя не BитPимyBirлa. B пеplпy
чеPЦr стPa)<д:rлa кopoбкa пеpeмiни пePедaч. Кopoтшe, не Bи-
тPимyBaB мeт:ш.

Якнa тe неIIIaсTя' якPaз y цеЙ пеpioд виЙrшлa 3 пaДy oд}Ia
пiн y стaлeпиBaPнoмy виpo6ництвi ХП3, пo,IoмI(y пiквiдoвy-
вaлуц 4I гoдиIry...

He витpимyBaB мет:lл' тa Й дoсвiдy B кoнстPyктopiв, пo сyгi
не 6yro. Аркe випyскaЛуIсЯ пеplпi зPaзки вiтчизняних тaнкiв,
пPoгPесивIIoi сгlaснoi тeopii Po3Pa..'ryнкy rх ще не 6yлo, вoнa
тiльки-нo нaPoрк}rвiutaся. oднaк BиснoBки po6ипoся негaЙ.
нo: нa зaвoдi не Bикoнyються пoстaнoви BиuIестoяшIих пaP.
тiйних opгaнiв пo oчиuIeнню Йoгo вiд вopo>ких елементiв. Biд
Iвaнa БoндaPенкa BуINlataIIуI aктиBнo poзвiннyвaти',вopoгiв
наpo,Цy''.

Aле вiн не пilшoв нa цe' зa щo пoплaтиBся сaм. Pепpесoвaнo
бyлo тaкoх< Be,IиКy кiлькiсть кoнстPyкTopiв, тeхнoлoгiв. У
ниспi пеprшI{х пoстpiDкдaв Пaнaс Фipсoв, кoтpиЙ тaк 6aгaтo
зpo6ив дJIя Poзвиткy нaЦ]oгo тaнкodyдyвaння.

Taк, Фipсoв y тaнкo6yпyвaннi бyв нoвaнкoм' aJIe мaB 3a
плeчимa вепичезниЙ дoсвiд y сyлнo6yпрaннi, пoчинaючи щe
3 дoPеBo,IюцiЙних.raсiв. Кpiм yсьoгo' мaв i сoлiднy тeoPeтич-
нy пiдгoтoвкy. PoзyшriIoчи' щo стBoPити нoвий тaнк y зaдaнI{к
пaPaмeтpirx 6yле нe тiльки нe,Iегкo' а Й нelroх<ливo, вiн ряв-
ся 3a дoпoмoгolo мo,IoДих кoнстPyктopiв poзpo6итуr нa oснoвi
БT-1 якiснo нoвy 6oЙoвy мaшIиrry.

Caме в цеЙ чaс в кoнсгPyктopсьюlЙ кoJIектиB пpийtшoв мo-
лoДl,rЙ iнх<eнеp Микoпa Крepенкo, якиЙ цrвидкo стaB пoмiчни-
кoм y нaчir,Iьникa КБ. Beликy рaсть y BДoскoнaЛeннi БT 6paли

372

тaкoж МихaЙпo Taprшинoв, oпeксiЙ Мaлoштaнoв, Boпoди-
миp .(opoшlенкo' МикaЙлo Ha6yгoBський, Якiв Бapaн, AнпpiЙ
Бoндapенкo, Пaвпo Гopюн тa iнIпi. II-[e з vaсiв ствopення T-12
пPaцIoBaB y КБ кpeспяpeм Oпексaндp Мopoзoв, кoтpиЙ згo-
дoм скoнстPyIoBaB пoпiпrшенy кopoбкy пepeмiкy пePедaч' щo
BикoPистoBув,ulre'cя дoвгий чaс i нa T.34.

Бaгaтo дoпoмaгaJlи кoнстPyктopaм i виpo6}IиtItIиKи. oсoб-
ливy Po,IЬ вiдiгpaли гoлoвний iн>кенep, a пoтiм диPектoP
зaBoДy Iвaн Бoндapeнкo' нaчaльник тaнкoBoгo виpo6ництвa
CepгiЙ Мaхoнiн, нaчaль}Iики цехiв Гeopгiй Бoндapeнкo, Ми-
кoлa Co6oль (пiзнilпе - диPeктop зaвoдy), вiЙськoвi пPед-
сTaBники oпeксaндp Лyценкo, Юpiй Бaкypевин.

3уcиппями Bсьoгo кoлeктиBy пiдпpиeмсгвa зa п,ять poкiв
6yлo нaлaгoркеIro виpo6ництвo тaнкiв БT-1, БT-3, БT-5' БT-7.
I кoпи пiспя пoдiй в Iспaнii стaJIo oчeBидним' ulo спiд ствo.
ploвaTи нoBy' пPoт|4снaPЯДHу МaIIIинy' кoлeктиB xapкiв'ян

rЯ(е 6yв гoтoвиЙ дo виpitпення цьoгo зaBдaння. Кpiм тoгo,
кoнстPyкToPи зaBoдy B)кe пePeдaв.rли нa випpo6yвaння пеP-
lлиЙ у свiтi тaнкoвуtЙ Дпзeпъ-мoтoP пoTr)Iшiстro 400 кiнсьюrх
сип' А, гoJIoBнe' iснрaпa цIкo,Ia кoнстPyктopiв.тaнкiстiв,
Д6aЙливo пiдгoтoвпeнa Пaнaсoм Фipсoвим.

I хoч з |937 poку нa зaвoд пpиЙrшoв нoвиЙ гoпoвний кoнст-
pyктop - Михaйпo Кoшкiн, a з 1938 нoвиЙ диPeктoP _ ЮpiЙ
Мaксapьoв, нaдзвичайI{o B.DKIIиBе зaBдaння poзв'язyвaли сaме
тi, xтo пpoЙrшoв ulкo,ry y Пaнaсa Фipсoва.

Tpe6a вiпДaти нaJle)кнe i MихaЙlry Кoшкirгy (3.l2.l898-
26.09.|940),кoтpuЙ пiсля пpиxo,цy нa зaвoд нe зaйнявся ствo-

Pе}lняМ свoеi мarлини, a пiдтpимaв хapкi-
в,ян: тpe6a зaBеPlIIити po6ory нaд пPoтиснa-

Pядним сepеднi.t'л мaнeвPeним т:шIкoм з ди-
зeIIьним двигylroм - мatа6унiм T-34.

Cпpaвдi, нe,Iегкo нaPoДк)/вaBся пPoс,Iaв-
пeний тaнк' якoгo apмiя, пo сyгi, tIе зaмoв,Iя-
пa. A вoнo тaк i бyлo. Bикoнytoчи зaявкy вй-
ськoBInк - стBoPI.fти rпвидкiсниЙ кoлiснo-

ryсeнинниЙ A-20, хapкiв,яни зa впaснoю iнiцiaтивoto пiлгory-
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Baли ще Й зpaзoк ryсеничнoгo -T.32. Tpинi ,Iaypeaт.(еpх<aв-
нoi пpeмii сPсP CеpгiЙ Мaхoнiн, гoлoвний iнх<eнep зaвoдy B
пePeдвoсннi poки, poзпoвiдaв aBтoPy циx
pядкiв, скйьки дoBo,ц,иJIoся ''вoloвaти'' 3 пpеД-
стilB}Iикaми Автo6poнетaнкoBoгo yпpaвпiн ня
Чepвoнoi apмii, кеpiвникaми сBoгo нaPкoМa-
тy 3a те' пIo6 Дaти пщiвкy в lкиття ''пiд-
кидькoBi'', як oxPeсTипи тoдi T-34. oсoбпивo
великими пPoтиBникaми 6упlа кoпиIшнi
кaBaпеPисти, кoтpi o6iймaли висoкi пoсaди B
dpoнeтaнкoвих вiйськax. Cпеplшy з нeдoвip'ям пoстaBиBся дo
нoвoi мaПIиtIи i сaм нaчaльник АБTУ кoмкop.(митpo Пaвлoв,

гepoЙ тaнкoBих бoiв в Iспaнii, aIIe IкIтIуI пepeсвiдvивсЯ Нa

пoлiгoнi y веpeснi l939 poкy в 6oЙoвих якoсTяx T-32 (тaк тoдi

ще iменyвaвся нoвиЙ тaнк), пoчaв aкTиBнo дoпoМaгaти
laIryсTvIT|4 йoгo в сеpiЙне виpo6ництвo.

Cпoдo6aлacя мaЙ6уня''тpидцятьveтвipкa'' i кepiвникaм

wЯДу, якi oгпянyпи iT в гpyлнi 1939 poкy B Кpемпi. Toдi х< i
6уo ухъыleнo piшeння лpиЙнятvt тaнк нa oз6poсння з ди-
зeпьмoтoPoмB-2,

Узимкy l940 poкy пеplшi дoспiднi тaнки T.34, дoвaнтaл<енi
дo 6oйoвoi вaги, здiЙснипи свoiм хoдoм мaPlП дo Мoскви i
нaзaд. У вarкких дoPo)кних yМoB:rх Boни BитPиМ.UIи екзaмeн
нa ''вiдмiннo''. АЛe пiд чaс цьoгo пеPехoдy пpoсry.Ц,ився i
вzuккo зaxвopiв МиxaЙпo Кoшкiн. Чеpeз кiпькa мiсяцiв Йoгo
не стul,Io.

A ''тpидцятьнетвipЦi'' пеplш нi.lк пoтpaпиTи нa фpoнти вiЙ-
ни тpe6a 6yлo ще пpoЙти BеJIикy i срopy шкo,Iy випpo6рaнь.
Aдх<е пiспя тoгo' як y vepвнi 1940 ii бyпo зarrpцeнo y сepiй-
не виpo6ництвo вiйськoвi пpeд,яву|II|4 Дo неi 6aгaтo пpeтeнзiЙ
(дeякi знlах6упlа o6rpyнтoвaнi) i зaпpoпoнyв.Ulи ствoPити IIo-
вий тaнк. Caме тoдi 3'ЯB|4Лacя i тaк звaнa ''Чopнa книгa'' пo
T-34.

У квiтнi 1941 poкy 6yпo пpедстaвJleнo мaкeт нoBoгo сеPeд-
нЬoгo тaнкa T-34М. Hе зва.lкаIoчи нa пpoпoзицii хapкiв'ян -
BдoскoнzlJlloвaти T-34 в пpoцесi виpo6ництвa зaвoдy бyпo
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дoPyченo гoTyBaтися дo пеPехoдy Ha випyск T-34М. Пpoти
тaкoгo pituення нaPкoМaтy oсo6ливo пPoTесТyBaли зaвoДськi
тeхнo]Ioги нa чoпi з oпексaндpoм Чинoвим' aд)кe тpe6a 6yлo
poзpo6пяти технoпoгiчнy oснaстКy дпя T-34М, який 6р пoки
щo тiльки в деpeв'янoмy мaкeтi.

''Tpидцятьнeтвipкy'' вдaлoся вi,ц,стoяти тiпьки 3аBдяки
пoчaтКy вiЙни, як це не пaPaдoксaльнo зBгtить. Aле це тaк, 6o
кoпи гiтпеpiвцi зa кiлькa ти;кнiв вlцЙlllлlц дo ,ЦнiпPa, тo B)ке
6yпo нe дo нoвoгo Taнкa.

Poзпoвiдaючи пPo дPaМaтичнy iстopilo T.34 у пеpeдвoeннi

Poки' зBичaЙнo, не Мo)кна o6iЙти yвaгoю i пpoцес стBoPeнrrя
ПеPЦIoгo в свiтi дизeпьнoгo дBигyнa дo ньoгo. l oсь тyг нeo6-
xiднo вiддaTуI ДaНИHу I'IIaни Кoстянтинy Чeппaнy, yPoДI(eнцк)
сепa Чep,ЦaклИ, ЦIo пiл Мapiyпoлем. I{e вiн зaпpoпoнyваB пo-
cTaBуITИ нa хapкiвськi тaнки дизeльнi ДB}ITунvl, чoгo нe знa,Ia
дo тoгo свiтoвa пPaктикa. 3aвдяки сaме йoгo зyсип,IяМ з пo-
чaтКy 30-х poкiв y склaдi тoдilпньoгo пapoвoзodyДiвнoгo зaвo-
дy з'яBIrя€ться Укpaiнський нaщoвo-дoспiдний iнститд aвia-
цiЙних двигщiв, щo oдним iз свotх пpiopитетних нaпpямкiв
BизнaчиB пpo6пемy, Ц{o стoсyвirлaся стBoPення тal{кoвoгo ди-
3еJIя.

Кoлектив Хapкiвськиx кoнстPyктopiв-дизeпiстiв пiд кеpiв-
ництвoм Чeппaнa yя<е B 1935 poui дoсяг видaтниx yспiхiв, зa
I'IIo гoлoBниЙ кoнстpщтoP дBиг)Ц{а для TaHкa БT 6yв yдoстo-
eниЙ op,Ценa Ленiнa.

Aле невдoвзi Кoстянтинa Чеппaнa пoч:lли пoстiЙнo тw6у-
вaти 3 FIкBс. Йoгo зaapеI'IIтyB.rпи, ''BуI6уUIу|'' 3 ньoгo пoкaзall-
ня пPo пPинaЛе)кнiсть дo ''вopoх<oi opгaнiзaцii'', a пoтiм i poз-
стpiпялн'

Tpебa 3a3нaчити' lцo пoPяд з Кoсгянтинoм Чeппaнoм Bепи-
киЙ вклaд y сTBoPеtIня пеpllloгo в свiтi т.шIкoBoгo ДИзeПя BнeoIи
Якiв Biхман, TимoфiЙ Чyпaхiн, Aндpiй Бalшкин,Iвaн TpaIшy-
тiн. oстaннiй, дo peнi, oпiспя дoвгi poки oчoЛIoBaB спeцiaльне
кoнстPyктopське бюpo, i в Хapкoвi, i нa Уpaлi, дe пiд йoгo
кеpiвництвoм бyпo стBoPенo нaЙсрaснilпi тaнкoвi мoтopи.
Caме за кoнстPyюBaння tх ypoDкеIIець Гopлiвки .['oнeцькoi
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o6пaстi lвaн Tpaшyгiн (l8.0l.l90н.03.l9s6) бyв двi.ri yдoс-
тoсниЙ зBaння Гepoя Coцiaлiстиvнoi Пpaцi (1966, |976).

.(o пovaткy гiтлеpiвськoгo нaпa.цy нa CPCP
бщo виггyrшeнo |225 ''тpидцятьvегвipoк''. A пiс-
ля 22 нepвня l 94 l poкy тpdla 6уo негaйнo з6iль.
IшyBaти виpo6ництвo цID( пPекPaснюс 6oЙoвюс
мarIIин' якi вжe Bстигли пoпюбити в apмii.

oдин з aвтopiв T.34, тpинi лaypеaт .(ep.
>кaвнoi пpeмii сPсP Микoлa Крepeнкo свoгo
чaсy Poзпoвiдaв aвтopy цlлк pядкiв, як в oдин iз
сePпнeBиx днlв сoPoк пepшIoгo йoмy дoве,Ioся пoчyги B
ябпprевor'ry сaдy пiд КpaснoгpaпoМ нa Хapкiвшдинi, де poз-
TaIITуBaIIИcя пiсля 6oю нa вiдпovинoк тaнкiстуl: ',oЙ ти' мoя
piлнa лaсгiвкa, хapкiв'янoчкa' ти мoя лю6a тgгянoчкa''. Кoнст-
PyIсгoP пilшoв нa гoIIoс i пo6aчив мiцнo з6итoгo хлoпця-щpaiн-
uя ффpянсЬкoгo' PoдoМ з-пiд Лoзoвoi, який нiжнo Poзмoв,IяB
iз свoiм фpoнтoвим дpyгoм -T-34. Нa зaпитaнЕя' чи пoдo6a-
eться ''тpи.Ццятьvетвipкa,', тaнкiсг вiдпoвiв: '.Ta дylке B)ке гaPнa
мa[IиHa' 6'с здopoвo, y фalшисгсьIсок тaнкiв 6alлтуl злiтaють. A
нiмецькi снaPяди для неi, мoв дpo6инa для слoна...''.

3 пepших днiв вiЙни хapкiв'яни piзкo з6iпьIIIyють Bиrryск
тaнкiв. Ta всe чaстirпe ст.rли н.lльoти вopoх<oi aвiaцii нa мiстo,
6люкче пiдiйrшoв фpoнт. 3 пpyгoi пo,IoBиtlи веPесHя зaBoд
пoчaB пepe6aзoврaTl4cЯ Нa Уpaп, дe МaB Poзгopнщи виpo6-
ництBo''тpидцятьЧeтвipoк''.

Haсaмпepeд y Hих<нiй Taгiл 6yлo вiдпpaвленo кoнстpyк-
тopiв, тeхнoлoгiв, a тaкo)к склaДнi iнстpyvreнтaльнi вepстaти,
шIтaмrryв.rпьнi мoпoти i пpеси, щo6 пoлегrшити poзмiпдення
iнlшoгo o6лaднaння. Bсьoгo нa Уpал виlхaлo 6йьrше 5200
пpaцiвникiв пiдпpиeмстBa тa чпенiв rх сiмeй. Boднovaс.6yпo
дoстaв,Iеllo зa пPизнaчeнням бпизькo 3 тltcяч oдиIIиць
мeтaлoo6po6нoгo yстaткyвaнIr я, 435 звaPюB.rльних aгpeгaтiв,
820 тисяч piзних пPистoсyBaнь тa iнстpyментiв, l00 вaгoнiв
дeтaлeЙ i зaгoтoвoк. 3 нoвoгo мiсця гepoivниЙ кoJIeкTиB зaвo-
дy в)I(е в гpyпнi сoPoк пepшIoгo poкy вiдпpaBиB нa фpoнт пep-
rпиЙ ешrепoн ypaJlьських тaнкiв T-34.
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Пepшi маlIIини B'1IIусTуIIIу| B oснoBнoмy 3 тих детaлеЙ i

3aгoтoBoк' якi пpивезпи з сo6oю. Aле зaпaс цеЙ зaкiнчився, a
B цех:rх кoпиIIIIlьoгo Baгoннoгo пiдпpиeмстBa' де poзмiстився
Хapкiвський тaнкoвиЙ paзoм iз кoпективoм Мoскoвськoгo
вepстaтoбyДiвнoгo iменi Cеpгo opшкoнiкiдзе i Мapiyпo,IЬсь-
кoгo мeтalryPгiйнoгo iменi lплiчa, тiльки пoчинaли нa,Iaгo-
дДq/Baти виpoбництвo. He BисTaчaпo мeхaнiчнoгo i мeтaл1p-
гiйнoгo yстaткyBaнHя. Щe нe 6yлo як спiд opгaнiзoвaнo хaP-
чyBaнIrя людeЙ. Усi цi тa iншi тpyпнoшi стBopIoB:UIи нaпpy-
>кeнy o6стaнoвКy з виpo6ництBoМ .'тpидцятьveтвipoк'', яких
тaк чекaли нa фpoнтi.

- Ha ПoчaTкy Лютoгo сoPoк дPyгoгo' o нeтвepтiй гoдинi

PaнKy' - згaдyвaB кoлиrпнiЙ диPeктop Кipoвськoгo зaBoдy нa
Уpaлi, _ a пoтiм нaPкoм тaнкoвoi пPolvtиспoBoстi CPCP Iсaaк
3альцмaн (дo Peчi, Poдoм з ToмaшпoIIЯ Нa Biнниччинi), -
менi пoдзвoнив Гoлoвa ДeP-
)кaвнoгo Кoмiтетy oбopoни
Стaлiн i скaзaв: ,.Я знalo, шlo
ви любите вaжкi тaнкуI, aЛe
пoтpiбнo laЙняTИся T-34.
Менi .цзвoни,Iи кoМaнпyюvi

фpoнтaми, тaнкoвi гeнepaJlи
Й пpкe пpoси,Iи збiльlшити
випyск сеpеднix мaшIин -
вoни дo6pе зaPeкoмеIl.цyвirли
се6е в гли6oюос снiгах, нa всoк.
ких дoPoгax' мaнeBPeнi _

лiтaloть, мoв лaсгiвrсa. Пoстa-
paЙтесь якнaЙцrвидlше 6щи нa
мiсцi. У вас пPaBa зaстyпникa
нaPкoма - зaЙмiться xaP-
кЬсьюlм зaBoдoм як диPeктop.

Ми вaм дaeмo rшиpoкi пoвнoвzDкeння' aлe щoб тaнки T-34
пoч.l,Iи виrryскaтися мaсoвo в нaЙ6лихсчиЙ чaс. Cистeмaтич-
нo iнфopмyЙтe ЦК пpo xiд спPaв|,.

Hoвий кеpiвник хapкiвськиx тaнкo6yДiвникiв y Hюкньoмy

377



Taгйi Iсaaк 3aльцмaн (9.l2.1905-|7'07.1988), пePIII 3a Bсe'
дoбиBся' щoб зaвoд звiльнипи вiд iнlших зaмoвпeнь, кpiм
T-34. Пpaцiвники PoзстaBляпися нез.UIе)кHo
вiд пoсaд, якi вoни lailМaЛpl дo евaкyaцii, a
вiдпoвiднo квaлiфiкaцii, дoсвiдy, вмiннlo
нeгaЙнo дaBaти вiддaнy. Bеpстaти нaлaгo-
рЦrBaли Дeнь i нiч. B oдHoМy 3 нoвиx цexiв rx
пoтpi6нo 6yпo встaнoBиTи 250 rштF<. Ha-
ч.tльl{ик це]ry пoпpoсиB ти)кдеI{ь. .{'aли двa
днi, aлe vеpез кiлькa гoдиI{ нa дoпoМoгy
пpибyлo тpи сoтнi к1ryсaнтiв вiЙськoвoгo yчипиш{a. Чеpез двa
днi всe yсTaткyBaI{н я 6улo нa мiсцi.

Бр i тaкиЙ BиПaдoк. .(есь зaгyбився B дopoзi еtпелoн з
мaзyгoМ - пPи тoдiIrrнiЙ пepeвaнтiDкенoстi зaпiзницi цe
тpaп]Iялoся. Hачaльники теpмivних цехiв зДiЙняли тPиBory:
кiнчaeться М?3}Tl дo кiнця змiни дoBедеться lYлуrняTуlзaвoд.
Кepiвництвo стoяпo нa сBorмy тBePдo:

- Hiякиx зyпинoк' нaвiть Ha oднy хвипинy!
Bихiд Bсe-тaки знaЙrшли. Чepез шriсть гoдин зaпiзничний

сoстaB 3 цистePнaмvlМalw пpи6ув нa зaBoд. I{eхи пpoдoвхсy-
BaJIи пPaцюBaти...

3aвдяки B)китим зaхoдaМ yл<e в 6еpезнi сopoк дP)пoгo 6yлo
дoсяг}tyтo дoBo€ннoгo piвня виpo6ництвa тaнкiв. У квiтнi це
дoсягIIeнI{я пePeкPили' a в тpaвнi вигoтoBиIIи B)ке B пiвтopa
paзи 6iльrпe 6oЙoвих МaцIин.

.(yл<е бaгaтo 3Po6ив дJIя пPискoPення виpoбництвa тaнкiв
УкpaТнськиЙ iнститrг еJIeкTPoзвaPюBaння пiд кepiвництBoМ
aкaдемiкa eвгенa Пaтoнa. HoвиЙ спoсi6 aBтoмaтичнoгo зBa-
PIoвaння пiд фпюсoм дo3вoлиB пеPеBесTи нa пoтoк вигoToB-
,lе}Iня 6poнeкopпyсiв. 3a цим мeтoДoм бyпo звapенo aвToМa-
тичlIими yстaнoвкaми пoнaд чoтиpи мiльйoни мeтpiв бpo-
ньoBих lпвiв i зeкoнoмJlенo 6iльцre л,яти мiльЙoнiв кiпoвaт-
гoди}I епектPoеI{epгii. Baгoмий вклaд в opгaнiзaцiю пoтoч-
нoгo виpoбницTвa тaнкoBиx кopгryсЬ i баlllт внeсJIи iн>кенеpи
Boлoдимиp Hiцeнкo, oпексй Tитapенкo, Ююlм Юдiн тa iнrпi.

3a yспiхи y виpoбництвi 6oЙoвих мarrlин y vepвнi |942 poкy
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зaвoд 6yпo нaгopoд)кeнo oPдeнoм TpyДoвoгo Чеpвoнoгo Пpa-
пopa. Пiвтopи тисянi Йoгo пpaцiвникiв Taкo)к oдеp)кilJlи oP-

дени i мeдaлi.
Пoчинaючи 3 цьoгo нaсy КoмiнтеPнзaвoд тpидцять вiсiм

мiсяцiв пiдpяп yгPимyвaв ЧеpвoниЙ пPaпop .(,еpxaвнoгo Кo-
мiтетy o6opoни, 6р нaгopoдlкений чoтиPМa oPденaми.

3peIштoto, виpoбництBo пpoс,IaB,Iених''тpидцятьнетвiPoк''
зPoслo нa зaвoдi бiльrш як y п'ять paзiв, а Bсьoгo 3a Poки вiЙни
iх випyrценo 35.000 IIJTyк.

36iльlшyюvи Bипyск 6oйoвих мaшIиIt i пoпiпrшyючи rx
якiсть, кo,IектиB Кoмiнтepнзaвoдy пpидiпяв Bе,Iикy yBaгy пи-
тaнняМ зни)кенtIя сo6iвapтoстi. Чимaлa зaсЛyгa в бopoть6i зa
eкoнoмilo tIaJIex.UIa тeхнoIIoгaM, якi зyмiли Bдвo€ змeнIlIити
тpyДoмiсткiсть T-34, xoчa зa poки вiйни бyлo впpoвaд)кeнo
п'ятиlшвидкiснy кopo6кy змiни пеPeдaч' пoстaвпенo 85-
мiлiмeтpoвy гaPмaтy зaмiсть 76-мiпiмeтpoвoi, внесeнo Pяд
IнIJIих сyгтeвI{к змlн.

Пopяд з КoмiнтеPнзaвo-
.Ц'oм, У poки вiЙни хapкiвськi
T-34 вилусKaIIИ кo,IeктиBи
Кipoвськoгo зaвoдy нa Уpaлi,
CтaпiнгpaдсЬкoгo TPaктoP-
нoгo, Уpaлмalпy' гoPькoBсь-
кoгo ''Кpaснoе CopмoBo'' тa
6aгaтьoх iнrших пiдпpиeмств,
де BигoтoB,1я,Iи кoPпyси' oк.
pемi вyзпи i мехaнiзми. Cop-
мoвичi, нaпPикJIaд' r,ке B сoPoк пеPIIIoмy пеpейшли 3 сyднo-
6улувaння нa виpo6ництвo тaнкiв T-34. .(o .[ня Пipeмoги
в,IHуI ДaIIуI фpoнтy 12 тиcяч бoйoвих мalЦин.

3 надзвичaЙнo вепикиМ нaпPylке|I*ЯМ c|4I| зa6езпeнyвaли
тaнкo6yДiвtlики дедaлi зpoстarovi пoтpе6и фpoнтy. Усiм iм -
стaлiнгpaдцям' сoPмoBичa}t' сBеPд,IoBчaнaм, чепя6iнцям
дoпoмoгпи нir,IaгoДД(yвати виpo6ництвo T-34 кoнстpщтopи i
тexнoJloги КoмiнтepнзaBoдy' твopui пePпIoгo в свiтi тaнкoвo-
гo ди3eльнoгo мoтoPa.
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У гpyпнi сopoк пеPIIIoгo пеPeД пPoМислoBiстю 6yпo пo-
стaB,IеI{o зaвдaння: зBeсти дo llyпя пePеBary BoPoгa в тaнкaх i
тим сaМим пo,пeгшIиTи стaнoBищe нaшroi apмii. Tpyпiвники
T|4IIу з чeстк) BикoHaпи це зaBдaнHя' ,цaB[Iи фPo"ry пoнaд стo
тисяч 6oЙoвих мaI'IIин' тo6тo yдBo€ 6iльlше, нiж зaвoДи гiтпe-
piвськoгo Peйxy. I в oснoвнoмy' це 6упи пpoслaвлeнi ''"P"д-
цятьveтвipки''. Hatпi тaнки в,IlrPuI|4 смepте,IьниЙ двo6iй з
тaнкaМи фaшистськoi Hiмeччини i зaвдяки смiпивiй дyмцi
тaлaнoBитих кoнстPyктopiв - твopЦiв кPaщиx y свiтi стa-
ЛeBИx фopтець, сaмoвiддaнiй, гepoiЧнiЙ пpaцi po6iтникiв,
висoкiЙ теxнiчнiЙ epyлиuii iнх<енеpнo-тeхнiчнoгo пеPсoнalry.

Ha пoпяx 6aгaтьoх 6итв пiднят|l|cЯ Ha п'eдестaли спaBI1
знaмeнитi ''тpидцятьнeтвipки'' - пiд Мoсквoю i К1pськoм,
пiд Bapшaвoю i в Бepлiнi, нa пJlorцaх Хapкoвa i Boпгoгpaдa,
Cвep,Цпoвськa i Hих<ньoгo HoвгopoДa' де випyскiшися цi
гpiзнi бoйoвi маllIиHи в poки вiйни.

3a пiдpaхyrкaми хapкiв'янинa Пaвпa Tapяникa, фpoнтoвикa-
тaнкiстa, пoпкoBtlикa y вiдстaвцi, пoнaд п'ятсoт зpaзкiв 6po-
нeтaнкoвoi тeхнiки встaнoв,IеI{o в свiтi як пaм'ятHvlKИ Ta pe-
лiквit 6oйoвoi i тpyлoвoi спaви. Cepеп них мaйл<e чoтиPистa -
тaнwtT-34.

Cтoiть T-34 i в Пapия<i, бiпя мyзeю вiЙськoвoi iстopii. Hi,
вiн нe Bи3Bo,IяB фpaнцрькy стoпицIo. Biн пoстaвпeний тщ як
нaйкpaщий тaнк .{pyгoi свiтoвoi вiЙни.

Кoпи Йдeться пPo poпь щpаiнцiв y poзвиткy 6poнeтaнкoвoi
технiки сPсP y Poки дPyгoi свiтoвoi вiЙни, тo нeoдмiннo
тpe6a згaдaти й ypoркeнця ПoптaвI'IIини Микolry .(щoвa
(26,|0J904-l.05. 1 964)' кoтpиЙ пpoйrшoв нa Кipoвськolv{y 3а-
вoдi в Лeнiнгpaдi шпяx вiд PядoBoгo iнх<eнepa дo гoпoвlloгo
кoнстPyктoPa. Цe вiн y пePедBoeннi poки зaпPoпolryвaB
кoнстpщuilo B.Dккoгo тaнкa КB, пepшri дoслiднi 3P.х}ки якoгo
6упи виroтoвпeнi пiд йoгo кеpiвництвoм i пpoЙшпи 6otцose
хPeIцeння пiд'raс Paдянськo-фiнськoi вiЙнu,

Пiд кepiвництBoм Микoпи .(щoвa в Чeпя6iнськy 6ylo ствo-
pенo вaх<кi тaIIки КB-lс, Iс-l, Iс-2, IC, сaмoxiднi yстaнoвки
кB-152' IСУ-|22 тolцo' a в пoвoeнниirчac тpaктop C-80.
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Пiсля зaкiнчення дpyгoi свiтoвoi вiЙни oснoвнi кoнстpyк-
тopськi й виpo6нинi кaпpи хapкiв'ян пoBepнyлися в Укpaiнy.
Beпикe Bизнaння в бpoнeтaнкoBих вiйськaх у пicлявoeнниЙ
чaс зaBoЙoByють тaнки T-44,T.54, T-55, T-60. Tiльки зa пеpi-
oд з 1954 лo |967 piк xapкiв'яни Bипyстипи 4846 6oЙoвих мa-
rшин. Кpiм тoгo' 3a цеЙ нaс вiдпpaвленo в apмiЙськi пiдpoз-

дiли 8130 тягaчiв ATT.
ГoпoвниЙ випpo6рaльник тaнкЬ кoJIиIIIньoгo Paдянськoгo

Coroзy B пePeдBo€ннi й пiслявoeннi poки iюt<eнep-пo,IкoB}Iик
€вген Кyпьницькlцtt oсь тaк згaдyBaB пPo випpo6рaння
хapкiвськoгo т.шIкa T-54: ''Мarдинa спPirB,Iяпa вiдмiнне BPIDкеI{-

ня. Ii зoвнilшнi фopми
Bp:lJ(oвyBilли нeo6хiднi
кyги зyстpivi з мaй6щ-
нiми снapя.Ц:lми пPoтиB-
никa' цIo нaдaвaлo .й

вiдпoвiднy oбтiчнiсть i
кPaсy. Бйьlш yдoскoнa.
лeнoi фopми кoPпyс,

пPипJIюсrrrгa oaшIтa 3 нoBolo гaPмaToIo пЦтPиМyBалacЯ Ha Де-
сятЬox Bе,Iиких oпopних iз зoвнilшнiм o6peзиненням кaтк.lх...

Кoпи пoчaлнся вилpo6yвaнHя' пpo6iги тaнкiв y piзниx yvro.
Bzlх' пoдorlaння пеPeшкoд i 6упи визнaчeнi всi пapaметpуI хa-

PirктеPистиl*l T-54, тo вияBилoся: 6poньoвlцЙ зaхуlcт знiмaв
с}IaPяди знaчнo 6iльrшиx кaлiбpiв, з 6iльrш висoкиМи пoчaткo-
вими IIIBидкoстяМи' a п,IaнетaPнi мeхaнiзми пoBoPoTy' гiдpaв-
пiннi aмopтизaToPи й тopсioннa пiдвiскa пiдвищрaли п,IaB-
нiсть i Iпвидкiсть Pуху, a вiдтaк i мaнeвpeнiстЬ тaнкa; оз6po-
eння BстaнoB,Ieнo зHaчнo пoтyл<нiшe зa кaлi6poм i пoчaткoвoto
rшвидкiстю снaPядa Й кiлькoстi кyпeмегiв. .(oскoнaлiшi oгля-
дoвi oптичнi пpилaдн тa iншi BдoскoнaJIeHня дo3Bo,IиIIи знaч-
нo пiдняти бoЙoвy eфeктивнiсть BoгнIo. Bстaнoвпeнi нa МarIIи-
нi ппaнетapнi мeхaнiзми пoBoPory, гiдpaвлivнi aмopтизaтopи Й
тopсioннa пiдвiскa xoдoвoi чaстиtlи пiдвишдипи мaневpенiсть,
плaвнiсть нa xoдy i пpи пoвopoт.tх' чим знaчнo пoпiпlшипи Й
cTBoP|4ЛI16йьш стa6iльнi yN{oBи для стpiль6и 3 xoдy''.

381



Baжливим eтaпoм y PoзBиTкy бpoнeтaнкoвoi тexнiки 60-x
poкiв 6yв нoвий хapкiвськиЙ тaнк T-64, oснarцений пoTPк-
ним ди3еЛьним ,цBигytloм 5T.(Ф. Йoгo пpoект 6р сxвaлeний

Цк кПPс i Paдoro
Мiнiстpiв сPсP |7
лютoгo 196l poкy.3a
тaкTикo-Tехнiчними
xaPa кTep и cTI4КatJ{И

вiн 6р зHaчнo кPa-
ш.1им сеpiЙнoгo T-62,
a Taкoх( зapy6iжних
бoЙoвих мarrlин цЬo-
гo типy.

Poзpo6кy HoBoгo
тaнкoвoгo ]Iизе,Iьнo-

гo двигyнa для BzDккиx тaнкiв .(fl- 1 пoтpкнiстlo l000 кiнських
сил xapкiвськi кoнстpщтoPи зaBePшJуIтIу| в нepвнi l945 poкy.
Чepeз двa Poки пiспя всeбiчних випpo6yвaнь хapкiв'яни,
BpaxyBaBши 3ayBa)кeнHя 3aмoBtlикa' 3aпPoпoнyBa,Iи Bдoс-
кoнaлeниЙ пPoeкT дизeлЬнoгo Д,Bигylra .[.[-2 пoтyэкнiстlo дo
1200 кiнсьКИх сI4II. 1950 poкy пеprпиЙ дoслiДний зPaзoк
yспilшнo пpoЙtпoв 250-гoдиннi зaвoДськi випpoбрaння. A

ДBa нaсTyПнi двигyни цiеi кoнстpщuii витpимaли випpo6y-
BaHня вiдпoвiднo нa 700 i 600 гoдин.

oднaк змiнa вiЙськoвoi дoктpтани 36poЙних Сил CPCP y
l952 poцi, якoю вaжкi Taнки BуIзНaBaЛИся нeпePспективниМи'
ПPИПИъIуIЛa Poзвитoк цьoгo нaпPямI(y в хapкiвськoМy ди3е,Iе-
бyпрaннi. A дoспiДниЙ зpaзoк ДД,-2 6ув пеpедaниЙ мyзeю 6o-
Йoвoi технiки Бpoнeтaнкoвoi aкaдeмii в Мoсквi'

3дiйснroючи пеpехiд нa вигryск T-64, кoлeктив хapкiвськoгo
зaвo,цy iменi Мaпишeвa пoбy,Цyвaв мoтoPниЙ кopпyс, якиЙ
oснaщyвaвся тoчним висoкoпpoдyктиBним спецiaпьним
yнiкaльн и м o6пaднaння м, пiдгoтyвaв виpo6нинi пoтylкнoстi
нa Bипyск 600 тaнкiв tцoPoкy. Cпiльнo з нayкoBиМи opгaнiза-

цiя ми i зaвo,цaми -сyмilкн икaм и 6улo ПPoBеденo Дoслiд>кення
й кoнстpyктивнi дopo6ки, rцoдo3вo,IиЛo дoвести pecуpс T -64
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дo 3000 кiпoметpiв пpoбiгy. У жoвтнi 1966 poкy ця 6oЙoва
мa[Iинa пpoЙшпa деp>кaвнi випpo6рaння i Пoстaнoвoю ЦК
кПPс i Paди Мiнiстpiв сPсP 6yлa (Nэ 982-З2I вiд 30.l2.l966
poкy) пpиЙнятa нa oзбpoення Paдянськoi Apмii.

oднoчaснo кo,IектиB кoнстpyктopЬ пpoпoв)q/Baв мoдepнi-
ЗуBaTИT-64, a в зaBoдсьКI,D( цеиx нaporцyвaвся Йoгo вигryск. 8
IIиIIIъ|я |967 poтч тoдilшнiй пeprпld сeкPетaP Хapкiвськoгo
oбкoмy Кoмпapтii Укpaiни ГpигopiЙ Baщенкo пpoпorryBaB
збйьшити виrryск цих виpoбiB нa зaBo.цi iм. Мaлишeвa 6ез
видiлення дoДaткoвих aсигrryBaнЬ дo пPoeкTнoi пoцaкнoсгi 1400
II]TrI( y l97l poцi 3a paЦrнoк спeцiaлiзaцi.i тa opгaнiзaцii rпиpoкoi
кooпеpaцii пo BигoтoBлеHнIo oкpемlок вyзпЬ iз зaвoдaми гalryзi.

.['ля цьoгo слiд 6yлo I|PуIПИНуITуI Bипyск нa зaвoдi iм. Мa-
,IиlIIеBa тягачiв ATT Й пеPедaти rx виpoбництвo ЛyгaнськoМy
тeплoвoзodyДiвнoмy пiдпpисмствy. CкoнцентPyBaти Bигo-
Toв,Ieння (склaдaння' зBaPювaнн я Й o6po6кy) 6poнeкopпyсiв i
бa шт н a Ждaнoвськ ИЙ laвoц, BzDккo гo м aш и н o6yпр aння, яruЙ
тoдi пoстaв,lяB зaгoтoBки 6poнедетaлeil кoPПyсy Й вiдпивaв
бaшти. Штaмпрaння, мexaнivнy o6poбкy Й склa.цaння гyсe-
ниць T-64 мaв зaбезпе.lити фiлiaл Хapкiвськoгo TpaкTopнoгo
зaвoдy в ЛoзoвiЙ.

Oкpемi вузпи T-64 пoвиннi 6ули пpи цьoМy пoсTaBJIяти
спopiднeнi пiдпpисмствa в Hих<ньoмy Taгiлi тa Oмськy, rЦo в

пoдaJIьtIIoмy зaбезпeнипo 6 iм шrви.цrциЙ пе-
pеxiд на Bипyск нoBoгo xapкiвськoгo тaнкa.

Усi пiслявoсннi мarrlини сTBopIoвa,Iи-
сЯ пiд кepiвництBoм двiнi Гepoя Coцi-
aлiстичнoi Пpaцi oлeксaндpa Мopoзoвa
( 16.10.190,r-1979).

ПpиЙнявlпи кеpiвництBo кoнстPyктopсЬ-
ким кo,IeктиBoм xapкiв'ян пiсля смepтi

Миxaйлa Кoшкiнa в 1940 poцi, oлeксaндP Мopoзoв вiдпo-
вiДaв зa PoзBитoк твoPчих пolшyкiв yкpaiнських тaнкo-
6yпiвникiв мaЙже пPoтягoм сoPoкa poкiв. Toмy вiн 3aв)кди
зzulишIa€ться oдниМ 3 тих' хтo спpaвдi внiс чи нe нaЙ6iлъlлиЙ
BкJIaд y poзBитoк щpaiнськoгo тaнкoбy.u,yвання.
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Пiсля ньoгo TaI{кoве КБ зaвoдy iменi МaлишIeBa oчoлив
Микoпa Шoмiн (10.04.|923-|994). 3 йoгo iмeнeм r lке

пoв'язyсться нoвa бoЙoвa мalпинa T-80. .Цo
pеvi, для BигoтoBJIе}Iня танкiв типy T.80 з
нoBим гaзoт1p6iнним двигyнoм BTДT-
1000Ф в o6'еднaннi iменi Малиruевa нeo6-
xiднo 6yлo PoзцIиPити виpo6ниvi ПoтrЯ<rloс-
тi нa 3l3 Tисяч кBaдPaтних мeтpiв. Кiпькiсть
пpaцiвникiв' y тoмy чиспi нa фiлiалaх y ДеP-
гaчaх тa Мaлинiвцi, мir,Ia зPoсTуl нa |3,7 ти-

сячi oсiб. Aлe нa це пituли, i Пoстaнoвoю ЦК кПPс тa Paди
Мiнiстpiв сPсP Ns lО62-32| вiд 30.l0.l98l poкy в Хapкoвi
oсBoIoBaли нoBy ПoTr,кнirшy мaшинy - T-80У.

A нaЙнoвitше дoсягнення щpaiнськиx тaнкoбyДiвникiв, яке
BPa3и,Io yчaсникlB мlжнaPoднol Bистaвки

oз6poснь ''Aй,ц,eкс-95'' в o6'еднaних Apa6-
ських Емipaтaх, - T-84. Пpo це нaшi гpoмa-
дяни в)ке знaЮTЬ 6aгaтo. Tpебa дoдaти' I'Iдo
ця бoЙoвa мa[Iинa сTBopIoB:rЛaся кo,Ieкти-
BoМ кoнстpyктopiв, яких oстaннi Poки
oчoЛюс Геpой Укparни Миxaйлo Бopисloк
(2r.rr.1934).

3 l986 poкy щpaiнськi тaнки T-80yД Bипyскaються 3 д,Bи-
гyнoм 6TД-l. Caмe в тaкoмy вapiaнтi нarшa бoйoBa мaшIинa
стaJIa спpaв)кньoю сеHсaцl€Ю нa BисTaBцi oз6poснь в o6'eд-
нaних Apaбських Емipaтaх. Aле свoгo oсTaнньoгo сJIoBa кoн-
стPyктoPи TaнкoBих двигyнiв з Хapкoвa rцe нe скralallИ:. € B них
y.lке нaПpaцк)Baння Пo дaJIьlIIoмy фopсyвaннIo сBoгo дiтищa,
зoкPемa Bдoскoнaлeння Йoгo зoвнirпньoi хapaктеpистики'
пoлiпrшення yпpaвлiнняIvI тaнкoм тoIIдo.

БaгaтиЙ нaщoвиЙ пoтeнцiал i великi мo)KIIиBoстi кoнстpщ-
ToPськoгo кo,IeкTиBy дизелiстiв y тiснiй спiвпpацi 3 кo,Iегaми 3
тaнкoBoгo КБ дaIоть мoжливiсть стBopиТи нoвy свiтoвy мa-
I'lIинy T-90 з ДBигyнoм пoт}ryкнiстю 2000 кiнських сил. Сщaс-
ниЙ електpoнHo-oптичниЙ кoмплекс, rпвидкiсть дo 90 кiлo-
метpiв нa гo.ц,иtly' po6ить цеЙ тaнк м.rлoвPазЛивим. Haйнoвirшa
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систeМa Bе,ц,eння Boгнк) Й oснaulенiсть двoмa кеPoBaними

Paкeтaми з:rпишIa€ д.r,Iекo пoзally тaкi зapyбЬкнi aнaлoги, як
',Леoпap.Ц'',''Aбpaмс''.

€ нaдii спoдЬaтися, щo свiт ще не Pil:l пoдиByrтЬся з,Iery
твopнoi дyМIс{ й зoлoтим pyкaм yкpaiнськoi тaнкoбyпiвнoi епiти.

Tим пaчe, uдo ПaKистaнськиЙ кoнтPaкT' нa Дylvlкy сaмIdк
xapкiв'ян, нaЙ6iльlлиЙ не тiльки дпя зaBo.цy Й Укpaiни, зaсвi,ц-
чиB спpoмo>кнiсть нaшroi деp)кaBи сaмoстiЙнo BигoтoBпяTи
нaЙсгlaснirшi 6oЙoвi IqaIJIуIt|И. Йoгo знaчимiсть спpaвдi мo>ке
пopiвнювaтися з нaЙвa:кливiцrими вiхaми в iстopii Укpaiни.
Бo хoчa xapкiвськi TaHки бyли вiдoмi всьoмy свiтoвi вже бiль-
lllе' як пiвстoпiття, oднaк BoHи гoЛoвним чиtloм aсoцiювa-
I|IАcЯ 3 сPсP. Укpaiнa пpи цьoмy нe згaдyвaлacя, a вiдтaк нe
Мoгпa щe спpиймa.Г\IсЯ яK тaнкoBa деP)кaBa i, зpoзytvliпo, як
зaкoнoдaBeць ''Taнкoвo[ мoди''. Iи тoдi ш{e тiльки нzlле)к:lлo
пiдтвеpдити свoi пpiopитeти.

Bикoнання пaкистaнсЬкoгo кoнтpaктy мo)кнa 6упo пopiв-
няти хiбa rцo з пepe6aзyвaнняМ хapкiвськoгo Кoмiнтеpнзa-
Boдy нa Уpaл вoсeни |94| poкy. I.{ей кoнтPaкт мaЙх<е пoвнiс-
тlo ''пеpевiв'' BигoтoBлeнHя TaHкa нa yкpaiнськi кoмппеIсгytоvi,
зaBдяки чoМy нaшa дep)кaBa змoг,Ia фезпенити сBoIo 3.rле)к-
нiсть y цьoМy ппaнi вiд сyсiлiв. Кpiм тoгo, oдeP)к.r,Iи зaмoB,Ieння

l пlдняJIи Ha Bищии тeх-

нoлoгiчний piвень свoе
виpoбництвo 6лизькo
400 великиx i мaлиx пiд-
пPи€МстB нalшor кpalни.

oсo6пивolo ж пеpе-
мoгolo 6yлo ствopeння

власнoi, щpaiнськoi тaнкoвoi гaPМaти' щo вiдпoвiдar сTaн-
дaPтaм HАTo. Алe для хapкiв'ян, зa.tхнiми слoвaми' гo,Ioвне в
iнlпoмy: ми пoкaзaли, шдo Укpaiнa' зaBoД iмeнi Малиlлевa, Йoгo
кoнстPyктoPи мo)rqrгЬ гiднo витpиМyвaти кoнкypeнцiIo з
пpoвiдними кpaiнaми свiry y BигoтoB,Ieннi нaЙсклaднilшoi
тaнкoвoi технiки, Il{o Ми вoлoдieмo y uiЙ гalгрi пoтРкним
}Iayкoвo-Teхнiчним пoтенцiaлoм.

25. ь293 38s



3AB)кД,I сЕPЕД лI/[F-PIB

У пoвorнниЙ vaс, кo,Iи BеЛикa кiлькiсть щpaiнських нay-
кoBих кaдpiв 6улaкинуa в CPCP нa poзв'язaння пpoблеМ, Щo
cToCуBaЛИсЯ сTBoPенtIя aтoмнoi з6poi тa paкeтнoi технiки,
диPeIсгoP Iнститyry eлeкгpoтeхнiки AH УPсP в Кисвi CepгiЙ Лe-
6едев (2.l|.|902-3.07.1974) з |946 PoКy poзпoчaв 3a BЛаснoIо

lнrцlaтивolo ствoPeння кoнцeпцii yнiвep-
сaпьнoi eJIeкTPoннo-o6чиспювaпьнoi мarпи-
ни i пoчaткoBих пPинципiв пpoгpaмyBa}Iня.
3вipивrши свoi зaдyми з кoпeгaми нa спeцi-
aЛьнo скЛикaнoмy сeмiнapi, B якoМy B3яIIИ
rlaсть вiдoмi вvенi, вiн poзпovaв втiлювaти
B )I(итTя 3a,цyМaне.

Biдпoвiднo дo aктiв пpиЙмaльнoi кoмiсii
Й apxiвних мaтepiaлiв мo}lт:Dк i нaлaДкa пеptшoi в CPCP eлeкT-
poннo-oбvиспroвaльнoi маlIIини' якa склaдaЛaся 3 6 тисяч
eпектpoнних JIaМп' бyла зaкiнveнa в Кисвi 6 пистoпa.цa 1950
poкy. Boнa Bикoнyвa,Ia 50 oпepaцiй y сeкyндy' a oб'eм iT oпepa-
тивнoi пaм'ятi скJIaдaB l00 слiв...

Aлe дoсягнення цьoгo Bидaтнoгo PeзyIIЬтaтy щpaТнських
нaщoвцiв tIе дa,Ioся пегкo. .(oвепoся пepe6opoти чимaIIo oP-
гaнiзaцiЙних ПеPe[IкoД' пoчинaючи з ви6opy мiсця, де МiUIa
зaПPaцIoBaTи пеPПIa е,IектPoннo-oбчислloвa,Iьнa мaulинa.
''Мiсцe, Дe мaлa poзмiшдyвaтися ЕoМ, спiльнo з Лебедевим ми
нaмiтипи пiд Киeвoм, в Фeoфaнii, пopяд з МoсIo пa6opaтo-
pieю, - писaв тoдiшrнiЙ вiцe.пpeзидент Aкaдeмii нaщ yPсP
МихaЙлo Лaвpентьсв. - Це 6р нaпiвзpуЙнoвaниЙдвoпoвep-
хoвий бyДинoк... Лебедсв зyмiв зa кopoткий теpмiн мo6i-
пiзуъaтп спiвpodiтникiв свoгo Епектpoтeхнiчнoгo iнститyry,
зiбpaв i навчив мoлoдий кoлектиB. 3a aктивнoi пiдтpимки
o. o. Бoгoмoльця i всiri Пpезидii AH yPсP пPoтягoм дBoх
poкiв бр BигoToBпeниЙ i в |947 poui пoчaB пPaцIoBaти мaкeT
мaIIIиI{и. I-\e 6упa пеP[Ia PaДянськa ЕoМ - МЕoМ (мaлa
eлектpoннa o6числювaЛьнa мarrlина). Ми пoкaзaли iT секpe-
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тapевi Цк кП(б) Укpaiни М. C. ХpyшoBy' кoМaндyюнoмy вiЙ-
сЬкaми Киiвськoгo вiЙськoвoгo oкPyry A. A. Гpeнкy, iнIпим
висoким гoстям' poзпoвiпи пPo кo,Io нaЙвa:кливilпих дep-
)кaвних пpo6пем, пpи виpiшeннi якoi ЕoМ пoвиннa зiгpaти
виpiшaльнy poль.

I{e piзкo пiдняпo iнтepес дo нoвoгo пPиtIциrry o6чиспlo-
B:lльних пpилaдiв. Пoдивитися t,r,aЦЛ4r.|у пoчiUIи пPи.ix(д)кaти 3
Мoскви. Сuтуautя явнo змiниЛaся' Ha кoPистЬ епeктpoнних
o6числювaлЬних мaцIин. Бyлo yхвaлeнo pilпення - змiнити
Tемaтикy Iнститyтy тoчнoi мeхaнiки i o6чисдloвaпьнoi
технiки, змiнити кepiвництвo iнститyry i всi сипи кинyти нa
стBoPerrня Bе,Iикoi ЕoМ'.

Biдтeпеp МихaЙпa Лавpeнтьсвa зa6иpaпи .цo Мoскви
пPoДoB)I(yBaти Poзпoчary в Киeвi poбoтy нaд eпектPoннo-
o6чиспювaльглю тeхнiкoю. Tyпи >к пepeiдe i твopeць пepшoi в
€вpoпi ЕoМ Cepгiй Ле6едев.

Cам Ле6едс8 згaДyвaB пpo свiЙ киiвський пepioд тaк: ''чaс

бyв вa:ккий, кpaiнa вiл6yпoвyвaлa зpyЙнoвaнe вiЙнoю гoспo-

,цаPстBo, кox(нa дPiбниця 6упa пpo6леМolo. I нeвiдoмo, чи
3''яBиBся 6 пеpвенeць Paдянськot odчислloвaльнoi тexнiки y
Феoфaнii, як6и не 6улo у нaс пoкPoвуITeIIя - МихaЙпa Oпек-
сiЙoвичa Лaвpентьсвa, якуlЙ тoдi 6yв вiцe-пpезидентoм AН
yPсP. Я дoсi не пеPeсTaIo ДIlBув;aTИсЯ тiЙ киrггriй енеpгii, з
якoю Лaвpенть€B пpo6ивaв свoi iдеi''.

3aспуи )к сaМoгo Cepгiя Лe6eдeвa B стBopеннi paдянськoi
o6числювaльнoi тeхнiки 6упи вiдзнaченi ЛeнiнськoIo (l966)'

.цBoмa .{,ep>кaвними пpeмiями сPсP (1950' |969) i зBaн}IяМ
Гepoя Сoцiaпiстичнoi Пpaцi( l 956).

Bидaтнy poЛь y PoзBиTкy вiтчизнянoi кi-
6epнетики вiдiгpaв yPoджeнeць Poстoвa aкa.
дeмiк Biкгop Гrгршкoв (24.08.|924-30.0 1. l 982 )'
тaЛaнт кoтPoгo дaв мo)Кпивiсть poзвин1ти
6aгaтo нaпpямкiв цiсi вa:кливoi i пepспeк-
тивнoi дЛя пoстyпy,IIoдстBa нaУкуI. 3oкpeмa,
зa свiдчeнняМ aкaдемiкa Iвaнa Cepгieнкa,

Biктop ГгFлкoв пo сщi пеPIIIим iнтeгpyвaв iдei' пapaдиrми Й
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пoJlo)кeння кi6еpнeтики з odчислloвilлЬнoю технiкolo. 3aвдя-
ки йoгo тypбoтaм i пpaцям сфopмyпьoвal{е llotlяття кi6epне-
тики як нayкoвoi Дисциплiни 3 кoМПлекснoю метoдикolo
дoслiдх<eнь, як пpo6пеми нaЙефективнirцoi взaсмoдii лIoдини
3 матIIинoIo, щo знaйulJlo сBor втiпeння в метi стBopel{ня
IIIтyчHoгo iнтeлeкry. A зaпpoпoнoвaнi ним пo6y.Цoви систем
''9ц9 - pщa, ''ЧитaючиЙ aBтoмaт'.' ''сaмoopгaнiзyova сTpyкTy-
pa'' пoклaли пoчaтoк tIoBим пPикпaдним технoпoгiям.

Biктop Гrгршкoв зpo6ив вeпlцwtЙ BHeсoк y теopilo пoбyдoви
aвтoмaтиrlниx систем щpaвпiння piзних клaсiв. Poзpo6пенi
пiд йoгo deзпoсеpeднiм кеpiвництBoм i впpoвaркенi в пpaк-
тикyтaкi rпиpoкoвiдoмi систeми, як ''ЛьвiB'' i ''Гaльвaнiк'., щo
пPaцюB:rли нa 6aгaтьox пiдпpиeмствaх CPCP, 6упlа пeplлимvl в
свiтi системaми пoдiбнoгo кпaсy.

Пiд йoгo кepiвництвoм в Iнсти-
тщi кi6еpнeтики 6yпo poзpo6пeнo
тaкoж сepiю вiдoмих ЕoМ ''киiв'',
,',['Itiпpo'',''Миp'',,'ПpoмiнЬ'' тoщo.
A бaгaтo iдей р<e втiлювaлися в
)киття пiспя Йoгo смepтi, зoкPемa
щoдo ствoPeнЕя eлектpoннo-oб-
чис,IIoB.lпЬIlI,D( мaшIиtl нaдвисoкoi

lдвидкoдii.

3a iнiцiaтивoю i пiд кepiвництвoм Biктopa Глyrшкoвa 1973
poкy yкpaillськolo мoBoto Bидaнo пePПIy в свiтi ''Енциклo-
пeдiro кiбеpнетики''.

3acтrуrи Biктopa ГпFшкoвa B стBoPеH}li o6числloвaльнoi
тeхнiки вiдзнaченi Ленiнськoto (|964), дBoмa .(,еpх<aвними
пpeмiями сPсP (1968' 1977) i .[еpх<aвнoto пpемieIo yPсP
(1970), a тaкoж зBaнняМ Геpoя Coцiaпiстичнoi Пpaцi(1969).

A oсь як oцiнив Йoгo зaсrrщи пPезиде}Iт HAHУ Бopис
Пaтoн: "B. М. ГпFдкoв - 6лискуий, iстиннo видaтниЙ ре-
ниЙ сщaснoстi, який зpoбив вепичeзниЙ Bttесoк y стaнoвлeння
кiбepнeгики i o6числювaльнoi технirи в Укpaiнi й кoJIиIIIrrьo}ry
Paдянськor,ry Coюзi, тa tа у свiтi в цiлol"fy. B. М. Глpшкoв як
мисJIитель вiдзнavaвся lциPoтoю i глибинoю нayкoвoгo
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6aчeння, свoiми po6oтaми пepeдdavив 6aгaтo чoгo з тoгo' шIo
тепeP з'явипoся в iнфopмaтизoBaнo}vfy зaxiлнoмy сyспiльствi''.

Тpeбa зaзнaчити' щo y стaнoвпeннi кiбepнeтики в Укpaiнi
пpoвiдним rleним Bепикy дoпoмory IIaдa,Ia },Poдх(е}Iкa Чиги-

PlrlНaн.a нинiIцнiЙ Чepкaщинi Кaтepинa Ющeнкo (8.12.1919)'
кoтPa' дo peнi, НaтШIcaJIaпеplпi пPoгPaми д,lя
o6числювaльнoТ мarшини. Boнa 6щa кepiв-
IIикoм пеptшoi IIoBoстBoPeнoi oбчислIoв.l,Iь-
нoТ лaбopaтopii, щo poзмiшryвалaся в пiДвaлi
ПpезипiiAH yPсP. A пeplпим викoн.lниIr{ зilв-
дaнням _ poзв,язaння зaдaчi зoвнilшньoi бa-
пiстики, пoсгaвлeнoi Мспlспaвoм Кeпдиtпем.

Beликa laсIIуTa Кaтepини Ющeнкo i в
зaснрaннi в Укpaiнi нaщoвoi ЦIкo,Iи тeoPeтшIIIoгo пPoгPa.
мyBаtlllя' якa дiстaлa Bизнaння B yсЬoмy свiтi, зoкpeмa в стBo-
peннi Aдpeснoi мoви, щo BипePедипo зaкoPдollнrлк фaхiвцiв.

Бaгaтo зpo6ив д,Iя PoзBиткy yкpaiнськoi кi6epнетики yPo.
дх(eнецЬ Чepнiгoвa, BипyскI{ик Киiвськoгo
yнiвepситery iмeнi Tapaсa Шевченкa aкaдe.
мiк BoпoдуINIуIp Михaпeвич (10.03.1930_
|6'|2.|994), якиЙ гiднo пPoдoB)IffB спPaBy

Poзпoчary aкaдемiкoм Biктopoм Гrryпшкoвим,
yгBePркyIoчи Iнститrг кi6epнетики як Bсe-
свiтньoвiдoмий нaщoвиЙ цeнтp.

A сepед тих 6aгaтьox щpaiнцiв, кoтpi

PoзBиBaли кiбеpнeтикy в piзних кyтoчкaх свiry, хoтiлoся 6
нaсaМпePед згaдaти бoдaй пPo oдIloгo. B Aмвpoсiiвцi.Цoнeць.

кoi oблaстl нaPoдився видaтний уeнutt у
гaлyзi oбчислIoвaJIЬtIиx пpoцeсiв aкaдeмiк
Oлeксандp Caмapсьlмй ( l 9.02. l 9 l 9), яlorЙ пiс-
пя зaкiнченHя IIIкoпи в Taгaнpoзi й Мoскoв-
ськoгo yнЬеpситеry 6yв зaщ'.lений дo мaтемa.
тичнoгo o6paхрaння пpoцeсiв пiд чaс,IiшIцIo-
гoвoi pеaIсдii. Пepeл ним i щьoмa десяткilми
Мo,Ioдиx BигryскIIиць геoде3I{чIIoгo iнститyтy

пoстaви,Iи зaBдaIIIIя зpo6ити PoзPа.]ryIrки aтoмнoi 6oм6и. I дo
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чaсy пePшoгo BипPoбyBaння цiri нoBoi гPiзнoi збpoi гPyпa
oлeксaндpa Caмapськoгo спPaBилaся 3 tIим: Poзхoд)кенItя 3

фaктиvнимИ ДaНvltv.|4 cКIIaДaI|И BсЬoгo 30 вiдсoткiв, шдo 6yпo
Bидaтним Pезyльтaтoм Й нa6aгaтo кPaщиМ' нiж в aмеpикaн-
цiв. Цей yспiх сaм нarrl земJIяк пoяснIoBaB Tим' щo вiн пpи-
дylvlaв тaк 3вaI{е Po3пaP.uIелювaння oбpaхyнкiв: кolкнiЙ зi свotx
пiдлeглих вiн пepедaв для PoзB,язaння пo десятЬ piвнянь. Bo-
ни мi:к сoбoЮ o6мiнювaлися Pезy,IЬтaтaми' щo зPeIштoIo'
пPискoPилo хш po6iт y l5 paзiв...

Чеpeз двa Poки Oпексaндp CaмapськиЙ зaпpoпoнyBaB тoч-
нiшy мaтемaтичнy мoдеЛь PoзPa.rryнкy фiзиvниx пpoцесiв, якi
вiд6рaються пiд нac ви6укy aтoмних i тepмoядepних 6oм6. I
кoпи B l953 poui бyпo ствopенo Iнститrг пpиклaднoi мaTeмa-
тики, тo гPyпa Oпeксaндpa Caмapськoгo стaJIa B)ке Taм oкPe-
lцим вiItцiлoм. A кoJIи B 1953-1954 poкaх ПoЯв,уlIIуIcя пepшi
eJleктPoннo-o6числtoвaпьнi мaшиHи' To цe вiдкpилo дJIя
tlьoгo нoвi мo>кпивoстi Д,пя здiЙснення o6чисЛювa,Iьtlиx
експePиментiв: зaвдяки poзpoбпеним eфективним мeтoдaм i
oптимiзoвaнiй тpiaпi''мoдел5-1лгoPитм-пpoгpaмa'' Йoгo
кoЛектиB вiдтeпеp бpaв y.laсть y всiх PoзPa.rryнкaх мaйбднix
тepмoядePних випpo6yвaнь. 3a Йoгo х< спoгaдaми' зaBдaння
ПИсallуl,cЯ пPямo B ньoгo в кa6iнетi: ''Haпpиклaд, пpи.uкдх<aв
Caхapoв i тyг xе нa Мo€Мy стoлi дaвaв нaм зaвдaння''.

HaIп земляк oсoбливo I{aгo,Io[Iyс: зa всi poки poбoти в
''Aтoмнoмy пpoектi', вiн lкoднoгo Paзy не кoPистyBaBся Poз-
вiдрaльниМи дaI{ими щoдo дoсягнень зapy6Ькних r{eниx -
x(oд}Ioгo paзy! I цe вiн BB.Dкaс Be,Iиким щaстяМ' a,ц'же вotlи
пirшли свoiм rппяхoм' цIo' зPеllIToIo' д.r,Io мo)Kllивiсть випеpе-
Д|ffИ aМеPllкaнцiв.

Hим зaпpoпolloBaнa зaгzulЬнa тeopiя piзнoсниx сxеМ oпеPa-
тoPних i oпеpaтopнo-piзнoсних piвнянь i тeopiя стйкoстi piз-
IloснIdк схем. Йoгo пpaцi BикoPистaнi в o6числIoB:lльниx
:rлгopитм:rх, якi yспilш}Io зaстoсoByloться дпя poзв'язaння нa
ЕoМ aктyальIIих зaвдaнь в piзних гaлyзях НaУr.уlй технiки.

3 тих вихiдцiв з УкpaiнИ, Щo внес,Iи пoмiтний BкJIaд y Poз-
Bитoк кi6еpнетики 3a Ме)кaМи Pцнoi зeмлi, нaсaмпepeд нeo6-
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xiднo назвaти yPoдx(еH ця Киевa М ихaЙпa КapЦeвa ( l 0.05. 1 923-
23.04.Т983), якlцЙ з пoчaтКy 50-х poкiв миHyлoгo стoпiття 6paв

rraсTь y стBoPеннi oднiсi 3 пepшIих в CPCP
oбчиспювaльнoi мarшини М-l. Пoтiм пiд
йoгo кеpiвництвoм в стислi тepмiни пoбyпo-
вaнo М.2, 3гoдoМ - ПepшIa Ira тPaнзистoPirх
М-4.

Harш земляк МихaЙпo Кapueв бр гoлoв-
ним кol{стPyкTopoм i пoтyяснiIпoi М-10, якa
пPизнaчaпaсЯ ДIIЯ Cистеми пoпеPе,ц)кенI{я

пPo paкеTHиЙ нaпap,, a Taкo)к дIIя зaгaльнoгo спoстePе)кeння
зa кoсмiчниМ пРoсTopoм.3a oкpемими пapaМетPaми М-l вх<е
пePеB:DкaJIa тoдilшнi сyпepaмepикaнськi, нaпPикпaд' ii пpo-
,Ц'щтивнiсть сягaпa дo 30 мiльЙoнiв oпepaцiЙ в секyrrпy.

Пpo нaшroгo Bидaтнoгo зeм,Lякa сBoгo чaсy HaПI4cul^l| Ду>Kе
спPaBeД,IиBi слoвa: ''Biн нaлeжиТЬ дo тiсi нечиспеннoi кaте-
гopii людeЙ, якi стaнoвлять цвiт нaцii i бeз якиx нaцiя нe мo>ке
iснyвaти''.

Cпiльнo з МихaЙпoм КapЦевим poзpo6ляв eпeкгpoннo-o6-
чисЛюB:lльнi мarшини в Мoсквi Iце oдиtl нarц 3емllяк - yPo-
.ц)кенецЬ flнiпpoпетpoBськa Микoлa Бpyсенцeв (|925), кoтpиЙ
сTBoPиB тpiЙкoвy ЕoМ. Haзвaли u ''Cетyнь -
зa iменем pivки, якa пpoтiкaлa непoдaлiк
Мoскoвськoгo yнiвepсиTeтy' де нa тoЙ чaс
нaI'II 3ем,Iяк oчoIIюBaB спeцiaльнy гPyпy кoн-
стpщтopiв ЕoМ.

Пpиклaднa мaтеМaтикa в Укpaiнi зaB)кди
пoтr'(нo PoзBиB:r,Iaся. Hapoпдyeться цeй пo-
тенцiал i нинi. Toж мarмo нaдiю, tцo в цЬoму
нaпPяМКy змoжeМo ще дy)ке бaгaтo IIqуIIrгРКI4Tr,Iэя NIя людстBa.
Tим пaнe' rцo 6aжаючих oпa}IoвyBaти цIo нayкy в Укpaiнi е шде
бaгaтo.
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IIЕPшI B кoгoPп нoБE,IIBсЬкIД( IIAyPЕAтIB

Bихiдцi з Укpaiни, кoтpi пpепсTaBЛЯIIИ бioлoгiчнi нayки'
пеPIIIиМи виЙlлпи нa свiтoвиЙ piвень зa клaсифiкaцiеIo Ho-
бепiвськoi пpемii. Пeprпим iТ yДoстoiвся yPoд)I(енець Хapкiв-
|I\Иt|уl виДaтнуtЙ 3oo.rloг i фiзioпoг Iлля Мeчникoв (l5.05.1845-
l9l6). 3aкiнчивlли Хapкiвський щiвepситет l864 3a,цBa Poки,

3aмlсть BстaнoвлеHих чoтиPЬoх' Blн вoднoчaс

yл<e пiд чaс нaBчaння B дPyКyс двi нaщoвi
пpaцi. Пiсдя сТ.DКyBaння в Iталii тa Hiмеч-
чинi нarш зeм,Iяк блискyне з:lхищaс мaгiс-
TеPсьКy дисepтaцiю у |867 в Caнкт-Петеp-
6ypзi. Пoтiм пеpе.ilкркае дo o.цеси,,ц,е ПPaцю€
дoценToМ HoвopoсiЙськoгo yнiвеpсиTеry' двa 3
пo,Ioвинoю poки вiн зHoBy в Пiвнiчнiй

Пaльмиpi, Bстигaючи зa цеЙ чaс 3aхис.Гу1^ГуI дoктopсьКy
дисepтaцiю i oтpимaти зBaн}Iя пpoфесopa.

3 1870 poкy Iлля Мeчникoв Poзпoчинaс в oдесi свoi все-
свiтньo вiдoмi дoслiркeння з внyгpirпньoклiтиннoгo тPaB-
пеtIня' щo зaBepшIvlЛуIсЯ ствoPенняМ тeopii фaгoцитoзy, якa
пPинeсJIa йoмy зaслyл<енy сЛaBy. B гaпyзi фiпoгенетики вiн

PoзB'язaв двi вalкпивi нaщoвi пpo6пeми: Bисyнyв теopiro пo-
хoд)кення бaгaтoклiтинниx oPгaнiзмiв i Taк зBaнy ктенофopнy
теopilo пoxoд)кeння гoлкorшкipих i хop,u,oвиx.

IJ'e пiдняпo нaцIoгo 3еМIIякa Iлдю МечникoBa дo нaЙ6iпьrш
BидaTних ембpioпoгiв y свiтoвiЙ нayцi, вiдтaк Йoгo ввaх<aють
oдHим iз зaснoвникiв пopiвняльнoi ем6pioпoгii. Hеoцiненнe
HayкoBе знaченt{я Мaloть Taкoх( пpaцi Iллi Мечникoвa з мiк-
po6ioпoгii Й iмщiтery.

3a цi нoвaтopськi дoслi.цжeння Йoму 6yпo пpисвorнo зBaн-
}Iя пoчеснoгo ч,пeнa Aмepикaнськoi aкaдемii мистeцтв i нayк
(l898)' Пapизькoi AH (l904)' Ha бaтькiвшдинi Йoгo lacГIУТИ
пePеД свiтoвoIo нayкoю BцIaнoBaнo Пpeзидiсro AH CPCP, якa
зaснyвaлa пpемiю i 3oлoтy мe.цaЛь Йoгo iменi.

Кpiм Iплi Мeчникoвa, Укpaiнa дaлa пyгiвкy B жиTTя II{е
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oднoМy ГIaуPеaту Ho6епiвськoi пpемii в гaлyзi 6ioлoгiчних
нащ. Hим стaB ypo.ц'жеIlець Пpилщ нa нинirшнiЙ Чepнiгiв-
цIинi Coломoн Baксмaн (22.07j888-l6.08.1973), цro пPoTя-
гoм yсiсi свoеi нaщoвoi кap'epи зaймaBся
вивченtIяМ мiкpo6ioпoгii rpyнтy. У peзyпь-
тaтi 6aгaтopiннoi нaпoлеглиBoi пpaцi вiн з
пiдпеглими кoпегаМи-дoслiДникaми вiдкpив
l8 aнтибioтикiв, тpи 3 якиx стaЛи rrlиPoкo Bи-
кopистoByBaтИcЬ у медицинi: aктинoмiцин
(1940)'  стpeптoмiцин (|944) тa неoмiцин
(l9a9 p.). У |952 poцi зa вiдкpиття стPептo-
мiцинy, якиЙ Дaвaв ефекг пpи лiкyвaннi ry6еpкyльoзy, С. Baкс.
мaнa 6yлo нагoPoфкенo Hodелiвськolo пpемiсlo.

Пoчeсним членoм PoсiЙськoi aкaдeмii нaщ, 6aгaтьox вiт-
чизHяHиx тa iнoземних нayкoBих тoвapистB' зoкpемa Лoн.цoн-

сЬкoгo Кopoлiвськoгo Й ЛoндoнсЬкoгo Лiннe-
€Bськoгo бр ypoп>кeнeць Кисвa oпeксaндp
Бyнгe (24.09. l803-6.07.1890). 3a кпaсиннi
po6oти 3 сисТeмaтики poс,Iин Йoмy пpисy-
Д>куъaлися пpeстих<нi мilкнapoднi пpeмii, a
зi6paниЙ ним геpбapiЙ, якиЙ oхoпЛIo€ Beли-
чезнy кiпькiсть типiв poслин, i дoсi з6epiгa-
eTься B Пapюкi.

Пepшy в цapськiЙ Poсii нaщoBy lllкoЛy з фiзioлoгivнoi хiмii
сТBoPиB yPoджeнець Хapкoвa oлeксaндp laнvlлeвськиЙ
(3.0l.l839-18.06.1923). У piднoмy мiстi вiн 3дo6yв сеPеднIo
oсвiтy y ХapкiвськiЙ гiмнaзii Й зaкiнчив
медичний фaкyльтет yнiвеpситетy. .(o l885,
не мaЮчи Мo)к.IIиBoстi виклaдaти B нaвчaJIь-
них зaкЛaдaх Рoсii, жиB пеPеB:Dкнo 3a кoPдo-
нoм i пpaцював y piзних dioxiмiчних i фiзio-
лoгiчних лa6opaтopiях.

Haш зeмляк l880 yпepIIIе експеPиМен-
т.lлЬнo д,oвiв, IIдo дiя Tpипсинy пaнкPеaтинo.
Boгo сoКy нa 6iлкуl с peaкцiсlo гiдpoпiзy. у l89l L|vI|,II',| B|4cунfтa
пepшIa нayкoBa клaсифiкaцй 6iлкiв МoзКy.
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A ypoдrкeнeць Кисвa CepгiЙ BинoгpaдськнЙ (25.09.l856-
24.02.|953) рiйrшoв в iстopiro 6ioлoгiчнoi Haуw. як вvrдaтниЙ

мiкpo6ioпoг. Уже зpiлим дoслiдникoм 1885
вiн виtхaв дo Фpанцii, дe ПoчaB BиBчaти сipкo-
тa залiзo6aктepii. Йoму BдaЛoся сTaнoBити'

щo Boни здaтнi iснрaти 3a Paхyнoк хiмiчнoi
енepгii, якa вивiльнюстЬся ПPи oкис,Iеннi нe-
opгaнiнних спo]Iyк' щo дaBaлo нoBe yявЛeI{I{я

щoдo Мo)к,Iивих lшляхiв Bиникнення Ta

PoзBиTКy )киття нa 3емлi.
Алe спpав>кнe свiтoвe BизнaнHя пPинес/Io нa[IoМy 3емпя-

кoвi вiдкpиття l889 хeмoсинтeзy - здaтнoстi 6eзхлopoфiль-
них opгaнiзмiв aсимiлloBaти ByгЛeць 3 вyгJleкислoти aтмoсфе-
pи. 3aвiдyloчи в |922-1953 poкaх aгpo6ioлoгiчним вiддiлoм
Пaстеpiвськoгo iнститщy в Пapижi, Cepгiй BинoгpaдськиЙ
poзpo6ив МeтoД пPямoгo пiдpaцrнкy мiкpoopгaнiзмiв в гpyн-
тi, a тaкoж метoд тPиB:UIoгo спoстePe)кeння )KиBих КyпьтyP
мiкpoбiв у висязiЙ кpaплi живиJIЬ}Ioгo сеPедoвищa, який дoз-
BoJIяB yникнyги пoмиJIoк пpи rх клaсифiкaцii.

Кpiм тoгo, нatrl зeм,Iяк с oдним iз зaснoвникiв зaгaльнoi тa
гpyнтoвoi мiкpoбioлoгii. Caмe вiн визнaчив oснoвнi }raпPям-
ки екoлoгiчнoi мiкpo6ioдoгii, якi дaють мoх<ливiсть виBчaти
життсдiяпьнiсть мiкpoopгaнiзмiв y пpиPoдниx yмoB:lJ(. Bисo-
киЙ нaщoвиЙ aвтopитeт Cepгiя Bинoгpaдськoгo дaв йoмy
мop:lJIь}Iе пPaBo пepl]Ioмy oчoпиTи PoсiЙське мiкpoбioлoгiнне
ToBaPистBo ( l903-l905), Йoгo o6paли ч,IеtIoм-кopeспoнден-
тoм Петepdypзькoi AH (l894), пoчесним чпенoМ PoсiЙськoi
AH (l923)' членoм Пapизькoi АH, Лoндoнськoгo кopoлiвсь-
Koгo тoBaPистBa.

Haщoвi пolrrylси Cepгiя Bинoгpa,Цськoгo в
гaлрi мфodioпoгii пpoдoв>кив Йoгo щень Bа-
силь oмепянськиЙ (22,03.|867-2|.04.|928),
кoтpиЙ }IaPoдиBся в Пoлтaвi. Гoлoвним нay-
кoBиМ нaпpямкoМ, як|4Й oбpaв Baсипь oме-
IIяt|cЬкиЙ, 6у пo з' ясувa н Hя мехaн iзмy poзклa-
дy цe,IIoJIo3|4' 3aBДяКИ чoмy стaJIo мo)кЛиBим
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PoзкPити срнoстi глo6aльнoгo кpyгoo6iгy ByглецIo в пpиpoдi,
a тaкoж стaTИ У пpигoдi y 6aгaтьoх сфepax )киття тI|oДуlt|И.
Bивчaroчи мiкpoopгaнiзми, вiн yпePI]Iе дoвiв, rцo тaк зBaне
пeктинoBe 6poдiння BиKПикaс нe PoзкJIaд Bo,Ioкнa' a тiпьки

Poзпaд йoгo нa oкpемi BoJIoкo}tця. 3aвдяки цьoМy сT:rЛo
Мo)к,IиBим poзpo6ити тaк зBaнy dioлoгiннy кoтoнiзaцiю, за
дoпoмoгolo якoi poзшдeппIoютЬ вo,Ioкнa льotly' кoнoпе,Iь'
кe}IдиPю д,Iя Пoдaпьrшoi oбpoбки.

Haщoвi дoсягHeнHя Baсуlпя oмeлянськoгo вiдзнaченi вцra-
нyBaн}IяМ йoгo дiйсним ч,Ieнoм Петep6ypзькoi aкaдемii нaщ
(|923), ч,Iенoм- кoPeсПoндентoм T1pинськoi мeдичнoi aкaде-
мii ( l909)' Лoмбapпськoi aкaдемii нaщ ( l926), Aмepикaнськo.
гo тoвaPиствa мiкpo6ioлoгiв (1926), пoнeсним членoм Caнкт.
Пeтеpdypзькoгo мiкpodioлoгiчнoгo тoBaPисTBa тa Bсесoloзнo-
гo 6oтaнiчнoгo тoBaPистBa.

Beликий внесoк y PoзBитoк 6ioлoгii здiЙснив yPoркeнець
3oпoтoнolшi, ulo в нинiIпнiЙ Чepкarцинi, oлeксiЙ Бax
( l7.03.1857-13.05. l946). КoпиlпнiЙ стyдe}Iт
Киiвськoгo yнiвepситery' щo чеPе3 свoi пo-
пiтичнi пoгляди не змiг здo6yги вишдy oсвiry
нa 6aтькiвшIинi, змylпeнпЙ 6ув свoiм тaлан-
тoм i BеIIичез}toю пpaцeздaтнiстю сaмo-
ствePДхqrвaтися нa vyя<инi. 3a пeprпих нo-
тиPи Poки' якi вiн пpoвiв y пoBсякдeнник дo-
спiдaх y Кoплок дe Фpaнс y Пapиrкi, Йoмy
вдzlJloся пoясtlити пPoцеси aсимiляlo вyгJIeцю 3е,Iеними Poс-
III4:,laМvI, ЦIo ле)кить в oснoвi yгBoPення opгaнiнниx PечoвиI{ y

пpиpoдi.
A нoвi вiдкpиття, якi вiн зpo6ив, пPaцюIoчи в>кe y свoiЙ дo-

мaIпнiй лaбopaтopii в ШвeЙцapii, висpryли йoгo в pяди нaЙ-
iменитiшrих бioxiмiкiв свiry - Ha пoчaтКy I9I7 lIoзaннcькиtl

щiвepситeт yшIaнyвaв Йoгo стyпeнeМ пoчeснoгo дoктoPa.
Пoвеpнрlшись чePез 32 powt дo Poсii, вiн opгaнiзyвaB y

Мoсквi [ентpaльнy хiмiннy лa6opaтopilo - пeprшиЙ пoдi6ний
нayкoBo-дocлiДниЙ зaкпaд' якaм вiн кеPyвaB 28 poкiв. Кpiм тo-
гo, 1920 poКy B Мoсквi зa iнiцiaтивoю oлексй Бахa 6yлo зaснo.
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Baнo БioxiМiчниЙ iнсгитyг, 3aвд,яки чolvfy ця гa,rrзь нayки oдеp-
>калa тoдi в paдянськiЙ Poсii мoгyгнiЙ пotllтoвх дo PoзBиткy.

I{е з сry.пeнTських poкiв ypoркенeцЬ селa Caмoстpiпи нa
нинirпнiй PiвненшIинi Boлo,цимиp ЛипськиЙ (ll.03.1863-

24.02.|9з7), нaвчaloчисЬ нa пPиpoДHичoМy
вiддiлeннi фiзикo-мaтемaтичHoгo фaкyль-
тeтy Унiвеpситeтy св. Boлoдимиpa B Киевi,
зaxoплЮ€ться BиBченням PoслинHoгo свiтy.
Пiд чaс кaнiкyл Boпoдимиp ЛипськиЙ пoдo-

Po)iryr Пo oкo,Iицях ки€Ba, пo Boлинi, Пoдiл-
пi, Бeсapaбii, де збиpaе кoлeкцii poсIIин дпя
рiвepситетськoгo геp6apiю.

Пpoдoв>кyс Boлoдимиp ЛипcькуtЙ цю пpaктикy i пiсля зa-
кiнчeння щiвepситery в l886 poцi, кoпи йoгo зaлиrшИIIl,1 fipa-
цIoBaти нa кaфeпpi 6oтанiки Д,Iя ПpoДoB)кeння нaщoвoi дi-
яльнoстi. B кaнiкyпяpниЙ вiн здiйснюe нaщoвi eкскypсii для
вивчення poсЛиннoгo свiry Бeсapa6ii, Кpимy, Пiвнiчнoгo Кaв-
кaзy тa 3aкaвкaззя, 3aкaспiЙськoi o6пaстi тa Cepeдньoi Aзii.
Bх<е в тoЙ чaс 3'яв.пяloться не лиlllе Йoгo стaттi нa стopiнкaх
6aгaтьoх нayкoвих Bидaнь' a й пepшi мoнoгpaфii мoЛoдoгo
aвтoPa' зoкPемa ''Исслe,цoвaния o флope Бeссapa6ии,'.

Пiдpахoвaнo, Щo в пoстiЙних мal{дPax мaй6yгнiЙ пPе3и-
дeнт Укpaiнськoi aкaдeмii нащ Boпoдимиp Липcькиil пpoвiв
пoлoBи}Iy сBoгo життя. Буи 30 близьких - пo Укpaiнi, Кaв-
кaзy, CepеднiЙ Aзii, 3axiднoмy Cи6ipy, .{'aпeкoмy Cхoдy, але й
6yлo l0 дaлeких - 6iпьlш як пo 30 кpaiнaх €вpoпи, Aзii' Пiв-
деннoi тa Пiвнiчнoi Aмеpики, Aфpики. Cкalкiмo, з експедицii
нa oстpiв l{eйпoн 6yлo пpивeзeнo 60 пyДiв кoпекЦii.

У тaких eкспeдицiях Boлoдимиpy Липськoму 6упo нeЛегкo'
oскi,Iьки' як пpaBи,Io, вiн пoдopoхqrBaB oдиII' xi6a щo, 6рaлo,
3 oд}IиM пoмiчникoм. Hеpiдкo нaIII зeМ,Iяк 6р пеptпим свpo-
пeЙцем, ruo зyстpivався з мiсцeвИNlИ>кИTэIIЯми. Пpoтe з}Iaння
бaгaтьox lt,toB дoпoмaгaлo Йoмy 3н.lхoДити кoнтaкт з piзними
нaPoдaми' a вiдтaк oписyBaти нeвiдoмi дoсi poслини - Bсьoгo
rх вiн виявив лoнal,220'

Cпaвy щpaiнськoi 6ioлoгiчнoi нащи нa пoчaтКy ХХ стoпiт-
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тя такo)к пPимнo)киB виДaтнуlЙ фiзioлoг oлeксaндp Леoнтo-
вич (2.ll.l869-15.|2.|943), якиЙ нapoдиBся в Киrвi в сiм'i

зeмсЬкoгo лiкapя. 3aкiнчивrrrи iз зoпoтolo
Мед:rлпIo Киiвськy гiмнaзiIo, вiн 1888 poкy
встyпar нa медичниЙ фaкyльтeт Киiвськoгo
yнiвеpситетy. oскiльки в зв'язкy зi смepтю
6aтькa Йoгo poдинa не мaЛa кoштiв для oп-
,Iaти нaвчaння' тo oлексaндp Лeoнтoвич
змylшениЙ 6р пoгoдиT|4cЯ Ha iменнy стипен-
дiю Кaтepинoс,IaвсЬкoi земськoi yпPaBи' де

oстaннi Poки сBoгo )Kиття пPaцЮвaB пiкapем Лeoнтoвич-стaP-
ший. ПpaвДa, ПpуI цьoмy син oстaнньoгo змylIIениЙ 6ryъ дaтvl
poзписКy oсь Taкoгo змiстy: ''Я 3o6oв'я3yloсь пo зaкiнчeннi
КyPсy пpoспr,кити Кaтepинoс,IaBськoмy пoвiтoвoмy зeмстBy
нa пoсaдi 3eI\,lськoгo лiкapя тaкy кiпькiсть poкiв, пPoтягoм
яких кoPисТyBaTимyсь стипeндiсIo' пoгaцIaloчи в тoй хte чaс
нaзBaнy стипeндilo BиPaхyBaнHям пo 350 кapбoвaнцiв нa piк
з плaтнi, яКy oдepхо/BaTИNlу вiд земствa нa пoсaдi лiкapя.,.

Пpaвдa, вiдпpaцIoвaти п'яTь poкiв y КaтepинoспaBськoмy
зeмствi Йoмy нe ,цoвe,Ioся' oскiльки з 1895 poкy вiн pке пPa-
цIoс нaдIIITaTним пoмiчникoм ПPoзeктopa пpи кaфелpi гiстo-
пoгii Киiвськoгo yнiвеpсуITэTу. Мaючи Bejlикe пeдaгoгiчнe нa-
BaнтzDкення в yнiвеpситетi Й нa сiпьськoгoспoдapськoмy фa-
кyпьтeтi Киiвськoгo пoлiтeхнiчнoгoeнTних iнститyry пPaцюr
нaд дoктoPськolo дисepтaцiсю ''Hoвi дaнi пpo iннepвaцiю
urкipи пIoдини.', яКy з:rхишдaс в 1900 poui. I-[я Пpaця пiзнiшe
6y,Ц,е визнaнa Kпaсичним дoспiдlкенням y медичнiЙ нayui. Пiс-
пя цьoгo Йoгo нaщoвi iнтepeси пoв'язyються з глибoким ви.
Bченням бyпoви тa фyнкцioнаJlьних oсo6ливoстeЙ нepвoвoi
суIсTeNП4.

.Ц'o видатних yкpшнськиx 6oтaнiкiв нaлокить oпександp
Янaтa (9.06.l888-8.06.l938)' якиЙ нiкoли нe пpиxoврaв свotх
пaтpioтиvниx пoчyBaнь дo свoгo нaPoдy' BиМaгaючи II{е B
дoPеBoлЮцiЙнi чaси BИПускaTИ в Кpимy лiтеpaтypy ДЛЯ у|<Pa-
iнцiв i тaтap piднoк) мoBoК)' 3a щo в дoPевo,IюцiЙнi.raси йoгo
пoз6aвляли пpaBa пPaцIoвaти i x<ити нa пiвoстpoвi.
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oчoпивrши кaфeпpy 6oтaнiки в Киiвськoмy yнiвеpситeтi,
вiн пpидiпяс BeпиКy yвaгy не пише фaxoвiй пiдгoтoвцi стyден-
тiв, a Й фopмyвaнню tхньoi висoкoi нaцioнaпьнo-пaтpio-тин-
нoi сaмoсвiдoмoстi.

3a paдянських чaсiв Oлексaндp Янaтa oчoпIor Укpaiнськe
6oтaнiчне тoBapисTBo' зaснoBye,'УкpaiнськуrЙ 6oтaнiчниil
хtypнaл''. Фaктичнo вiн 6epe нa се6е кеpiвництвo PoзBиткoМ
сiпьськoгoспoдapськoi нayки в УCPP. Це вiн, скarкiмo, opгa-
нiзрaв i peдaгрaв пepший щpaiнський хсypнaл aгPaPнoгo
спPямyBaння''Biсник сiпьськoгoспoдapськoi нaщи'', спPямo-
вyвaB нayкoвy лiяпьнiсть зaпoвiдникa ''Aскaнiя-Hoвa'' B тaв-
piйських степ:lx.

BoДнoчaс уенlаЙ пpaцюс над doтaнiчнo-геoгpaфivнoю paйo-
нiзaцiеlo Укpaiни, сгаe пioнepoм y нiulaгoдх<еннi 6i6пioгpa-

фiннoi po6oти в галрi щpшнськoi пPиPoдoзнaвvoi пiтеpaтypи
тa BидaнHя нayкoBo-пoгry,IяPних пpaцЬ 3 пPиpoдo3нaBсTBa'
ствoPlor пiдpрник зaгaльнoi 6oтaнiюr для вищих нaвч.l,IьнI,D(
зaклaдiв.

Aлe тoдi, в 20-i poки миllyпoгo стoпiття, Oпексaндp Янaтa
гoJIoBнy yвary спpяМoвyс нa yкJlaдaння щpaiнськoi нaщoвoi
тepмiнoлoгii в гaлyзi 6oтaнiки, ЦIo стaнe спPaвoю всьoгo йoгo
)Kиття. I-[e 6yпo в)кe зaнaдтo дпя бiпьrпoвицькoТ BЛaДуI- Boнa
не дiUIa Йoмy мo>кливoстi зaкiнчити цю фyндaментaпь}Iy пPa-

цю, вiдпpaвиBIIIи в кoнцтa6ip нa .['aпeкoмy Cхoдi, де вiн i
пoмeP.

. Шиpoкoмaсштa6нy нayкoBo-opганiзaцiйнy Дiяпьнiсть
здiЙснювaв нa посaдi зaвiдрaнa кaфепpи зooпoгii Хapкiвсь-
кoгo yнiвePситeтy Oпeксандp HiкoпьськиЙ (l5.03.l858-

8'|2.|942). Biн 6р aвтoPoм тaкиx фyндaмeнт.lJlьних пPaць'
як: ''Ппaзyни i земнoвoднi Кaвкaзy'' (1913); ''Фayнa Poсii i
сylиilкниx кpaТн'' ( l 9 1 5);''Плaзyни'' ( l9 l 5, 19 l6);''3eмнoвoднi''
(19ls). B oстaннi Poки )киTтя вiн пiдгoTyBaв двa пiдpрники:
''Ем6pioпoгiя лloдини i твapин'' i ''Пopiвняльнa aнaтoМi'*Pе-
6етних тBapин''.

Caмe ним бyпи poзpo6пенi визнaчники ппaзyнiв i зeмнo-
Boдниx Poсii (1902, |9o7), пpiснoвoднltх pи6 €вpoпейськoi
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Poсii (l9l3)' pи6 УкpaТни, Чopнoгo i Aзoвськoгo мopiв (l930).
Hнм 6ули склaДенi, a,Ie Taк i не oпy6пiкoвaнi, тaкi визнaчни-
ки: птaхiв Укpaiни, aмфi6iи i pептипiЙ УкpaТни, pи6 eвpoпeй.
ськoi чaстини Poсii, Укpaiни тa Кaвкaзy, ссaвцiв €вpoпeйськoi
чaстини Poсii, Укpaiни та Кaвкaзy.

.(oвгoпiтнiЙ зaвiдyloчиЙ кaфeдpolo фiзioпoгii Киiвськoгo

щiвepситеry Baсипь Чaгoвець (30.04.l873-l9.05.l94l), якиЙ
IraPoдиBся нa CyшrшIинi, впеplпе зaстoсyBaB
теopilo елeктpoпiтичнoi дисoцiaцii дпя пoяс-
нення бioeлeктpиvних фeнoмeнiв i зaпpoпo-
нyBaB ioннy тeopilo iхньoгo пoxoджeння
(1896). Biн ввaх<aеться oдним iз зaснoвникiв
срaснoi eпeктpoфiзioлoгii, ним тaкoж висy-
нyтo кoндeнсaтoPнy тeopilo пoдPaзнeнI{я
)киBих ткaнин.

Кpiм тoгo, нaшI 3eмпяк poзpo6ив i зaпpoвaдив eпeктPoгaст-
poгpaфiю ( l935)' дoспiдив меxaнiзм e,Iектpoнapкoзy. 3aвдяки
Йoгo нaпoпегливoстi 6yлo opгaнiзoвaнo вiвapiЙ пpи кaфедpi,
клiнiкy для пiДДoслiдниx твaPин' oпepaцiЙнy' lцo дaлo мo)к-
ливiсть здiЙснювaти нaЙсунaснitпi нa тoй чaс нaщoвi дoслi-
д)кe}Iня.

BeпикиЙ Bнeсoк y PoзвиToк щpaiнськoi 6ioхiмii зpo6ив
oпeксaндp Пaлпaдiн (l0.09.l985-6.12.|972)' Як дoвгoпiтнiЙ

зaвiдylovиЙ кaфeдpolo Киiвськoгo yнiвepси-
тeтy Й зaснoвal{oгo ним Укpaiнськoгo бioxi-
мiчнoгo iнститyry вiн зpo6ив дrжe 6aгaтo
дJIя PoзвиткУ цiсi гarryзi нaукИ, зoкpeмa пiд
йoгo кеpiвництBoМ 6yпo впеpшre синтeзoBa-
нo BoдoPoзчиннтцЙ aнaJloг вiтaмiнy К - вi-
кaсoJI' якиЙlлиpoкo BикoPистoByвaBся B Ме-
диvнiЙ пpaктицi ДPyгoi свiтoвoi вiйни.

Зacпуи oпeксaндpa Паллaдiнa B PoзвиTкy 6ioхiмii тa кo-
opпинauii нayкoBих дoслiдlкeнь - з |946 лo |962 вiн oчoпlo-
вaв Пpeзидiю AH УPсP - вiдзнaчello зBaнняМ Гepoя Coцia-
лiстичнoi Пpaui ( l955).

Уpoдх<eнець Чyryсвa нa Хapкiвlцинi aкaдемiк €вген Лав-
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Peнкo (23.02. l900-18.07.|987) зaк]IaB oснoви
тoгеoсфеpy як oсoбливy o6oлoнкy 3емлi, шIo
с сщyпнiстю нe лицIe )киBиx opгaнiзмiв, а Й
сеPедoBиlIIa' нaсиченoгo )киTТяМ. Biн пеp-
tшим д'oвiв' щo oдиницею PoзчлeнyBaння
цiеi dioкoснoi o6oлoнки с 6ioгеoценoз. Кpiм
тoго, вiн рiв пoняття пPo дBa виш.цi piвнi op.
гaнiзaцii бioти - 6ioценoтичниЙ i бioстpoм-
ниЙ. У склaдi oстаHнЬoгo poзpiзнив ще

BчeHня пpo фi-

фiтoстpoмy - пPoЦJapoк )l(иBol Pечoвиrrи poс,Iин п,Iaнети.
3a великi lacIlуrи B PoзBитКy 6ioпoгiчнoi нayки нarrl 3еМ,Iяк

бр вiдзнaнeний пpемieю AH CPCP iмeнi B. Кoмapoвa (1950'
|962).3 |96з poкy вiн - пPфи.цент' a 3 |97з - пoнесниЙ пpе-
3идeнт Bсeсoюзнoгo бoтaнiчнoгo ToBaPистBa.

BиДaтним реним-фiзioдoгoм Poс,IиH' aгpoхiмiкoм i .Py'-
ToзнaBцeМ ПPoяBиB сe6е aкaдемiк Пaвлo Bлaсюк (3.02. l905)'
Цдo Пoхo.цить з Чeмepиськoгo 3венигopoдськoгo paЙoнy Чep-
кaськoi o6лaстi. Пiд Йoгo нayкoвиМ кepiвництвoм poзpoбленi
теopетиvнi oснoви BикopисTaння мiкpoелементiв,цля пiд,ви.
llдеtt Hя вpoхсaЙнoстi сiльськoгoсIloдaPських кyЛЬTyp, o6гpyн -
тoвaнi теopiя i пpaктикa Bикopистaння мiчених aтoмiв, poз-
poбпенi зaхиснi сисTеми ПpoТи BPiDкeння Poсли}r paдiaцirю тa
paпioaцiЙнi метoДи oдеP)кa}Iня мщaнтiв. У сiльськoмy гoспo-
дapствi IlIиPoкo зaToсoBaнo зaпPoпoнoвaнi ним нoвi ви,ци
дo6pив i пеpедпoсiвне збaгaчення насiння мiкpoепемeнтaми.

Aкaдемiкoм Oлексaндpoм Мapкeвиvем ( l9.03. l905-
23.04. |999)' кoтpиЙ нaPoдиBся в Ппoскoмy нинiцrньoгo Tapa-

П{aнсЬкoгo paЙoнy Киiвськoi o6пaстi, Btlесeнo
знaчний Bк;IaД y BиBчен}Iя ф"y'" i eкoлoгii
opгaнiзмiв - з6уДникiв хвopo6 пpoмис,Io-
виx i сiпьськoгoспoдaPськиx твaPин' poзpoб-
кy кoМплексHих Метo,цiв 6opoть6И з L|уIt'lIу|'
Biн oдин iз зaснoвникiв нoвoгo нayкoBoгo
нaпPяМКy - гiдpoпapaзитoлoгii. Пiд Йoгo
кepiвництвoм дoслiдrкeнi eвoлtoцiя, мopфo-

пoгiя, екoлoгiя пapaзитичних paкoПo,цiбних, виясненi зaкoнo-

мipнoстi фоpмyвaння iх спiвтoвaPистB y Boдoсxoвищax
.(нiпpoвськoгo кaскaДy' зaпPoпoнoвaнi зaхoДи пo 6opoть6i з
I|уINL|4.

3нaчний Bк,Iaд y BиBче}Iня пpoцeсiв oбмiнy PeчoBин,
фiзикo.xiмiчних i 6ioлoгiчниx B,IaсTиBoстей бiлкa внiс ГеpoЙ
Укpaiни aкa,цемiк Мaксим ГyлиЙ ( 3.03. l 905-23.05.2007 ), уpo.
д)кeнeцЬ Hoвoi Бaсaнi, щo нинi в Бo6po-
Bицькoмy paЙoнi Чеpнiгiвськoi o6лaсгi. Hим
yпеPшe встaнoвпенo тiсниЙ взa€мo3в,я3oк
мiя< пpoцeсoм 6ioсинтeзy 6iпкa i фiксaцiеlo
Byг,Iекислoти B Tкaнинaх opгaнiзмy. Pезyпь-
тaти .цoспiДlкeнь Мaксимa Гyпoгo пoкJIa,Iи
Пoчaтoк ствoPeнню нoвoгo нayкoBoгo
нaПpямкy пo виBчeнню pегyляцii oснoвних
6ioсинтетичниx пPoцесiв в opгaнiзмi лloдини i твapин.

Пiд йoгo кеpiвництвoм poзpoбпeнi i впpoвaркeнi B нaPoд-
нe гoсПoдapстBo тeхнoлoгii oдepжaння дoдaткoBих фкеPe,I
хaPчoвoгo i кopмoвoгo 6iлкa, oсBoeнo пPoмисJIoве виpo6-
ництвo дoбaвoк дo коpмiв, ulo зHaчнo пiдвишдye пPoдyктиB.
нiсть сiпьськoгoспoДaPських тBapин' зaпPoпoнoBaнo Pяд

фepмeнтних пpeпapaтiв.
Aкaдемiк Boпoдимиp Бeлiцep (30.09.l906-

4.03.1988 ), кoтpиЙ пPaцIoBaB в Iнститrгi
бioxiмii AH yPсP' yПеPIIIе BстaнoBиB в3a€-
Мo3B'язoк мiж мexaнiзМoМ ]Iиxaння i син-
тeзoМ 6aгaтих eнepгiсlo фoсфopних з'сд-
Haнь' oдеP)кaв цiннi дaнi з питaнь денaTyPa-
цii тa iнших хapaктePних кoнфopмaцiЙних

пepехoдiв 6iлкiв' Bивчaючи oкpeмi етaпи склaДHoгo пPoцery
згopтaння кpoвi, вiн запpoпoнyвав МoдeJIь' I]дo пoясHю€
пеpexiд фi6piнoгeнa y фi6pин, i зaснyвaв кiлькiснy кiнeтиvнy
гiпoтeзy цiсi peaкцii.

BiдoмиЙ мiкpodioпoг i вipyсoпoг Bipa БiпaЙ (l2.07. l908),
щo нapoДи,Iaся B Hiкoпoлi, вуrзнaниЙ спeцiaлiст y гaлyзi мi-
кoлoгii, BиBчeHня фyзapiiв сiпьськoгoсПoдaPськиx poспин i
фyзapioтoксидiв лloдини i сiльськoгoспoдaPських TBаpин. Bo-
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Ira - aBтoP }IoBoгo aнTибioTикa Мiкpoцидa, пiд iT кepiBницт-
Boм oДep)кaнo гpи6-пPoДyцeнт д,Iя пpoмиспoBoгo BиPo6-
HицтBa фepмeнтiв гЛIoкoзooксид,и i кaталaзи.

3 Cтapoгo Coпoтвинa нинirпньoгo БеpпинiвсЬкoгo paйoнy
Житoмиpськoi o6пaстi пiшroв у вeликиЙ свiт вiдoмиЙ щpaiн-
ський 6oтaнiк €вгeн Кoндpaтюк ( l0. l0. l9 l4). Йoгo нaщoвi
пpaцi в гaлyзi iнтpoпщuii i aклiмaтизaцir poслин' з BиBчeння
xвoЙних Укpaiни мaloть BZDKпиBе теopeтичнe i пpaктиннe
знaчeння. Пiд кepiвництBoм Кoндpaтюкa дaнo пoтyл<ниЙ
iмггщьс PoзBиткy нoвoгo нayкoBoгo нaпPямКy - пPoМиспo-
вoi 6oтaнiки' пPoBeДeнo вeпикиЙ oбсяг poбiт з peкyльтивaцii
зeмепЬ' oзeпeнeння iндyстpiaльних цeнтpiв' Caмe Йoмy нaле-
)кить зaсIryгa в ствoPеннi i вiдкpиттi.(oнецькoгo бoтaнiчнoгo
сaпy AH Укpaiни.

Cлaвy щpaiнськoi нaщи в свiтi пPимнo)киB свoiми дo-
спiдх<еннями в гaлyзi неЙpoфiзioлoгii тa 6ioфiзики aкaдeмiк
Плaтoн Кoстtoк (24.08.|924), кoтpиЙ з |967 poкy ovoлюе Iнс.
титrг фiзioпoгii iмeнi o. Бoгoмoпьця Aкaде-
мii нaщ Укpaiни. Йoгo пpaцi [цoДo poзкpитTя
зaкoнoмipнoстeЙ фiзикo-хiмiчних пpoцeсiв

фyнкцioнрaння нePBoвих клiтин, BиясHeннIo
клiтинниx мехaнiзмiв мoзкoвoi дйпьнoстi,
BстaнoBJIенню пPинципiв пеpеданi iнфopмa-
цii в нepвoвiй систeмi стaпи фyнпaмeнтzlль-
IIим Bнeскoм y PoзBитoк сyчaсниx фiзикo-хi-
мiчнoi 6ioпoгii, фiзioлoгii тa теopeTичнoi мeд,ициHи' пoKп;UIи
пoчaтoк tIoBих нayкoBих нaпpямкiв.

trLo*у н.lпежaть вiдкpиття яBиII{a ви6ipкoвoi кaльцiсвoi пpo-
вiднoсгi мeм6paни нepвoвoi клiтlоr, якe зaPе€сTPoвaне 1983
poкy. Bикoнaнi ним системaтичнi дoслiркeння нейpoннoi op-
гaнiзaцii спинtloгo мoзКy ст.lЛи oсtloBolo д,Iя стBoPeнHя }IoBиx

фapмaкoлoгiчниx метoдiв пiчrвaння з€rхBoPIoBaнь цeнтPa,Iь-
нoi неpвoвoi систeми. Пiд йoгo кеpiвництвoМ yпеPlIIе в кo-
лиlIII{ьoмy сPсP poзpodпенo мiкpoeлeктpoфiзioлoгiчний
Метoд дoспiдrкeнь, ствopeнi щiкальнi ПpИтIaДИ' якi lпиpoкo
викoPистoByIoться в свiтi.
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oдним з пpoвiдних rIеI{иx y гaлyзi фiзioлoгii poслин i екс-
пePимeнтirльнoi бoтaнiки стaв yPoркeнeць
Бiлoi I-[epкви нa Киiвщинi AндpiЙ Гpoдзин-
cькиЙ ( 3.|2. 1926-1 7. xI I. l 98 8 ), ЯK|'1Й oчoлиB
нoвий нaПPямoк BивчeHня xiмiчнoi Bзarмo-
дii poслин. Poзpodлeнi ниМ тeopеTичнi пoпo-
х(eI{ня i метoди дoспiркення o6мiнy PечoBин
y poсЛинних opгaнiзмaх rrlиPoкo BикoPистo-
ByюТься в пaбopaтopiяx.

.{'o визнaнHих yчeних в гaлyзi 6ioпoгii
неo6хiднo вiднeсти i нeЙpoфiзioлoгa Boлo-
ДИМИPa Cкoкa (|932)' Йoгo дoслiдrкeння
дo3Boлили 3,яcуBaTИ pяд B:DкЛиBих мexaнiз-
мiв пepeдavi збyлжeння мi>к нePBoвими
клiтинами i дii фapмaкoпoгiчних пpепapaтiв,
щo 6лoкyloть цeЙ пpoцeс.

Beликий aBтopиTeT здo6yв y нayкoвих
кoЛaх 6aгaтьoх кpaiн aкaдемiк ЮpiЙ Гпс6a
( l3.06.l949), кoтpий oдним 3 пеPI'IIих yкpaiн-
сЬких нayкoвцiв зyмiв виЙти на мi.х<нapoд.
ниЙ pинoк нaщoвoi пpoдщцii, вiн i Йoгo щнi
з киiвськoгo Iнститyry клiтиннoi dioлoгii я
генетичнoi iюкенеpii пoстiЙнo зaпPolltylоться
нa po6oтy дo пPeсTюкних yнiвepситeтiв сшA.

3 тих щpaiнцiв, хтo rгBePpЦrBaв сe6е бioпoгoм 3a oкеaнoМ'
нaсaМПepед нeo6хiднo згaдaти пpo Tеoдoзiя .(oбpх<aнськoгo
(25.0l.l900-|8'|2.|975), кoтpиЙ нaPoдився в Hемиpoвi ни-
нitшньoi Biнницькoi oблaстi. Bипyскник Киiвськoгo yнiвеpси-
теTy 3 1922 зaхoпlаBся гeнeТикoю. Пotхaвши нa стOкyBaнIIя дo
CШA в 1927 poui, вiн тaм зaIIуl^I]JllBcя нa зaпPoI'lIення вiдoмoгo
Bченoгo Мopгaнa i стаe aсистентoм KyPCу генетики в Калiфop.
нiЙськoмy тeхнoпoгiчнoмy iнститyгi.

У свoiЙ пpaцi ''Гeнeтикa i пoxoд)l(енtlя видiв'' нarrl 3емпяк
пPедстaвив в,Iaснy тeopilo евoлloцii, в якiЙ дaс вiдпoвiдi нa тi
питaння, якi нe бyли вiдoбpa:кенi в iнlших евoлloцiЙних кoн-
цепцiяx i в тeopii.(apвiнa зoкPемa. I{я пpaця М:ula Be,Iичезне
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знaчення д,Iя нaстyпнoгo фoPмyвaння eвo,IЮцiЙнoi дyмки як
B пPaцях вiтчизняниx' Taк i зapфbкних Bчениx. Як свiдчить
вiдoмий iстopик HaуКI4 oпег Пипипчyк' Boнa стaлa тielo нo.
BoIo oсttoвolo, нa якiЙ пoчaB бaзрaтися нoвий eвoпloцiйниЙ
синте3 ХХст.

Ha oснoвi свo.iх дoслiдх<eнь Tеoдoзiй ,[oбp;<aнськиЙ зa-
пPoпoHyвaв впaснy кoнцeпцilo',6aпaнсoвoi' гeнeтичнoi
стPyКгyPи пorrplяцii, якa стBеPД)кye' щo Bисoкa мipa гeнетич-
нoi мiнливoстi e нe тiльки хaPaктePистикolo }IoPмirлЬнoгo
стaH}, пpиpoднoi пoггyляцii, a й oснoвolo пPoцесy евoпloцii.

3a великi lacI|утvl в гaлyзi гeнетики нaIII 3еМ,Iяк Tеoдoзiй

,[o6pх<aнськиЙ oтPимaв в 1958 Кiм6еpiвськy пpeмiю, a в

|964- Haцioнaльнy мeд:rпь зa нaщoвi дoсягнeння (нaйвишry

нayкoBy HaгoPoДy сlIlA). Biн 6р o6paниЙ пpeзидeнтoм 6 i

чJIeнoм l0 нaщoвих тoBaPистB' члeнoм 6aгaтьoх aкaдeмiй, y

т. ч. Haцioнaльнoi aкaдемii нaщ CШA i Лoндoнськoгo Кopo-

пiвськoгo тoвaPистBa' пoчесним дoктoPoМ 2l yнЬеpситery.

HЕ BIДстAIOWi BIД €BPoIIи

3 кo>кним нoBим кPoкoм у rлvldvrну стoпiть дoспiдники всe
6iльlше Й 6iпьшe пePекotтytoться в Toмy' щo нa нaцIик зем,Iяx

у суIBу Дaв,НуIНу - з чaсiв Tpнпiлпя - виcorutt piвень Poзвит-
Ky r.уI|ьTуpуI сyпPoвoDкyBaBся пePeдoвolo нa тoЙ чaс медич-
Ilolo пPaктикoю. Tщ i пiкyвaння Poслинaми, i пepшi спpo6и
хip1pгivнoгo BтPyчaнI{я в opгaнiзм пюдиIlи. Toх< нe дивIlo'
шдo в пepioд Киiвськoi Pyсi нarшi пPeдкI{ в)ке мilли дoскoнaлy
як нa тoй чaс мeдицинy' пpo яку 6улo вiдoмo в eвpoпi. 3o-
кpeмa' з тoгo чaсy мaeмo вiдoмoстi пPo aвтoPa пеPlIIoгo вче-
нoгo тPaктary 3 е}Iциклoпeдii мeдичних 3нaнь ХII стoпiття
eвпpaксii.3oi _ дoчки Bепикoгo кI{язя Киiвськoгo Мстиспaвa
BoлoдимиpoBичa' п\o ||22 poкy виЙшпa зaмiл< 3a цaPeBичa
Biзaнтii Iвaнa Кoмненa.

A хi6a нe Mo)кeмo гoPдитися тим' щo пepший з yкpaiнцiв,
кoтpий |476 poку oдеP)кaB стyпiнь дoктoPa фiлoсoфii Й меди-
цини Бoпo}Iськoгo yнiвepситery, - IOpiй Кoтеpмaк (1450-
1494) з.(poгo6иva - невдoвзi стaне PектoPoм цьoгo слaвeт-
нoгo HaBчzlльнoгo 3aкJlaдy i пeйб-пiкaPelvt геPцoгa Фepapсь-
кoгo. A пoтiм пеpе.iхсдх<aе дo Кpaкoвa, дe oбiймae кaфeпpу
мeдицини тaмтеtllньoгo рiвеpситery.

Taк, пpoтягoм бaгaтьox poкiв бeздеp>кaвнoстi yкpaiнui
пPaцIoBirли пiкapями, як пPaви,Io, бeз згaдки пpo iм'я Pцнoгo
IraPoдy' 6o тaкa Bх(е дoпя пoнeвoJleнoi нaцii. Aлe як тiлью,r
yкpaiнствo пoчинilпo вiпpoшкyвaтися' oдPaзУ >K Пpoяв,IIятIaся
aктивнiсть нarшoТ нapoднoi Медицини. 3oкpeмa, тaк бyлo в
пpoцeсi твoPеIlня зaпopoзькoгo кoзaцтBa. 1578 Poкy' кoпи
нoвий пoльськиЙ кoPo,Iь Cтeфaн БaтopiЙ нaдaB клeЙнoди
BiЙськoвi 3aпopoзькoмy' тo вoнo дo6илocя Й пepeдaнi Te-
peхтемиpiвськoгo мo}IaстиPя пiд rдпитaлЬ д,rя пoPaнeних тa
сaмoтнiх y стapoстi лицapiв.

3виvaйнo, Й paнiruе нa 3aпopo>totсi iсrrрaлa мeдIflIнa с,г}л)к-
6a. Лiкyвaння пoPaнeнI,Й' Ta хвoPID( зirB)кди пepedрaлo пiл
пипьнolo yBaгoю стaPшIиIIи з сaмoгo пoчaткy кoнсoпiдaцii
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yкpaiнськoгo кoзaцтBa. .{'o цьoгo зМyIIIyBa,Iи 6eзпеpеpвнi сy-

Tички з BoPoгoм' нeпегкi yмoBи )киTтя Й пo6yгy нa днiпpoв-
ських oстPoBzlx, нa недaJIекиx вiд Ciчi зимiвник.rx тa сToPo-

)кoBиx пoстzlx. Хoвaroчись вiд вopoгa, кoзaк змyrпeниЙ бр

IaIIaзуITII в гпи6oкi хaшIi, Дe кишriлo гaдюкaМи' вiД yкyсy якиx

rИНутг;1нe тiпьки лIoди' a й кoнi тa веpблюди. ПiдстеPiгaloчи

вopoгiв, йoМy дoвoду|т|oсЯ чaстo-ryстo laЛЯTaTуI в бyliниx ovе-

Peто(' дe х(oPстoкo кyсirпи Йoгo кoмapi, мolпки, rеДзi, яких

тoдi 6eзпiч Мнo)килoся B ппaBнях. 3a yмoв тoгo чaсy гoJIoвним

чиItoм зBePтirлися дo зaсo6iв нapoднoi медицини.
Фpaнцрький iнжeнеp Бoплaн, кoтPий бр пo6pе oзнaйoм-

лeниЙ 3 кoзaцькими зBичzlяI\,tи' зoкPeмa' писaв: ''II{oб пoзбy-

TуIcЯ ЛIlхoNIaнки' кoзaки PoзBoдиJIи в нapЦi пiнистoгo винa

пiвзapядy пoPoxy' BИrПДBaIIИ цIo ryмiш, ЛЯ|aIIуl спaTи' a нa Pa-
нoк6упvl' здopoвi. Iншi змirшрaли пoпiп 3 BиI{oм: дiя тaкa х<.

Чaстo 6aчив я) як кoзaки' пopaнeнi стpiпaми, чePeз нeстaчy

хipypгiв сaмi пoкpивaли свoi Paни HеBе,Iикoro кiлькiстIo землi,

PoзтеPтoю нa дoпoнi 3 с,IинoIo: цей пpoстий зaсi6 вилiкoврaв

rх нe гiprue, нi.lк дopoгoцiнниЙ 6aльзa}t''.
oчевиднo, Бoппaн мaB нa рaзi тopф'янy зeмJIIo' oскiльки в

спецiaльнiй лiтepaтypi зyстpiнaються дaнi, цIo сaмe тopф ви-

кoPистoByвaвся 3 ,IlКyвirльнolо метolo. Taк, е згaдKи' ulo в тi

чaси медики зaстoсoвyBaпуtнaстiit з тopфyяк пoтo- i сечoгiн-

ниЙ зaci6, a тopф'янy oпilo - Дпя зцiлення Paн. I тoдi, i пiз-

нiшe лiкapi BикopисToBуBыIИтopф'янy пoв'язкy i тopф y Bиг.

лядi пpuсипки нa гнiЙнi paни. Haпpv|КIIaD\, з6еpегпися свiд-

чeння з ХVIII стoпiття, rцo 130 чoпoвiкaм iз l33 пoдi6ниЙ спo-

сi6 пiЦвaннЯ cПpI4яB oдrЯ€ннЮ.
Toй >ке Бoплaн вiдзнaчaе спoсo6и 6opoть6и пPoти o6мo-

Po)I(еIIIIя. Цe нещaстя' як пPzlBилo, пеpeслiдyв.l,Io зимolo BеPIII-

никiв, кoтpi зoдягaIIIl NIя зzDorсry зaлiзнi пaти Й пaнuиpi. Безy-

мoB}Io' пpиЙoми пPoти o6мopo>кенI{я - B)I(иBаtI}lя тpиsi нa

день гapяvoi.iх<i (квaurениf,t сул 3 мaс,Ioм' пеPцeМ i хлiбoм) -

тaкoж з apсенaлiв нapoднoi МeдициHи. .[o pеvi, кoзaцькi лi-

кapi в>кe B чaси Бoппaнa (пepшa пo,IoBиIIa ХVII стoпiття) po.

6ипн poзтvlн тiп пoмеpпих вiд o6мopolкення )киBoтa' знulхo-

406

Д,ЯЧ|4 ПPv| цЬoмy киI'lIки пoнopнiпими. Iстopики Мeдициtlи
нaгoпolllyЮть' tllo пoдiбнi aнaтoмiчнi дoспiдx<ення Bикoнy-
BaIIИсЯ тoдi лиrшe в спeцiaлiзoBaних клiнiкaх iтaпiЙськиx
yнiвеpситeтiв.

У тi чaси, кoJIи нa днiпpoвських oстPoB.D( r;кe змiцнипoся

щpaiнськe кoзaцтвo' Bчених лiкapiв гoтyBirли в Кpaкoвi тa в
3aмoстi. Tут,У 3aмoйськiй aкaдемii, де 3 1593 poкy мolкнa бy-
пo здoбрaти мeдичIry oсвiry, iснрaлo нaвiть PyсЬке зeм,Iяцт-
вo. Oчeвиднo, бaгaтo xтo з щpaiнцiв, oпaнрaвши фaх лiкapя,
ПpaцIoBaB пoтiм y пiкapнях i rшпитaпях Львoвa, Киева та iн-
rшиx мiст свoеi земпi. A Декoгo 3 ниx дoпя зaкид:UIa i в кoзaць-
кe сepeдoBишде. HaвкoJIo диплoМoвaних пiкapiв, звинaЙнo,
Гw"ГуBaЛуIсЯ щнi, кoтpi BЧуIIIИIЯ BикoнyBaTи пpi6нi мaнiгry-
ляцii, нa6р.UIи нaвичoк дoглядy зa хroPими. Швидпre Bсьoгo'
IIIo сaме з ниx фopмyвaвся кoprryс зaпoPoзьких циpyльникiв.
Boни вмiли ПуcКaTI4 кPoB' виPивaти зу6и, Bигoтoв,Iя,IИ ППaс-
тиpi дпя лiкрaння Paн' нaкJlaдaти пelцaтa пPи пePепoмiDL
3oкpемa, виPyшIaIoчи в пoхiд, кoзaцькi хipypги ни пapтaнi
laПaса.l.l|4cя, смyгaми пoпoтнa дпя пеpев'язyвaння paн, lry6кaми
дпя фiксрaння пePeJIoмiв, сщolo мoPoBoю ryбкoю ДIIЯ 3ул*l-
нення кpoвoтeнi, ппaстиPями-мaзяМи' якi вигoтoBI|Ятп1cя 3
свi:кoгo сBинячoгo мiхypa, >кивицi, вoскy мo,Ioдих бркiл, oлii
тa бiлкiв Ц/Pячиx ясць. 0сo6,IиB0 чaстo BикopистoвУв,aЛуI
ппaстиP-мaзь 3 BaPeнoi ци6yпi Ймeду. Tpе6a пiдкpeспитИ, ЦIo
всi мaзi ДIIЯ, ПIIaсTуIpiв гoтрaли гaPячим спoсo6oм i пpиклa-
д.rли гapячими' щo 6yпo свoсpiл}loю .lllтисeпTичtloю o6po6кolo.

Aле х<иття змyIIIyв.lпo кoзaцтBo KПoпoтaтися Й пpo пoстiЙ-
нi oсеpедки, Дe 6 3Мoг]Iи }rгPиlvtyBaтися пoPaнeнi в 6oйoвих
пoxoдzlx. Taк виникaють зaпoPoзькi rппитaлi. Пеpший 3 них'
зa свiДченням iстopикa медицини C. Bеpхpaтськoгo' бyпo зa-
снoBaнo в дy6oвoмy пiсi нa oстpoвi мiя< pivкaми Cтаpoю i Ho-
вoю Caмapoю. Taм 6упи cпopулх<енi 6yпiвлi для пepе6yBaння
кoзaцьких iнвaлiдiв i цepквa, якi oтoчyвaтIуIcЯ 3.rхисними

Poвaми. B цeй IIIпит:I,Iь нa пPoхaння Кorrra 3aпopoзькoi Ciнi
6упo пpllcлaнo iepoмoнахa Пaiсiя з Кисвa, кoтpий, кpiм сyгo
ДyxoBних o6oв'язкiв, дoгJIядaв 3a пoPaненlамуl Й iнвaлiдaми.
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3 oстaнньoi vвеpтi ХVI стoпiття гoлoBI{им лiкрaльним
зaKпaдoм щpaiнськoгo кoзaцтBa бр rшпит:UIь Пpи Tepeхте.
миpiвськoмy мoнaстиPi нa .(нiпpi непoдaлiк Кaнева. Biйсь-
кoвi ruпитaлi щpaiнськoгo кoзaцтBa 3гoдoм opгaнiзoвyються
пpll Лe6eдннськoмy мoнaстиpi пo6пизу Чигиpина тa Лeвкiв-
сЬкoмy 6iля oвpyra. Мarмo свiдчeння, rцo Ле6eдинськиЙ вlа-
кoPистoByBaBся кoзaкaми B)кe з пеPlIIиx бoiв y Poки визBo,Iь-
нoi вiйни пiд пpoвoдoм Бoгдaнa Х.мельницькoгo. Taк, пiтoпи-
сець Caмiйпo Beличкo пoвiдoмляе, щo ''B Жoвтих Boдах кoзa-
кoB пoJIтoPaстa чeлoBeкa смеPтнylo iспiли чaIIIy' a PaI{них
3тoпЬкo)к в Чигиpин oтoспaнo...'..

Мo><нa ПPИIIуITиITуц lЦo B цеЙ пеPioд rшпитaлi д,Iя пoPaI{е-
них i iнвaлiдiв ствopюютЬся Й пplа 6aгaтьoх iнlпиx мoнaсти-

Pях' зoкPe}la тих' щo згaДyloться B yнiвеpсaлaх Бoгдaнa
Хмeльницькoгo: БaтypинcькиЙ, Кpyпицький, ГaдяцькиЙ, Гyс-
тинський, IpДинськиЙ, Кoзeлeцький, TpoiцькиЙ, Мaксaкiв-
сЬкий' Мгapський, Hiх<инськиЙ...

Чoмy кoзaцтвo вiддaвалo пePeвaгy I{oнaстиPським lIIпитa-
пям? Мa6yгь' тoМy' щo чeнцi пiкyвaли непoгal{o' oскiпьки
зHaIП/I oснoви лiкapськoi нayки. Cкalкiмo, Мeх<игipськиЙ мo.
настиP Iиaв BелиKy бiбпioтeкy, дe 6уo чим;ulo кtlи)кoк гPeцЬ-
кoю тa JIaтинсЬкoIo МoBaми. fuя лiкувatl}Iя xзopих i пopa-
tlеtlиx зirл,гIaпися спецiaльнi мo}t.lхи' якi нa тoй чaс непoгaнo
зн.uIи зaсaди дoг,lядy пaцiснтiв, метoдикy лiкyвaння Paн тa
нaЙбiльtц poзпoBсIoДкeних хBoPoб, дo6pе Iн^aIIу| лiкapськi

PocЛl|I||4.
Щoдня в ''нaщpiс'' тrг вiд6yвaлися o6хoди хвoPих -''цц-

мoxorкдeнiе'' a6o пepеxoджеItня нед1окик пiкapнi, якi стoяпи
пoсePeд мoнaстиPськoгo дBoPy, 6упlt oтoченi дoпoмi:кними
6yпiвпями - ЛaзняNItl aптекaPськими пPимiщeннями. Пo-

Pяд - aптекaPсЬкий гopoд. Хвopиx гoдyвirпи' як пPaBи,Io'
пIIIoнoМ i гopoхoм, а пиBo i ячмiннa кPyпa пPИrшIcуBaIIуIcя яK
дieтичнi пPoдyкти. .(o pенi, в тi чaси для пiк}вaння piзних
3irхBoPIoBaнь BикoPистoвyBirпoся 7 2 ьuДu гopiл ки.

Щoдo киiвських мoнaстиpiв, тo нaЙ6iпьu1'|Й лiкувaльниЙ
зaклaд iснyвaв y МoкигipсЬкoмy. Йoгo чeнцям, дo peнi, геть-
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мaн нaдaвaв y зв'язкy 3 цим piзнi пpивiлеi. Aвтopoм цих Pяд-
кiв виявленo щe дBa свiдчення пPo yBary BiЙськa 3aпopoзь-
кoгo дo цьoгo мoнaстиPя' щo oпiЦrвaвся пoPaнеItиМи кoзa-
кaМи. ЙДeTьcя пpo yнiвepс:lли гeтьМaнa Бoгдaнa Х.ь,tепьниць-
кoгo пPo нaдaнIIя йoмy пpaв нa сeJIo Чeснинo вiд 20 гPyдня
|652poкyтa пpo пo6yпoвy м,Iинa вiд l656 poкy. Tpeбa дoдaти'
щo цi цrпитaлi YтPИNIуBaлИся тaкo)к 3a PaЦпIoк гPoмaдських
кotптiв, зaпoвiтiв зaмo)кних oсiб, пto вiдписyвaли свoе мaйнo,
М,IиtIи, нaвiть IIIиIIки.

Усi цi 3.rхoди дilли мoxоIивiсть ствopити в Укpaiнi poзгalry-
)кeнy меPе)кy лiкрaльних зaклaдiв, нa щo зBеPIIyпи рary iнo-
земцi. Taк, Пaвлo Aлепський, кoтpий пoдoPo)к),Baв l654 poкy
нepeз Укpaiнy пo Мoскви, сyпPoBoдщпoчи aнтioxiЙськoгo
пaтpiapxa Пaitiя, писaB: ,'1t|ail, шIo пo всiЙ земпi кoзaцькiй в
кo)кIroмy мiстi, в кoх(Iroмy ceлi Для.rхнiх фoгих, нeмiчних тa
сиpiт з6yпoвaнo пo кPaIo чи в сepeдинi нaсeленoгo мiсця
6уДuнкн, в якиx BotIи мaють пpитyпoк''.

Кpiм тoгo, кo}I(нa цеPкoBнa пapaфiя мa,Ia [IIпитaль aбo
6oгoдйьню' дe нaдaBaли неo6хiднy дoпoмoгy.

Ha висoкoмy piвнi 6yлa opгaнiзaцiя мeдичнoi cтrу>к6и в
apмii Бoгдaнa Хмeпьницькoгo. 3oкpeмa, неo6xiднo зaзнaчи-
Tи' I'Iдo B кoзaцькoмy вiЙськy цьoгo пеpioпy pетeльнo вiвся
oбпiк пopaнeних' пpo них Bу1яв,I|яII|4 пoстiйнy цp6ory, пpa-
гнrIи пotIIвидlIIе пoстaвити в стpiЙ. Ha випaдoк епiдeмii
xвoPих пPaгHy,Iи iзoлювaти вiд iнrцих кoзaкiв, вiдпpaвпяlovи
lх y тил.

3a хвopими й пopaненими Дoг,IядiUIи BисoкoкBaлiфiкoвaнi
МeдиKи' дoсвiдчeнi пPaктиKи. Biдoмo, щo в 3бopiвськotvfy пo-
хoдi 6paв rlaстЬ 

.'пекap Лщaulкa'', в '.Peeстpе всегo BoЙскa 3a-
пoPo)кскoгo пoсJIе 3бopoвскoгo миPa с пoпьскиМ кoPoпем
Янoм Кaзимиpoм'' зaписaнo 2| цupуьникa. Кpiм ЛУкуl Лlат-
Bинa' B дoЦrмe}rтax тoгo чaсy зyстpiнaeмo пpiзвищa пiкapiв
Лyкiянa Caлтицькoгo, Мapтинa Paдoмськoгo, Iвaнa Гпaдкoгo,
Iвaнa oстpoвськoгo.

oчевиднo, бaгaтo пiкapiв пPисднzrлися дo нaPoднoi apмii
пiд чaс iT пoхoдy в зaхiднoyкpaiнськi земпi, y Львoвi, Лyuькy,
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Кpeмeнцi тa iнших мiстaх, Дe пoнaД стo poкiв дo Bкaзaних
пoдiЙ iснрaли цехи лiкapiB-циPy,IЬtlикiв. I-[iлкoм мo)KпиBo'
щo 6упи в apмii Бoгдaнa Хмeпьницькoгo й лiкapi-iнoзeмцi,
ш{o пPaкTикyB.rпoся B кoзaцькoмy вiйськy Й paнiure. Пpимi-
Poм' пopaнeнoгo в битвi пiд XoтинoМ зaпopoзькoгo геTьмaнa
Петpa CaгaЙд'aчнoгo в l62l-l^622 poкaх пiкyвaв пiкap-
фpaнuyз.

oсoбливy yвaгy кoзaцькa aдмiнiстpaцiя пpидiпяпa зaпoбi-
гaHнIo епiдемiЙ, якi зaнoсилуIcЯ, ЯK пPaBипo' пiд нaс 6oЙoвиx
дiй. Кapaнтиннi зaхoди пPoти пolIIиPeння piзниx хвopo6 6yпи
сyBoPими. Haпpиклaд, 6eпгopoдськиЙ вoевoдa e. Бyгypпiн
вiдписрaв y PoзpядниЙ пpикaз Мoскoвськoi дeplкaви 16
сеPпня |652 poкy, щo нa Укpaiнi ''Bo мнoгих мест.rx мop
бoпьrцoЙ, и в кaзaчьиx де B yкpaиHских гoPoдirx пoстaBIIeньI
зaстaBи кPепкиe. Из мopoвьlх мест' и3 кaзaчьих гoPoДoв в
кoзaчьи yкPaиннЬIе гoPoдьI пpoпyскaтЬ никoгo не Bелeнo''.

I кoпи нa пoчaтКy жoвтня 1653 poкy в Cy6oтoвi з,яBИЛaсЯ
''нaгпaя смеpть' oт кoтopoЙ yмеP,Io 4 чепoвeкa''' тo 3a PoзпoPя-
д)I(eI{ням Бoгдaнa Хмепьницькoгo Trг негaЙнo пoстaви,Iи 3a-
стaви' aби нiкoгo не Bипyстити 3 сеJIa.

Пoдiбнi 3:rхoди B)кив.lЛися i нa пovаткy 1654 poкy: ''A oT
пo]Iьскoгo и oT ,Iитoвскoгo pyбeх<a пo Bсем дoPoгaм и пo мa-
льrм стeжкaм, и пo пPиМеTньIм пo Bсем мeстaМ YllцlllцTИ зac-
Taв.уI у1 стoPoхси кpепкие и BeЛeть беpеvь нaкPeпкo' чтo6ьl ...
и3 мoPoBIД( мест... никтo I{e пPoехa,I и ПeцI не пPo[Ie,I' и не
пPoкP:UIся никoToPими o6ьlчaи... чтo6 oT тoBo в Киeв и в
КиeвскиЙ yе3д, и B инне ни B кoтopЬIе B здoPoвьre местa мopo-
Boгo пoBeтPея нe нaнеслo''.

3aпo6iхнi зaхoди ПPoти piзних xвopoб BикoPистo B уBaIILIся
тaкo)к зaпoPo)кцями, кoтpi BуD(oДуIтIуI в мoPe. Boни, 3oкPeмal
o6po6пялvl дьoгтеМ сoPoчкy й шapoвapИ, Щo слРки,Io свoe-
piднolo дезинфeкцieю.

Baл<ливим питaнням y нaJlaгoдxеннi пiкyвaльнoi спpaви в
Укpaiнi в нaзвaнi зacvr 6упo те' ulo Trг PoзBиBaJIaся мepeжa
aптек' дe BигoтoвIIЯЛIlcЯ, неoбxiднi пPепaPaти д,Iя хropих тa
пoPaнeних. 1675 poкy' скФкiМo' киiвськиЙ гapнiзoнниЙ пiкap
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oпeксaндp БeдинськиЙ зaКyпиB для лiкрaн}Iя Paтних пIoдей

нa20 aлтин6 зoпoтникiв oлексaндpiЙськoгo ЛИС\l нa 3 зoпoт-

ники пoJIинoBoгo eкстPaкTy - зzlJIиlIIки iмпopтних пpeпapaтiв.

[o pevi, дoвезeння пiкiв в Укpаiнy Йшпo гoJIoBItим чиIlolvt

неpeз мiстeчкo Caтaнiв нa нинiIшнiЙ Хrvrепьниччинi. Taк, 1632

poкy кaм'янецькиЙ aптeкaP AнпpiЙ 3aкpeвськиЙ пpиl6aв ту

знaчнy кiлькiсть квaсy гPeцЬкoгo' ,IиМottнoгo сoкy, iм6иpy,

ЛaДaНу, пePцю тoЦIo.
3гoдoм в Укpaiнi 6y.Цe ствopенa - в I72О poцi - oднa з

нaй6йьrших пy6eнськa aпTeкa' щo зadeзпечyвaTиМе нeo6xiд-

ними лiкaми вiйськoвi чaсTи}Iи' Зaпopoзькy Ciч. У Poки Po-
сiйськo-т1peцькoi вiйни (|76s-L774) лy6енськa aптeкa щo-

PoКy Bипyскaлa пiкiв нa сylvty 200.000 кaP6oBaнцiB.
Ti зуcиппя, якиx з сaМoгo пoчaтКy iснрaння BiЙськa 3апo-

Poзькoгo Йoгo стaprшинa дoклaд aЛa ДЛя PoзB'язaHHя пPo6,Iем

Мeдич нoгo odслщoврaнIlя кoзaц TBa, ДaIIуI мoх<ливiсть сфoP-

мyBaти дoсить квaлiфiкoвaнi медичнi кaдPи' зaoxoTити дo пi-

кapськoi пPaктики щpaiнськy Мoпoдь. Tим пaчe, щo нa нa-

lllих 3ем,Iях тoдi iснyвaв пеpшиЙ виu{ийнaвчutьнуtЙ зaK,Iaд y

CхiднiЙ eвpoпi - Кисвo-Мoги,Iянськa aкaдемiя, якa дaB:UIa
сoпiднy 6aзу Для пoдzlльllloгo oпaнyBaння мeдицинolo.

Caме з iT стiн виЙrшoв 1768 poкy ypoДxенeць Beпpикa, щo в

нинilшньoмy Гaдяцькoмy paйoнi нa Пoптaвщинi, oдин iз oс-

нoвoпo,Io)кникiв нaщoвoi медициIIи' aКyцIеPстBa' фiтoтеpa-
пii Й opгaнiзaтop вишIoi мeдичнoi oсвiти в PoсiйськiЙ iмпepii

Hестop Aмбодик-МaксимoBич (I8.I |.|7 42-5.08. l 8 l 2 ). Бaзoвi
3нaння' oдep>кaнi ним B Киeвi, дilли Mo)KIIи-
вicть |770 пolхaти пo Фpaнцii, де вiн нepeз 5
poкiв зaхистив y Cтpaс6ypзькoмy yнiвepси-
тeтi дoктoPaт 3 мeдици}Iи зa дисepтaцiю
''Пpo пенiнкy пIoдини''.

Пoвepнyвtпись дo Caнкт-Петеpбypгa'
спoчaткy oдеP)кaB мiсце мoпoдllloгo лiкapя y

гeнеPiUIьнoмy aдмipaптeйськoмy гoспiтaлi, a

пoтiм _ y КpoнlптaдськiЙ гoспiтaльнiй rшкoпi, дe Bик,IaдaB

фiзioпoгilo,''мaтеpilo мeдикy.' i мeдикo-xipypгiннy пpaктикy.
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A з l78l oчo,IиB aкFllepсьКy [Iкo,ry в стoлицi й стaв пePшIим
y Poсii пpoфeсopoм ,'пoвиBaлЬHoгo МистeцтBa''. .[,пя ствopен-
Hя нaBч.r,Iьнoi 6aзи y цьoМy l{aBчaЛьнoмy зaклaдi, який згo-
дoм бyле фyнкцioнрaTИ яK КлiнiчниЙ пoBиBaльниЙ iнсти-
тyT' нaшI зeмляк пiдгoryвaв пepшi пiдPyчники тa с,Ioв}Iики 3
aкyшePствa Й бoтaнiки, poзpo6ив ни3Кy iнстpyмeнтiв, якi
6ули виroтoвленi нa влaснi кotIIти i зa oсo6истими кpeслeн-
нями Aм6oдикa-МaксимoBичa.

Bеликa зaсIryгa нarrloгo зeмJIяка й щoдo сTвopeння 6aгaтo-
мoBI{их тepмiнoпoгiчних мeдичниx спoвникiв, дo якиx вiн зa-
нiс yrкe вiдoмi тepмiни i зaпpoпoнoвaнi ним oсo6истo для
o3нaчeння медичних пoнять.

Пoмiтнolo пoстаттIo в мeдицинi тoдiIпньot Poсii 6р i yPo-
д)кeнець Янiвки нa Чepнiгiвщинi .[aнипo CaмoЙпoвич
(|74+-20.02.l805). Biн тaкoх<, як i Hестop Ам6oдик-Мaкси-

мoвич, зaкiн ч и в Кисвo - М oг уIIIЯ|fcЬ|(y aкaдe-
мilo, пiсля чoгo нaвчaBся в мeдичнiй tпкoпi
пpи AдмipaптeЙськoмy rппитaпi. Пiд нaс
poсiЙськo-тypeцькoi вiЙни |7 68-|7 7 4 poкiв
вiн yпeprше зiткнрся 3 )кulxoм Toгo чaсy -
чyмoю. Oчеви,цнo, цe вплинyпo нa йoгo
мaйбрнiЙ ви6ip uloпo спeцiaлiзaцii в мeди-
цинi - нaшI 3eмЛяк фaктиvнo пPисBячyr

сaor )киття бopoтьбi з цieю небeзпечнolo хвopo6oю.
ПepeкoнaвrпИсЬ у тoмy, щo чyмa с iнфекцiЙнolo' 3aPa3-

'IивoIo 
хвopoбoю, вiн y,.кe |77l- poкy oпPaцЬoвyс piзнi зaсo6и

дезинфекцii oдяry Й peveЙ хвopих' випpo6oвyюvи, дo pеvi,
спoчaткy всe нa сoбi тa BисyBaючи пpoпoзицiIo Poбити щеп-
леtIня.

Haд пpo6лемaми чyМи вiн пpoдoв)кyс пPaцювaти i 3a кoP-
дoнoм' кyпи ви.Dкркa€ 3a BЛaснi кorшти дпя пiдвищення
квaлiфiкaцii. Йoгo пфпiкaцii нa цю тeмy oдеP)qпoть сxвaльнi
вiдгц<и зapy6iя<них мeдикiB, oскiльки в ниx пoдaeться 6aгaтo
нeвiдoмoгo ДIIя, t|у1х.

Пiсля пoBePнeнIrя 3-3a кoPдoHУ Дaнилo CaмoЙлoвич мiг
laЛИЦItlTl,.lcя нa пPестюкних пoсaдaх y Caнкт-Петеp61pзi, але
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вiн пoгoдlкyrться нa пpoпoзицilo кня3я Пoтьoмкiнa B3яти

rlaстЬ y бopoтьбi 3 чyмoю нa piднiЙ Йoмy Укpaiнi. 3 l784 poкy

як гo,IoBниЙ лiкap Кaтepинoслaвськoгo нaмiсництвa .{'aнилo
Caмoйлoвич Poзпoчинa€ пPaцю нa вiдпoвiдaльнiЙ пoсaдi

кepiвникa пpoтичyмнoi 6opoтьби нa пiвднi Укpaiни.
Чеpeз ш.tiсть poкiв вiн oдeP)Кyс мox<ливiсть тpoхи вiдпoчи-

ти' кo,Iи Йoгo неpeз пpилвopнi iнтpиги yсyBaIoTЬ вiд пiкapсь-

кoi пpaктики' tIе дaloть нйкoi пpaui нi в Caнкт-Петep6ypзi, нi

в Мoсквi, ll{o пPизBoдить дo зyбo>кiння всесвiтньo вi,ц,oмoгo

мeдикa i вченoгo. Biн звеpтаеTься дo iмпеpaтpицi з пpoхaнням

дoпoмot.Tи' aЛе Tу Hе PoзчyЛIoe IIуI:"Г \aннпa CaмoЙпoвичa: ''... Я

пepшиЙ зaсFryвaв i o6пarштyвaв BiтoвськиЙ, нинi Бoгoявпeнсь-

кltЙ lлпитaль (нa тepитopii qпraснoгo Микoлaeвa. - B. C.), дe з

l788 пo тPaBeнь l790 poкy пepе6рaлo }ra Pyкax мorx пpoтягoм
yсЬoгo uaсy l6 тисяч xзoPих вiЙськoвoспytкdoвцiв, зrreсипе-

них BzDкKиМи хвopo6aми' з них вилiкyвaлoся L3,824 Ta laIIу|-

lllилoся нa тpaBень l.058 oсi6. Я квoлуlЙ, xвopиЙ, мalo дpy-
x(инy Тa дBox мапoпiтнiх дiтeЙ. Пporшy Baс мeне пpa-

цeвлaIIIтyвaтуl a6o пpизнaчиTи пенсilo'..

.[вa poки .['aнилo CaмoЙлoвич )I(иве в piлнoмy селi нa Чеp-

нiгiвrцинi всiмa зaбщуtЙ. Алe в>кe |792 poкy Йoгo зaпPoшIyютЬ

дo Мoскви' a yкaзoМ Кaтеpини II вiд 6 чepBня l793 poкy Йoгo

знoвy пpизнaчaloть гo,IoBним кеpiвникoм yсix кapaнтинiв Ук-

Palни.
3 ls0l poкy vеpнiгiвець CaмoЙпoвич стаr iнспeктopoм

Чopнoмopськoi пiкapськoi yпpaви 3 центPoм y Микoпaeвi. I

тyг' нa yкpaiнськiЙ землi, вiн пpисвятить сe6е слyя<iннlo piд-

нoмy нapoдoвi, дбatoчи ПPo пoПеPедxення стPaшIнoгo 3:lхвo-

PIoBaнrrя дпя всiх пIoдеЙ, бo Й дaлi aнaлiзye здoбyгi IIим Pе-
зyльтaти' Bизнaчae нaпpямки eфективнoi 6opoтьби 3 чyмolo B

свo.lх нoвиx пy6п iкauiях.
У Cтpaс6yp3ькoмy yнiвepситeтi зaхищaв сBoIo дoктopськy

дисеpтaцiю ш{е oДиtl виДaтниil пiкap-щpaiнeць Мapтин Tеpе-

xoвський (|7 40-17 96), син сBящeникa Гaдяцькoгo кoзaцькo-
гo Пoлкy нa Пoлтaвщинi. 3aслyгa Йoгo пepед свiтoвoto нayкoю

пoJIягaс B тoмy' шto вiн yпePuIе eкспеPиментzlЛЬнo пoвiв пpo
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Pea,Iьнi пPoцeси в PoзBиткy мiкPooPгaнi3мiB, rцo Мa,Io
Bи3нaчaJIьнe знaчeння ДтIЯ BуIP}6т|ення PeкoмеI{дaцiЙ щoдo
6opoть6и iз зapaзними xвopo6aми.

Ще oдне сJIaBeтнe iм'я в сyзip'i щpaiнцiв-мeдикiв ХVIII
стoпiття - пpoфeсop oпексaндp ШyмлянcькlлЙ (|748-
25.06.|795), якиЙ нapoдився B Мaлих Бyпишaх нa Пoптaв-
щинi. Пiспя зaкiнчення Киевo-Мoгипянськoi aкaдемii й зa-
хиlсTy в |782 poцi дoктopськoi дисеpтaцii пpo 6yпoвy ниPoк y
CтpaсGypзькoмy yнiвepситетi. I-[я нaщoвa пPaця пPиIrес,Ia
йoмy свiтoву cЛaBy' oскiльки oлeксaндp ШyмлянськtlЙ у нiЙ,
3aстoсyBaвпIvl нoвиЙ мeтoд' yпеPIIIе дaв дет.rЛЬ}IиЙ oпиc гiстo-
пoгiчнoi 6yлoви ниPoк. Ha пpaцю нaшIoгo зем,Iякa пoяви,Ioся
кiпькa схB:lпьниx вiдгyкiв вiдoмих eвpoпeЙських пiкapiв.

У тoй )ке чaс oпeксaндp Шyмпянський, вiддaнo пpaцюIoчи
пoстiЙнo нa 6пaгo PoзBиTкy мeДици}rи Poсiйськoi iмпepii, як
сaм пPизнaвaBся' ''paвнoдylшнo Bсe сBoe )киття пеPенoсиB
Е}DI{дy тa скyДнiсть,'.

Biдoмим rleниМ-мeдикoМ PoсiЙськoi iмпеpii 6ув сvlн

PeeсTpoвoгo кoзaкa Hикoн КapпинськиЙ (I745-24.9.l8l0)'
yPoркeнeць,['eнисiвки Лyбeнськoгo пoвiтy нa Пoптaвц{инi.
Biн стaв зaснoBникoм aнaтoмiчнoi пrкoли в Caнкт-Пeтеp-
6ypзi.

Як i Hестop Aм6oдик-Мaксимoвич' вiн такo>к y Стpaс6yp-
зЬкoмy yнiвеpситетi oдеpх<aв стщiнь дoктopa мeдицини i хi-
pypгii 3a дисеPтaцiю 

.'Пpo 
)rгPyднення, шдo зyстpivaloTься пPи

oпеpaцiяx Bид.IJIенI{я кaМeнiв.', якy з.rхищaB JIaтинoIo.
Пiд йoгo кepiвництвoм 1798 poкy пi,Цгoтoв,Ieнa нaйкpaшдa з

видaниx тoдi в Poсii фapмaкoпеЙ.
3 1805 нaшI 3еМпяк - гo,IoBниЙ пiкap пpи ,(eпapтaмeнтi

сyхoпyтних вiЙськ. Бpaв щaсть y poзpodцi piзнoi стaтrгнoi
дoк)rментaцi\ для мeдицини: Кapaнтиннoгo стaTyТy, iнtших
iнстpщuiй тa Pегпaментiв дпя пiкapiв.

Biдoмим opгaнiзaтopoм i pефopмaтoPoм медичнoi спpaBи
Й oсвiти 6yв виxiдeць з Caлтикoвoi,(iвицi (тeпеp -Кyликiв-
ськoгo paйoнy Чepнiгiвськoi o6пaстi) Cтепaн AндpieвськиЙ
(1760_3l.12.1818). 3 сaмoгo пoчaткy свoei пiкapськoi пpaкти-
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ки вiн вiдзнaчився тиМ' lIIo' oчoпюючи пpoтягoМ тpьox poкiв
спецiaльнy Медичнy експедицilo' якa N|aЛa свotм зaвдaнням
Bивчити нa тePeн:D( 3axiднoгo Сu6ipу пPичини епiдeмii невi-

дoмoi дoти хвoPo6и, пirпoв, зoкpeмa' нa гepoiнне сaМo3apa-
жeння цiсi недщolo з мeтoю дoспiдx<ення i oписaння iT. 3a
пpoпoзицielo нa[Ioгo земЛякa нeвiдoмa дoти xЗoPoda дiстaлa
IIaзBy ''си6ipськoi Bиpaзки'', a 3a Kпoпoтaнням диpeктopа Ме-

дичнoi кoлeгii Cтeпaн AндpieвськvtЙ 6ув нaгoPoдд(ений oPде-
нoм Cв. Boлoдимиpa III стyпеня.

Пiспя цьoгo бр пpизнaчений гoJIoвIlиМ пiкapoм Caнкт-Пе-
тep61pзькoгo сyхorгrгнoгo гelleP:rльнoгo гoспiтaлю. Пoтiм
йoМy дoPyчипи пiдгoтoвкy peфopми B гaпyзi opгaнiзaцii
мeдичнoi спPaBи в Poсii,* якy вiн здiйснювaв 3a дoпoмoгolо
свo.tх зeмлякiв _ чпeнiв Мeдичнoi кoпeгii Ф. Tихopськoгo,
C. Гopгoпiя, O. 3вipяки, Я. CaпoлoBичa' H. КapпинсЬкoгo'
I. Кaмeнeцькoгo' a тaкoх( П. Шyr"lпянськoгo i Г. Бaзипeвичa. 3
1804 пpoтягoм тPЬoх poкiв Aнпpieвсьюrй - дI{PeКгoP Мeдикo-
xipypгivнoi aкaдeмii.

Caмa ж iдея iT стBoPeння нa 6aзi Caнкт-Пeтep6ypзькoгo
медикo-хipргiннoгo УчуII|уIIЦa нa,Iе)кить iнrшoмy нaцIoмy
землякoвi - Гpигopilo Бaзипeвиvy ( l759-1802), якlаЙ з |799

Poкy бyв секPeтapeм Мeдиvнoi кoпегii. Це нa пiдставi сaме Йo-
гo дoпoвiднoi зaписки BпеPI'IIе в вiтчизнянiй iстopii меди-

* 3a далeкo непoвниМи ДaнИN|t,l' якi зiбpав B. Плющ' зaпPoвад)кeння в
peзyльтaтi мeдичнoi pефopми BePтикaлЬнoi сгPy'(TyPи щpавлiння oхoPo-
нoю здopoв'ям вiдкpилo чиМ.rлo нoвих кеpiвниx пoсaд y пpoвiнuii, якi
oдPазy х( пoсiдaли нau.li земляки. Tак, .[eнис BoпчанeцькиЙ 6р oпеpaтopoм
Киiвськoi лiкapськoi yпPaви' Михafuлo Гaмалiя _ iнспектopoм Tylьськoi'
oпePaтoPoм Пepмськoi i тaм xе мiським пiкapем, Baсиль Жщoвський _

opeн6ypзькoi, Митpoфaн €лпiнськиЙ _ пoмiчникoм Caнкг-Петеpбypзь-
кoгo мiськoгo aкyшePa' Oстaп 3aвipякa - Бесapабськoi, Петpo Лoгинiв -
iнспектopoм Кoстpoмськot, oпанaс Мaспoвський -opлoвськoi' Гpигopiй
Мoкpенець _ Pязaнськoi, ,Цанилo Писчекoв _ l(x3x1165цqi, ryбеpнським
лiкapeм y Cмoпенськy Й aкyцJеPoм Hoвopoсiйськoi,,(eнис Пoниpкa - Bят.
ськoi, Iлля Pyцький _ мoскoвським мiським акyшePoм' Якiв Cтефaнoвин-

.Цoнцoв _ Bopoнезькoi, Михaйлo Cтeфaнoвиv..Цoнцoв - пoвiтoвим лiка-
pем y КoстpoмськiЙ, HижегopoдськiЙ i oмськiй гy6epнйх' Iван Cмiлoв-
ський - в oлoнeцькiй тorцo.
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ЦИH|4 6уПИ зaпPoвaджeнi клiнiки пpи вiЙськoвиx гoспiтaляx.
Пepшим y PoсiйськiЙ iмпepii нaпpикiнцi ХVIII стoпiття

пoчaв зaстoсoвyвaти y xipypгiннiЙ пpактицi yспiшrнi склaднi
oпepaцii гpyлнoi клiтки yPoД')кeнець Cpi6нoгo' шIo нa Чеpнi-
гiвшIинi, Якiв Caпoпoвиu (|766-26.08.1830). Boднoчас вiн
6р винaxiдник ни3ки opигiнaльних хipypгiнних iнстpyмен-
тiв. A Paзoм з Cтепaнoм Aндpiевським пiдгoтрaв ''Пpeдвa-

Pитель}Ioе пoсTaнoBление o дoл)кнoстях гIaЦIих И waLItуLхсЯ
(1795)' ulo сT:uIo oснoвolo пePrrloгo пoпo)кення пpo Caнкт-
Петеpбypзькy медикo-хipypгivнy aкaдeмiю.

Пoмеp пiд чaс бopoть6и з eпiдемiеIo хoJlepи в Caнкт-Пe-
теp6ypзi 1830 poкy.

3 пoсaди opдинaтoPa гeнeP:rЛЬнoгo сyхoПrгнoгo гoспiтaлю в
Caнкг-Пeгepdypзi PoзпoчaB свolo пiкapсЬКy пPaкTикy в Poсii
ypoд>кeнецЬ з:rкaPпaтсЬкoгo сепa Кoмapiвцi Iвaн Opлaй (|77|-
0l.03.l829). A l806 вiн y flepптськoмy yнiвepситетi в>ке зaxи-
tцaс дисePтaцiю нa стyпiнь дoктopa l\,te,цицини i хipypгii нa
темy ''Iстopiя, змiст i вимoги дo Bчення пpo лiкрaпьнi влaсти-
вoстi пpиpoди''.

y l808 нalП зeМJIяк стa€ Bчeним сeкPетaPем Caнкт-Петеp-
6ypзькoi мeдикo-хipypгivнoi aкaдемii, з l8l l щpaiнець ОpлaЙ
пPи3I{aчa€тЬся PеДaктopoм''Жypнa,Ia Bpaчe6нoЙ нaуKи,',
сДинoгo нa тoЙ чaс мeДичIloгo )к)PI{aJIy в Poсii.

Пiсля Biтчизнянoi вiЙни l8l2 poкy, якy вiн пpoЙшoв
хipypгoм Генеpaльнoгo сyхoпyгнoгo гoспiтaлю, виpirпив пo-
Bepнyгися в Укpaiнy. Hезвaл<aючи нa 6лискучy кap'сpy, якa
вiдкpивалaся пеPeд ниМ y стoлицi iмпepii, нaш земляк l82l
вiдмoвився вiд yсix пoсaд в Caнкт-Петеp6ypзi i виtхaв в Укpa-
iнy, Дe у |82l^-L826 poкax кepyBaB гiмнaзiеlo Bищих нaщ iменi
oлeксaндpa Без6opoдькa в Hix<инi, aз |826 дo l829 oчo,Iк)вaв
PiшепьeвськиЙ лiцeЙ в oдесi.

3aлишraIoчи Caнкт-ПетеP6yPг, сTBoPиB т:lм дoситЬ пoтг,кI{y
зaкaPпaтськy кoлoнilo 3 тaкиx Bидaтних щpaiнцiв, як М. Бaлy-
дянсьt<lаЙ. П. ЛoдiЙ, B. Кщoпьник тa iншIиx, кoтpi стaють пPo-

фесopaми Caнкт-Петеp61pзькoгo, Хapкiвськoгo, BiльнIoськoгo
yнiвepситeтiв.
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Як i 6aгaтo йoгo землякiв, 1poддeнeць Бopзни нa Чepнiгiв-
щинi .(aн илo Beллaнський ( Кaвyнни к) (22. |2. 17 7 з- 27 .0з.|847 )
yдoскoн.r.пIoвaв свoi 3нaння в yнiвepситeтaх Беpпiнa, Biдня,
Пapиx<a тa Bюpuбypгa.* Hayкoвy ДiяльнiстЬ PoзпoчaB y
сryДeнтськi Poки як oдин з пeP[Iиx пеPекпaдaчiв медичниx
пiпpрникiв з нiмецькoi мoви. y l808 пPисBo€Iro стyпiнь дoк-
тoPa Мeдиц|4t|И - 6eз гфлivнoгo з:lхистy. 3po6ив вeпиwrЙ
в}Ieсoк y сTBopeння poсiЙськoi медичнoi теpмiнoпoгii. Aвтop
пеpIIIoгo poсiЙськoмoвнoгo пiдpрникa з фiзioлoгii ( l836).

3aснoвникoм i пеptшим гoпoBolo Toвapиствa poсiйських лi-
кapiв, зaснoвaнoгo 1833 poкy B Caнкт-Петеpбypзi' бyв yPo-
д)кe}IецЬ Cмiпи нa нинiIпнiй Чеpкarцинi Юхим Aндpieвський
(|777-|840). ПpoйrпoBIIIи всi стщeнi пPaктичI{oгo пiкapя,
l8l9 6р пepeвeдениЙ дo iмпepaтoPськoгo ДBoPy нa пoсaдy
гoф-мeдикa. Йoгo син Микoпa 6р ПеpмськиМ i Кaзaнським
гyбеpнaтopoм' a Iвaн - PектoPoм Caнкт-Пeтеp61pзькoгo

рiвеpситетy.
A oД'ним 3 кpaшIих хipypгiв €вpoпи i opгaнiзaтopoм мeдикo-

iнстpyментaльнoi пPoМис,IoBoстi в Poсii ввaх<aсться ще
oдин нaшI 3емпяк - yPoDI(eнець Bopo6'iвки,
[IIo тeпеP y Hoвгopoд-Ciвеpськoмy paЙoнi
Чеpнiгiвськoi o6пaстi, Iпля БyяльськиЙ
(7.07.|789-20.|2.|866). Biн oдним 3 пePluиx
y свpoпейськiи xipypгiннiЙ пpaктицi пoчaв
BикoPистoBувiaТИ NIя нapкo3y eфip (y тpaвнi
|847)' хлopoфopм (y сepпнi 1848). Boднoчaс
виклaдaB плaсTичIry анaтoмiro в Aкaдемii

мистецтв' цIo йoгo пекцii cI|ухaB Tapaс Шeвчeнкo i нaписaв
пoPтPет вiдoмoгo мeдикa.

Кpiм тoгo, Iлпя БyяльськиЙ зpo6ив вaгoмиЙ Bнeсoк y Poз-

* 3а непoвнимИ ДaнИlnИ y ХVIII стoлiттi 62 щpaiнui laхлcTlrЛИ в 3aкop-
дoнtlих yнiвеpситетaх дoктopськi лисеpтaцii 3 медицини. 3 ниx, зoкpемa, в
Лейденi - |7,Гaллe - l0' CтpaсбyPзi - l l, Гeтiнгeнi - 4, y Кенiгсбеpзi и
Паpижi - пo 3, Кiлi' €нi та Едiн6yPзi - пo 2, а пo oднiй - y Еpлянгeнi,
пaвii, Biднi' Кpaкoвi, вiльнo, ЛеЙпцiгy тa.['opпaтi.

3a цеЙ чaс 3a кopдoнoм зirхистили тaкi дисepтaцii лиrце l6 poсiян.
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витoк мeтoдик iн,скцii, кopoзii, пьoдянoi aнaтoмit i 6aльзa-
мyвaння' a тaкo)l( B yдoскoнaпeння стapих i ствopення нoвих
спецiaпьних хipypгivних iнстpyментiв тa пpилaдiв, зoкPeмa
для вiЙськoBo-пoЛьoBoi хipypгii. Cвoю кoлекцiю, якa сKIIa-
дaстЬся 3 пoнaд 3000 piзнoмaнiтних пpeдметiв, сepeд яких i
скoнстpylioвaнi ним, |пля БуяпьськиЙ пoдapyвaв y l864 poui
Caнкт-Пeтep6ypзькiи медикo-xipypгiннiи aкадeмii.

Ще oдин нaIII зeмJIяк y Caнкт-Петеp6ypзi - Cтeпaн Хoтo-
вицький (|796_|l.04.l885)' кoтpий нaPoдився в Кpaсилoвi,
цIo нинi в X.шrельницькiй o6пaстi,6р зaснoBникoм тaм нayкo-
вoi педiaтpичнoi ulкoли' як i opгaнiзaтoPoм пeprпoi в Poсii
aкy[IIеPськoi клiнiки. Biн yпepшe PoзпoчaB вик,Iaдaння кypсiв
з гiнeкoлoгii i пeлiaтpii як сaмoстiЙних дисциппiн, тим сaмиМ
зaпoчaткyBaBulи пеPlшy пeлiатpинHy нayкoвy lПкoлy в poсiЙ-
ськiй мeдичнiи нayцi.

A 1poдxенець Чaппirвки нинitпньoгo ШoсткиI{ськoгo Pa-
Йoнy Cyмськoi o6лaстi Пaвлo Hapaнoвин (l80l-l4.0l.ls73)
6р вiдoмим спецiaпiстoм з 6aльзaмyвaнI{я' зaЙмaв пoсaдy гo-
лoвнoгo хipypгa y пiloviЙ apмii. 3oкpeмa, B лIoToмy l855 6аль-
зaМyBaB тiлo iмпеpaтopa Микoли I.

Як i 6aгaтo нaulих землякiв, 6р кepiвникoм Caнкт-Пeтеp-
бypзькoi медикo-хip1pгivнoi акaдeмii. У |867 - oДин з пеPIIIиx
зaснoвникiв Toвapиствa пiклрaння пPo xвopих Ta ПoPaнених
вoiнiв.

oдним з пioнеpiв зaгaпЬнoгo знe6oлення 6р ypoдх<eнець
Cтapoпфa нa Чepнiгiвщинi lвaн PклицькиЙ (ls04- 5.05.186l).
y l83 l-32 6paв aктивнy r{aстЬ y 6opoтьбi з епiДемiсlo xoJIеPи
в Caнкт-Петep6ypзi. Boднovaс 6yв aвтopoм 15 rpртoвн}D( мo-
нoгpaфiй i 

'цPy"""*iв. .(o нaщoвoi спaдщини Iвaнa Pклиць-
кoгo тaкoж рiйшпи пpaцi з психoнeBPoлoгii, фiзioтepaпеB-
тичI{oгo пiкyвaння oчtlиx хвopo6.

Ще oдин нaIII 3ем'tяк - Микoпa Якy6oвич ( l8l7-3l.0l.l879),
кoтpиЙ l838 poкyзaкiнчив мeдичниЙ фaкpьтeт Хapкiвськoгo
рiвеpситетy' - oс}loвoпo,IoжI{ик гiстoлoгii в Poсit, ,Iaypeaт
пpeмii Пapизькoi AH (ls66). Biн зpo6ив вaгoмиЙ внeсoк y
PoзBитoк мiкpoскoпiчнoi aнaтoмii центpальнoi неpвoвoi сис-
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тeми' дoспiдщrвaв гiстoпoгiчну 6упoву piзниx вiддiлiв гo-
,IoBнoгo i спиннoгo Мoзкy' ним вiдкpитi ядpa oстaннЬoгo.
Йoгo iм'ям нaзBaнe oднe 3 ядеP сеPедtlьoгo мoзкy.

Укpaiнськe пoхoд)кe}I}Iя i y видaтнoгo хiPypгa Микoли Cшi-

фoсoвськoгo (6.04.1836-l-з.12.|904), кoтpий нapoдився в
Хepсoнi. Poзпoчaвши пpaктичнy Дiяльнiсть
нa пoсaдi opдиHaтoPa xipypгivнoгo вiддйeн-
ня oдeськoi мiськoi лiкapнi, 3гoдoм стae тaм
зaвiдyloчим, a пoтiм - пpoфeсopoм кaфeдpи
теoPeтичнoi хipypгii з гoспiтaльнolo клiнi-
кoю Ки1вськoгo yнiвеpc|4Tе.Iу, Кyди йoгo Pе-
кoмендyвaв знaменитиЙ *iPyP. Микoлa Пи-

PoгoB.
Пiспя пеpeiзлy дo Poсii (l87l) неoднoPaзoвo вiдвiдyвaв Ук.

paiнy, oпеPyвaв хBoPиx y ПoлтaвськiЙ зeмськiй пiкapнi. Cпpи-
яв BпPoвaд)кеннIo y вiтvизнянy хipypгiro зaсaд aнтисeптики
й aсептики. Пioнep пoPoх<ниннoi хipypгii.

Йoгo iм'я пPисвoснo Iнститyry rцвидкoi медичнoi дoпoмo-
ги в Мoсквi, a в Пoптaвi вiдкpитo пaм'ятник видaтнoмy хi-
pypry (te7e).

Biдoмий y всЬolvty мeдичнoмy свiтi i видaтниЙ мфo6ioпoг i
епiдем ioлoг oдeсит Микoлa Гaмa.тliя (|7 .02, | 859-29.03.L9 49).

Пoчaвrпи ПpaцIoвaти opДиHaTopoм Oдеськoi мiськoi пiкap-
нi, зaцiкaвився мiкpo6ioлoгiеlo. У свoемy в,Iaснoмy пoмеI'II-
кaннi l l vеpвня l886 opгaнiзyвaB пеPцIy в Poсii тa дPyry в свiтi
darсгеpioпoгivнy стaнцiro. 3a двa Poки po6oти нa нiЙ (1886-
l888) зaпpoBaдив i вдoскoнaлиB щeп,Iення пPoти скaзy тa си-
бipки, виДiлив хoпеpoпoдidний вi6pioн птaхiв. Йoгo iм'я нo-
сить Iнститrг епiдемioпoгii тa мiкpodioлoгii в Мoсквi.

oснoвнi пpaцi щpаiнця Oлексiя Кyпя6кa (27.03.\866-
6.08.1930) пpисвяvенi пpo6лемaм pеaнiмaтoпoгii, oдним з oс-
нoBoпoJlo)кникiв якoi вiн 6р. Biн yпеPlIIе y свiтoвiй клiнiчнiи
пpaктицi o)I(иBив сеPце Людини чеPф зrraчниЙ чaс пiспя
смepтi (1902). A в 1908 Йoмy вдaлoся oх(иBити гoлoBy сo6aки.

oлексiЙ Кyпя6кo вiдoмиЙ тaкoж як aвтoP числeнниx пPaцЬ
з фiзioпoгii кpoвooбiгy, м'язoBoi тa неPвoBoi системи.
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Кpiм цьoгo, вiн дoслiдх(yBaB дilo piзнoмaнiтних пpeпapaтiв
нa сePцeBo-CyДуIHt|у системy' зoкPeМа' змiiнoi oтPyги.

У цiй цapинi медицини зпo6yв свiтoвy с/Iaвy щe oдиtl yкPa-
iнeць - .{'aнипo 3a6oпoтниЙ ( 28. t 2. l 866- | 5.12.|929), кoтpиЙ
нaPoдився в Чe6oтapui нa Пoдiлпi.

Cвoю пPaктичнy дiяпьнiсть вiн пoчaв на
daктеpioпoгiчнiй стaнцii в oдесi, якy нa тoЙ
чaс oчoJlювaв Я. Бapпaх. Пiд Йoгo кеpiвницт-
вoм 3a6oпoтниЙ викoнy€ свolo пеPtцy нayкo-
вy пPaцю пpo мiкpoби снiry, якy i пpeДстaв-
IIяe яK диппoмнy poбory в Hoвopoсiйськoмy
yнiвepситетi. Пiсля Йoгo зaкiнчeння вiн всry-
пae нa тpетiЙ кyPс Мeдичнoгo фaкyльтеry Киiвськoгo щiвep.
с|4TетУ Cв. BoпoдимиPa' дe пpaцю€ в пa6opaтopii пpoфeсopa
Boпoдимиpa Пiдвисoцькoгo. B pезyльтaтi цьoгo 6упo впнaЙ.
дeнo пPицIеп,IюBaння вiд xoпepи i встaнoвлeнo дoкaзи мox-
ливoстi 6eзсимптoмнoгo нoсiння xo,IеPи,IIoдиIloю.

3 1896.{aнипo 3a6oпoтний пoчиIlae викJIaдaти нa кaфeдpi
зaгaльнoi пaтoпoгii yнiвepситery Cв. BoпoДимиPa y lfueвi. 3
пеPIII}Iх днiв пPaцi тщ вveний зaЙмaвся питaннями дiaгнoс-
тики чepеBнoгo тифy, згoдoМ - чylv!и. Biн, дo pevi, встaнoвив,

щo нoсiями чyl\,rи в пpиpoпi e дикi гPизyttи. Taкoж 3a6oпoт-
ниЙ сфopмщювaв opигiнaльIтy гiпoтeзy пPo пP}Iчини eндемiч-
нoстi lсвopo6и i зв'язкy з:DtЗoploвaння лIoдеЙ з епiзooтiями
сеPeд гPизytliв, якy дет.rпьнo BиKпaB y пpaui '.Ендемiчнi вoг-
нищa чyми нa зeмнiй кy,ti i пPичини ii пourиpення'. (1899).

Пiзнirцe вiн пoстiЙнo з.rпrlaBся дo 6opoть6и з епiдeмiями
чyl,tи B piзних pегioнaх. 3 метolo пiдвицIeння спeцiaльнoi пiд-
гoтoвки пiкapiв в гalryзi 6opoть6и з iнфекцiЙними хвopo6aми
,Iloдиrrи 3a6oпoтний зaснoвye кaфедpy епiдемioпoгii в
oдeськiй медичнiй aкaДeмii i видiляe цю дисциппiнy в oкpe-
мий кypс як сaмoстiйнy нayКy. З |928 вiн пеpe.Dкдх<aе дo Киeвa
i пoвнiстlo пPисBячy€ се6е вивченнro мiкpoбioпoгii, a тaкox(
aдмiнiстpaтивнiЙ дiяльнoстi нa пoсry пPФидентa Bсещpaiн-
ськoi Aкa.цемii Haщ. У пaм'ять пPo нЬoгo селo Че6oтapкa 6yпo
пepeйменoBaнo нa 3a6oпoтне, a Iнститrry мiкpo6ioпoгii i
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епiдемioпoгii BУAH й oднiй з By,Iиць Киeвa
iм'я видaтнoгo Bчeнoгo.

Bидaтним щpaiнсьrмм лiкapeм бр ypoркe-
нeць МинькЬцЬ, шIo в нинiIпнй Хr"reльниць-
кй oбпaсгi' Фeoфiл ЯнoвсьIсlЙ (24.06.186r
8.07 .|928), яKИil, зaкiнчивrци lfuiвський yнr-
вePситeт' yсе сBoe )киття пPисBятиB дoслi-
д)I(eнню пaтoгенезy тy6еpкyпьo3y JIeгeнь'
з:l]BoPIoBaнь ниPoк, фiзioпoгii i пaтoлoгii
кpoвoodiгy i тpaвпeння.

бyпo пpисвoeне

У гalryзi сep,Цevнoi теpaпii пPoспaBиBся yPoдxeнець oдeси
aкaдемiк Микoпa Cтpaл<eскo (30.L2.|87+
27.06.|952), кoтpиЙ 6yв зaснoвникoм 1936

Poкy Укpaiнськoгo нayкoвo-дoспiднoгo
iнститrгy клiнiчнoi }reдицини. 3a видaтнi
дoсягнeння в пiкрaннi хвopo6 сePця'
гiпepтoнii, PеBмaтизмy, печiнки тoщo yдoс-
тoений зBaння Гepoя Coцiaлiстичнoi Пpaui
(te47).

УPopкeнeць Poсii aкaдeмiк Микoпa Aмo-
сoв (6. l2. 19 |3-|2.12.2002,) свoiми нoвaтoP.
сЬKими пPaцями з6aгaтив медиrrнy нayкy в
цapинi сеPдечнo-сyдиннoТ xipypгii. 3a ви-
дaтнi дoсягнення в цiЙ гaлyзi y,Цoстoeний
3вaння Геpoя Coцiaлiстичнoi Пpaцi (|973),
Ленiнськoi (1961) тa.['еpхсaвнoi пpeмii yPсP
(1e78).

У всьoмy свiтi вiдoме iм'я i poсiянинa Oпексaндpa Шaлi-
мoвa ( 20.0 1. l 9 1 8_28.0 3.2006), дoвгoпiтньoгo
диPeктoPa Киiвськoгo l{ayкoBo-дoслiднoгo
iнститщy клiнiчнoi тa eкспеPиментaльнoi
хip1pгii. 3a свoi нoвaтopськi пpaui вiн тaкoх<
yдoстo€ниЙ зBaнHя Геpoя Coцiaлiстичнoi
ПPaцi ( l982).

BiдoмиЙ рениЙ, кoтpиЙ теoPетичtlo
o6цpyнтрaв i пpaктичнo здiйснив стaнoв.
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,Iення i poзвитoк y кoЛиI'IIнЬoмy CPCP нoBих
галyзей медичнoi НaУкуl. - клiнiчнoi гepoн-
тoпoгii й геpiaтpii,.[митpo Чoбoтapьoв нaPo-

Д|1BсЯ' в Киевi (|7,09. 1908). Biн з 196l poкy
opгaнiзрaв i oчoлив y Ifurвi Iнститщ гepoн-
тoпoгii AМH сPсP' яКvIЙ стaB oдним з нaЙ-
6iльlпих y свiтi зaклaдiв y цьoМy нaпpямкy.

УPoркeнець Tepнiвкиl ЦIo B Микoпaiвсь-
кiй oбпaстi, Iвaн Бyзник (3l.03.l9l9)' нayкoвeць з пpo6пeм
aвiaцiйнoi тa кoсмiчнoi мeдицини, зpoбив вaгoмиЙ Bнесoк в
poзpoбкy :нуIlКИ тeoPeTичtIих i пpиклaдних пpo6пем гiгieни
xaPчyвaння' в мeтoдoпoгiю нащoвих дoспiдlкeнь i y,Ц'oскoнa-
,Ieння пiдгoтoвки вiЙськoвих лiкapiв. Hим викoнaнi фyнпa-
ментaльнi дoслiдх<eння 3 еHepгетичнoгo o6мiнy, 6ioxiмii i гiгi-
сни xaPчyBaння' BизнaченI{ю 6ioпoгiчнoi цiннoстi'ilкi. Caме
вiн вiдкpив i сфopмyлloBaB зaкoн eнePгетичнoi i якiснoi aдe-
квaтнoстi хaPчyBa}II{я. Hим експepиментzl,IЬtto i тeopeтиvнo
odyltoвпeнi i випpo6yвaнi paцioни для oпePaтopiв, кoсмoнaв.
тiв, aквaнaвтiв, пopaнeних' хвoPих oпiкoвolo i пpoмeневolo
хвopo6oю.

Ще дo Пеpшroi свiтoвoi вiйни ПPIЯB|4I||4' сe6e видaтнпмуl пi-
кaPяМи пoзa мe)кaМи piднoi зeмлi нa 3axoдi 6aгaтo щpaiнцiв.
Haсaмпepед, нeo6xiднo згaдaти в цiй якoстi тaкy piзнoбiннo
odдapoвaнy,IюдиIIy' як Iвaн Гop6aнeвський, кoтpиЙ пеpIпим
oчo,Iив МiнiстеpстBo oхoPolrи здopoв'я Aвстpo-УгopЩини. У
l00-piння вiд дня нapoд)кення нa Йoгo мoгилi .rеськиЙ пpo-

фeсop Кapп Кaцпь' BI'ЦaнoByIoЧ|4 зaстIуту| цьoгo гeнiя, Bигo,Io-
сив тaкi с,Ioвa: ,'...чr)кe сepeдoвиIlle нaдiпипo Baс спaвoю i
мaтepiяпьним зa6eзпeчeнням. Bисoкo пiднеспись ви нaд pi-

вeнь свoгo нapoдy. Алe цьoмyнapoдoвi Bизaлиlлlцлися вipним,
не сoPoми,Iися Йoгo. 3aеднo Bн ДУмaли пPo IIьoгo' i всe чoгo
Bи свoiм тaЛaнToм, нaДзвичaЙнoro пипьнiстlo Дo6цлися, Ta

щaстям' яке Baс y BaIлiй пpaцi дoпpoBaрIсyвaпo, все цe Bи
пiдпopядкрaпи едvtнiЙ мeтi: спylкити i пpaцюBaTуI ДI|я сBoгo
нapo,Ц'y...''.

Iншим Bизнач}IиМ щpaiнським пiкapем нa 3аxoдi стaв oф-
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TaЛЬмoпoг МихaЙпo Бopисикевин (l848-l899), нoвaтopськi
пpaцi кoтpoгo в oкyпiстицi пiд чaс Йoгo лiкapськoi пPaктики B
yнiвepситeтaх Iнсбpщa й Гpaцi 3.rлиlualoтЬся aкTyilJIЬI{имlц it
дoнинi як пioнеpськi Й opигiнaльнi i с 6aзoю дпя дiaгнoстики
з:lxвoPloBaння неPвoвoi систeми ЛюДиIlи.

A тpетiм iстopик щpaiнськoi мeдициtlи дiaспopи Пaвпo
ПyнпiЙ IIaзиBar мiськoгo лiкapя Biдня гaпичaнинa Oсипa
.{aкypa (1864t-l9l4).

3 пiкapiв щpaiнськoгo пoxoд)кення, кoтpi oПИНуIIIl|сЯ нa
3axoдi пiспя.(pyгoi свiтoвoi вiЙни, пo6pe знaний y CШA Яpo-
спaв Гop,ЦинськиЙ (1942)' якиЙ oчoпroBaB мeдичIIий вiддiп
Haцioнaльнoгo кoсмiчнoгo aгенTсTвa цiеi кPaiни, вiдтaк гory-
Baв дo пoльoтiв aмePикaнсЬкиx aстpoнaвтiв.

Ha Львiвщинi нapoдився Oпeг Гopникeвин (|926)' яlt;,lЙ зa
oкеaнoм зpo6ив вiдкpиття, rцo спPияr пiкyвaння з:rхвoPlo-
BaI{ь гoJloвнoгo мo3Кy.

3 Tеpнoпoля пoхoДить Poмaн,[мoхoвськиЙ (|9О9), кoтpo-
Мy BД'aJIoся iзoпювaти вipyс клiтин S-pivнoгo хJIoпчикa' щo
пoмep вiд paкy лiмфaтиvниx 3aлo3. 3 цьoгo вiPyсy нaIII зeмJIяк
змiг виpoстиTи Кy,IьTypу, ЯКa вiдкpивaс мo)кJIиBoстi нe тiпьки
дiЙти дo пpичи}ry тBoPення злoякiсних oпцoпей у II|oДуItl^И, a
й ствopити Baкцинy для tx yсyнення.

.('o глoбaльнoi пpo6леМи пюдствa - 6opoть6и з PaкoМ -
Д,oК,Iaдae свotх зyсипь i щpaiнeць Baсипь Hoвицький з Пpи-
кaPпaття' кoтpий зaснyBaв y Biпнi спeцiaльниЙ пiкуъaльнuЙ
зaкJIaд тaкoгo пpoфiпю. Biн нaвiть дo6ився, a6и винaЙДeнvrll
ниМ пPeпaPaT Дт|Я пiЦrвaння цiеi стpaшнoi нeдyги в Aвстpii
нa3Baли ''УкpaiнoМ''.
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BIД yкPAп{сЬкoгo _ Дo BсE.,IIoдськoгo

3веpтaюни пoгЛяди дo бiблiЙнoгo МoЙсея, щpaiнствo piз-
них чaсiв uIyкaJIo зi свoгo сеPедoBищa Taкoгo пpoвiдникa,
якиЙ вивiв 6инaшу нaцiю дo влaснoi зeмлi o6iтoвaнoi. I чи не
пеPlIIoгo тaкoгo зaгaльIloBи3нaнoгo бaтькa нaцii вoнo пo6a-
чилo в пoстатi гeTЬмaнa Бoгдaнa Xмeпьницькoгo' кoпи вiн
нaпpикiнцi l648 poкy пoBePнyBся з-пiд 3aмoстя дo Киевa. Це
Йoмy тoдi зBYIзIIуIxoP:lJIи киiвських сггyДeiв 6iпя 3oпoтих вo-
piт, цe Йoгo нaзивaли нoвим щpaiнським Мoйсесм, якиtl
визBoJIиB свiй нapoд вiд iнoзeмнoгo ПoнeBoпeння.

Чepeз пiвстoлiття в poлi нa[Ioгo нoвiтньoгo МoЙсeя iстopiя
пo6aчипa Iвaнa МaзeПу, ЯКИЙ пPaгнyB BиBести щpaiнськe сy-
спiльствo з-пiд влaди poсiЙськoгo цaPя дo сaмoстiЙнoгo )кит-
тя. I xoч деспoтичниМ сaмoДep)кaBстBoм тaBPoBaнo бyпo Йoгo
Й пpoклятo IIo мoскoBсЬких цеPкBax' a пPихильникiв i пoспi-
дoвникiв х(opсToкo пepeспiдрaнo' мaзепинстBo BуIЯBуIIIIсЯ
незI{иtцeнним' чим зaсвiдчив свoiм мoгlтнiм гoпoсoм Iвaн
Кoтляpeвсь киЙ (9.o9.|769- l 0. 1 1. 1 838 ). 3 тiеi
висoкoi гopи нaд Bopсклolo, де вiн нaPoдиBся
в Пoптaвi, нa Bесь свiт y нoвiЙ пiтеpaтypi
зaJIyнaJIa щpaiнськa МoBa вPoчистo Й гiднo,
3zlявляIoчи пPo нaшIy невмиpytЦiсть.

3нaчeння Iвaнa КoтляPевсЬкoгo не тiльки
дпя щpaiнствa' a й yсiei свiтoвoi спiдьнoти
нaЙяскpaвi[Iе BиспoBив Tapaс Шeвченкo
(9.03. 1 8 14- l 0.03. l 86 1 ) :''Бy,Цеlш, 6aтькy, пaнyвaти' пoки х<ивi
тIIoДуI' пoки сoнце в не6i сяс - тe6е не зa6yДyгь!''.

Biн i пеpeЙняв естaфетy Bи Iвaнa КoтпяPeвськoгo в спpaвi
пpo6yркення не тiпьки сBoгo' Pцнoгo нaPoдy' aлe Й yсix пoнe-
Bo,Ieних. B>кe зa )киття цaPськa oxParrкa звePнyпa уBary нa
в,eIIуl:кy пoгryляpнiсть Йoгo сеpeп щpai}Iствa' oсo6ливo в кoII.lх
iнтeпiгенцii. A rцe тoдi Пaнькo Кyпirш пPoмoвив: ''Taкий пoeт,
як Шевченкo' не oдним щpaiнцям pilнtlЙ. [е 6 вiн }Iе BМеP нa
веJIикoмy спoB'янсЬкoмy миpoвi, ни в Cep6ii, чи в Бoлгapii, ни
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в Чехax - BсIoДи вiн 6yв би мilк сBoiМи...''.
Toмy Й не диBнo' щo кoпи 1959 poкy aмe-

puкaнсьruЙ кoнгPeсмен Алвiн Бeнтлi BнoсиB
пpoпoзицilo пpo спoPyркeння в стoпицi
CШA пaм''ятникa Beликoмy Кo6зapeвi, тo вiн
Bписaв дo Pезo,Iюцii тaкi с,IoBa:

'.Toмy, шдo в Cхiднiй eвpoпi минyпoгo i

цьoгo стopivvя iм,я i пpaцi Tapaсa Шeвченкa
6лискгlе вiдзеpкaлюють aспipaцii лtoдини нa oсo6исry Boпю l
нaцioнaпьнy незirле)кнiсть; i

Toмy, шдo Tapaс Шeвvенкo, пoет-пaypеaт Укpaiни, бр нaт-
хнeниЙ нa[Ioю aМePикaнсЬкolo Beпикolo тpaдицiею 6opoтись
пPoти iмпepiaпiзмy i кoлoнiaльнoi oк)rпaцii свoгo piднoгo; i

Toмy, щo в 6aгaтьoх чaстинaх вiльнoгo свiry вiпбyпeться
BпPoдoв)к l96l-гo poкy вiдзнaчyвaнI{я Шeвчeнкoвoгo стopiн-
чя B честь цьoгo 6eзсмepтнoгo чeмпioнa вoлi; i

Toмy, щo нaм в нaшiЙ мopaльнй спpoМoжнoстi, як вiльним
JIIoдяМ y нФiUIФкнiй дepх<aвi (нaцii)' пpипaдae симвoлiзрaти
дйснo неpoзpивнi пщoвi 3в'я3ки B писaннях Шевчeнкa мi.lк
H.luloю rсpaiнolo i 40-мiльйoнoBoю щpaiнськolo нaцiеlo, тoмy
пoстaнoB,Iенo...''.

Cвiдчeнням тoгo eдIIaння 6упa Bе,IeпIoДнa мaнiфестauiя y
Baшингтoнi, стoлицi кpaiни, tllo lloсить iм'я свoгo пePшIoгo
пPезиде}Iтa, вiд мoнyментa .{,х<opдх<a Barшингтoнa дo пaм'ят-
никa нaшIoмy Кo6зapeвi, якиЙ вiдкpивaвся 27 неpвня |964
poкy. Bистyпaloчи тoдi тaм, 34-Й Пpeзидент CШA .(yaЙт ЕЙ-
зенхayеP зpo6ив TaKy laяBy ''Мoelo 6o нaдieю с, цlo Barш вели-
чaвиЙ пoхiд вiд Мoнyr"lентa Barшингтoнoвi дo пaм'ятникa
Tapaсoвi Шeвненкy зaпzulить тyг нoвий свiтoвиЙ Pyх y сePцях'
ylvt.lx, спoв.D( i дiлax пюдеЙ; oeзпepepвнuЙ pу, пpисвяveниЙ
не3.lле)I(нoсти тa вoпi всiх нapoдiв тa всiх пoIIеBoпених нaцiЙ
в цiлoмy свiтi''.

Caмe тaм, 6iля мoнyментa Barшингтoнa' звiдки Шeвчeнкo
пoстaв пePeд yсiм свiтoм' ст.lлo цiлкoм oчевидIlим: йoгo iдеi
й твopнiсть _ зaг.UlЬнoлloдськi Й aкryaльнi, i в aмepикaнськiЙ
стoпицi йoгo зyстpiчaloтЬ як вепeтa д)D(y' незпaмнoгo 6opuя зa
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iДeulи свoбoди Й спpaвeдливoстi, щo e oднaкoBo цiнними дпя
кoх<нoi ЛIoдини Й кo>кнoгo нaPoдy.

Але нaй6iльшe вiн вiдкpився ПеPед piдним нapoдoм. Пpo-
МoвJl'яtoчи пеPед Bинoсoм тiлa Шевчeнкa 3 кaп,Iицi Aкaдeмii
xyдo}I(eстB y Caнкт-Петep6ypзi, ПaнтeпеЙмoн Кyлitш, мiхt iн-
I'IIим' зaзнaчив: ''Hемa€ 3 нaс нi oднoгo дoстoЙнoгo пpopекти
piднe щpaiнськe спoBo }Iaд дoмoBинoю Шевчel{кa: yся cуrлa l
вся кPaсa нarпoi мoви тiльки Йoмy oднoмy oДкPилaся. A все х<
ми чePез Йoгo мaeмo Beпике Й дopoге нaМ пPaBo - oгIIaЦIaти
Pцним щpaiнським с,IoBoМ сIo д:UIeкy 3емлIo|,.

Чеpeз 6aгaтo poкiв пiсля цьoгo BисTl1пу aкaдемiк Cтепaн
Cмaль-CтoцькиЙ в свotх ,'Iнтеpпpетaцiяx'' тaкox дoсить Bи-
Paзнo пiдкpeслить всeщpaiнськe 3нaчення Tapaсa Шевченкa:
''Ух<e кiлькa пoкoлiнь Шевчeнкoвi дyми читal' пepечитye' нa-
сЛyxyс' Bсe 3 oдним Pезyльтaтoм: щиpa' дPr)кHя тeппoтa йoгo
тaк нaм yсlМ PЦнoгo
с,IoBa все oдI{aкoвo гpiе
нaшy дylДy, з6oпiпе
HaIIIе сеPцe нa Tу
хBи,IиtIy вiдпoчивae,
BTихOмиPIo€Tься' дyМкa
нaIIIa пPoясню€ться, пi.ц
чaPaми >кивoi пoезii
BиPиI{aIоTь пpегapнi

Бoкий paй нa Ущparнi. B yсiм тiм, як вiн це зpoбив, B|IяBляeтЬcЯ
вся йoгo генiaльнicгь,в;LIЯв,IIя*Ться i пoвнa opигiнaльнiсгь yсix
мистeцькIд( зaсo6iв lх пеpeведення. A пoетичнa йoгo мoвa, тa
нeзpЬняннa, всiм зpoзyмйa, ,Iегкa' яснa' пPoзoPa пoеTичними
o6paзaми тaкa бписк}rчa мoBa' a IIIиpo нapoдниЙ, тaкиЙ
piзнopiпниЙ pитм йoгo пoетичtloгo спoBa - це т:rкe веJIике
мистецтвo' щo Йor"ry зoвсiм пaPи IIeмa' щo piдним uIиPo-
yкpalнським кo,IoPитoм yсix oнapoвye. Шевненкo B пoвнolvfy
с,IoBa знaчeннi нaцioнaльниЙ пoет. Tим тo пoяснIoeться Й тo
нiде iндe y свiтi нeYрaний, зaтальний Цпьт Шeвченкa сepeд
yкpaiнськoгo нaPo,цy як нaцioнaльнoгo пpopoкa''.

3pеIштoю, це визIlaв:rлa II{е зa життя Шeвченкa Й цapськa
oxPaнкa: fi rшeф князЬ oпексiЙ opлoв, зoкPемa' зaзнaчaB:
Шeвчeнкo здo6yв сo6i мirк свoiми IIPИяTaIIяNIуI сJIaBy з}IaМe-
tlитoгo щpaiнськoгo писЬменникa Й чepв тe Йoгo вiplпi пo-

двiйнo шкiдливi Й нe6eзпечнi',.
He6езпечнi вoнн 6уи Bх(е B тoмy' щo it лicля йoгo смepтi

6уДlнпl't' нaPoднy свiдoмiсть. I якщo щpaiнськa пiсня i непи-
сaнa сJloвeснiсть lraPoдy щpaiнськoгo' зa сJIoBaми Кyлiшa'
'.нaдхItyltи мoпoдi yми B Киeвi спaсе}Iнoю д}r}rкoю - видBиг-
нyги нaцiю сBoIo 3 тeмPяви' кoтPa не дirвirпa дy;(oBrrим сvIПaIЛ
fi пiднятись з зaнeпaдy' a тим сaмим i нiвечила fi дo6po6щ'', тo

ця щpaiнськa мo,Ioдь Paптoм пoчy,Ia Шевченкoвe: ''Cвiтe ти-
хиЙ, кpaю NшII|vlЙ,_ мoя Укpaiнo! _ 3a щo тебe сплloндPoвa-
нo' 3a щo) I\,taмo' гинeul?'' _ i зaцiпeнйa.

Микoпa Кoстoмapoв тaк oцiнювaв пoчyгi пoезii Шeвчeнкa:
,'Cтpax пеpеЙняв Мeнe... Я пo6aчиB, IЦo Шeвчeнкoвa Мyзa

PoздиP:r,Ia зaсJloнy нaPoдIrЬoгo )киття. I стpaIшнo, i сoлoдкo, i
з.D(oппююче бyпo г,IяIIyги Чдlц|.. Tapaсoвa мyзa пPoPBaЛa
якyсь пiдземeJlьнy зaгalry' вх<е кйькa вiкiв зaмкнeнy 6aгaтьмa
зaМкaМи' пPипeчaтaнy 6aгaтьмa пeчaтяI\ltи' зaсипaнy 3eм,Iею'
нaвмиснo пooPaнoю i зaсiянolo, цIo6 сxoвaти дJIя пoтoмстBa
нaвiть пaМ'ять пpo мiсце, де знilJ(oдиться пiдземнa пoPoж-
нe'ra: Tapaсoвa мyзa смiливo ввiЙrцлa B ry пoPo)кнeчy 3 свoiм
неBгaс,IиМ свiтипьникoм i вiдкpипa зa сo6oю цrлях i свilкoмy
пoвiтpю i лloдськiЙ цiкaвoстi''.

o6paзи
paдiснoгo,

кPaщoгo'
пoвнoгo

пro6oви )I(иTтя' oгoPтae
нaс непеPeМo)кнa тyгa 3a Boлек)' цIе3ae Bсяке BaгaHIIя'
бyДиться нaЙшдиpirшa пю6oв дo Укpaiни Й дo пюдеЙ,6уДtаться
oхoтa',зa пpaвдy стaть' 3a ПpaBдy 3гинщЬ'', - 6уДиться вiдвaгa
стaти тим lвaнoм, щo '.poзгryстить пPaBдy Й вoлlo пo всiЙ
Укpaiнi'' (,'Bепикий пьox,'), 6уДиться кoзaцьке зaв3яття

PoзBaлити цеPквy-дoмoBи}Iy' ' 'Дe Бoгдaн мoпився, цIo6
Мoск.l,Iь дoбpoм i пихoм з кoзaкoм дiлився'' (''Cy6oтiв''),
poзipвaти зпyкy Укpaiни з МoскoвщиIlolo' пoPBaти кaЙдaни i
BPiDкoIo 3лoю кpoв,lo BoлIo oкPoпtцти, o6нoвlцти зaнaпaщeний
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Aлe нaйгoлoвнitшe, rцo пpodyпИIIa Му3a Шевчeнкa, - це
пPaгнення щpaiнськoi вoлi. Цe вiн - Шевчeнкo - стaв
спpaв>кнiм глarrlaтa€М щpaiнськoi нeзaлeх<нoстi Й сaмoстiй-
ництBa. I{e сaме Йoгo твopи cKЛaЛИ iдeЙнy oснoвy пpaць ''Ук-
paiнa ipeдeнтa'. Юпiaнa Бaчинськoгo i .'Caмoстiйна Укpaiнa''
Микoли Мixнoвськoгo.

3perптolo, це пoeзiя Шевченкa пPиBe,Ia нa 3eлeнi Cвятa
1891 poкy нa Йoгo мoгиIIy в Кaнeвi щpaiнськy мoпoдь' якa тoдi
)к витвoPилa Бpaтствo тapaсiвцiв, IIIo пoстaви,Io зa меry ''тa-
кoi вiдмiни сьoгoчaсIlих oбстaвин, щo6 пpи нй 6р мoх<ливий
вйьниЙ poзвiи i цйкoвите вдoBo,Iьненнe yсiм мoPulпьttим'
пpoсьвiтним, сoцiaльним i пoпiтичним пo-
тpe6aм yкpaiнськoгo нapoдy'..

I кoпи пiсля смepтi Tapaсa Шевченкa тpe6a
6yro пеpеЙняти eстaфетy Дyхoвнoгo пPoBoдy

щpaiнськoi нaцi[, тo нa цeЙ piвeнь пiднявся
Iвaн Фpaнкo (27.08.1856_ 28.05.l9l6) _ тoй,
хтo нaЙбiльrп чiткo oзнaчиB мopaльнi кpи-
теpii щpaiнсЬкoгo MoЙсeя:

БлажeннuЙ мy)tс' щo Йde на ryd нenpaвuх
I mа*t за npавDу zoлoc cвiЙ nidнocumь,
IIto 6eзmуpбomнo в сoнмuщах лу'<авuх
3 а ц i nлii alплiнtlя .iх m ep м o cumь,
БлаяceннuЙ lv|уэtс, щo в хвuI.ях занenаdу,
Кoлu Й lаеJIухнe il найчimкiша сoвiсmь,
Xoч duкtl*t кPuKolv| з6уdlсуe еpoмаdу,
I npавdy Й щupiсmь вidкpuва, як нoвicmь.
БлanсeннuЙ м)|1|с' щo ceped евалmу Й еуtсу
Cmoimь, як dу6 nocepe| 6уp i zpoму,
Ha зеodу з nidлionю нe nPoсmяrar Pуку,
Boлumь \лаIу|аtt||tся' нiж nopюнumucb 3лol1y.

Tiпьки спpaвх<нiЙ пpoвiдник свoгo нaPoДy пoстiЙнo бoпie
Йoгo пpoблемaми' 6eз них вiн нe уяBIIяI свoгo )киття. A тoмy
Iвaн Фpaнкo i зaявпяe:

He noкudаЙ 7ieне' ne'EчuЙ 6oлю,
He noкudаЙ менe' всlэtсксIя фмo-мукo
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Наd люdcькu]у| еoPеI|,|' люdськoю эrуp6oю!
Pвu сepцe в мнi, 6лidа жуPа-Iv|аPюкo,
He dаЙ lаcнуmb в noсmелi 6eзуlаcmu, -
He noкudаЙ 

^4eне' 
еpuэ|сo-ёаdюкo!

Кpепo щpaiнськoгo МoЙсeя вивiв Iвaн Фpaнкo i в пoeзii
''Кaмeняpi''. Пpикyгi зaлiзними пaнцIoгaМи дo скелi кaмeняpi,
як 3aзнaчaв Cимoн Пeтпюpa, 3нaютЬ' яruЙ тяrap' якy нeймo-
вipнo в:Dккy пPaцю B3ЯIIуI нa се6е: Bo}Iи чyloть' як 3a ними
пЛaчrгь мaтepi, дiти i >кiнки' щo Boни.rx зaлиrшили дпя ''пpaцi,

пory i мщ'', дo Hиx дoсягaloть д,oкopи i пpyзiв i вopoгiв, uдo
пPoкпинaють i .ix сaмих' i .'спpaвy'' i ''дyмш .txнi''. Boни сaмi
TePп,IятЬ МyКy:

I в нaс нe Prc dуша 6oлiла
l сepцe Pва]|oся i еpуdu 1,cаnlb сmuсксlв'

Ta нi пpoкляття, нi с,Iьo3и' нi стpaл<.Цaння )кoднoгo 3 них не
вiдipвaли вiд пpaцi:

l мoлomа нiхmo iз pук нe вunускав!
TaкиЙ титaнiчниЙ ви6у нapoднoi вipи в мaЙбyгнс зaпoвiв

aвтopy циx спiв скaзaти' щo нaPo,Ц)КyстЬся зoBсiм нoвa
генеpaцiя епiти, кoтPa твePдo стoятимe нa цI,Iяхy дo свiтпoгo
мaЙ6yгньoгo, 6o всi вoни вipять, .'щo сBoiм|,1 PуriaМуI

Poзi6, eмo сKаJ.у, poзёpo6uмo еpанim,
IJto кpoв'ю вп|аct|oю i власнtllцu кiсmкамu
TвepduЙ ЗмyPyсIуlo eocmuнецb i за наъtu
Пpuлde нoвe псumtт'я, do6po нoвe у свim'

Aле нaЙ6iпьlll пoBнo нин щpaiнськoгo МoЙсeя пoстae пe-

Pед нaми в в oднoЙменнiЙ пoемi Iвaнa Фpaнкa, нaписaнiЙ
l905 poкy. Хapaктepизyючи гePoя цiеi пoeми, щo мaЙя<е дoкo-
нaBIпи мeти сBoгo мнoгoTPyд}Ioгo )киття' вх<е стoiть нa ''кpalо
мoгиЛи'', пoет гoBoPитЬ пPo ньoгo:

Bcе, щo 7Y|ав y э'сummi, вiн вiDdав
IIля odнoi idel,
I еopiв, i яснiв, i cmpшсdав.
I mpyduвся dля неi.

Мaсмo стBеPDк}.Baти' lIIo Iвaн Фpaнкo не тiльки BиKпaB нaм
свoе 6aчeння чиlty yкpaiнськoгo МoЙсeя в 6aгaтьoх Bлaсниx
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тBoPaх. Biн yгвеpпщвaв Йoгo i свoiм щoденним щpaiнським
3дBигoм. Taк, сaмe вiн paзoм зi свoiми тoBaPиIIIaМи i зa Дo-
Пoмoгolo BихoBaHoгo ним мoлoдoгo пoкoлiння викликaв i
зopгaнiзрaв нoвиЙ pц Мoпoпoi Укpaiни 3 нoBиМи iдеями
пpo всeбivнe BизBoJIeння щpaiнськoгo нaPoдy. Biн yпеPIIIe в
нoвiтнiЙ iстopii пi,цгoтoвив i зopгaнiзрaB мoдеPнy щpaiнськy
пoлiтиvнy opгaнiзaцiю нa мaсoвих пiдстaвax 3 yпoPядкoBa-
нoю BсeсToPoнtIЬoIo пPoгPaмoIo сyспiпьнoi i нaцioнaльнoi
6opoть6и (Укpaiнськa PaДикaльнa Пapтiя). Biн дaв iЙ пpoгpа-
мy i дцa тa пpoвiд як гoJIoBa.

Фpaнкo BиTBopиB нoвиЙ тип всeyкPaiнськoгo гPoмaдя.
нинa i 6opuя. Biн Дaв y пoeтиннiЙ фopмi тpи нoвi yкpaiнсь-
кi гiмни: гiмн peвoпloцioнepa, гiмн щpaiнськoi podiтнoi мaси
i гiмн 6opoть6и нaцioнальнoi кoнсoпiдaцii зa визвoлення вiд
Мoскoвii i Пoльщi. Бo декaлoгoМ МaB кoх<нoi митi: ''Hexaй пpo-
пaде Мo€ iМ'я, aле неxaЙ poсте i poзBиBaсTься pyськиЙ нapoд!''.

Biн з'сднaв щpaiнськy нацioнaльнy iдeю 3 пPaг}Ieнням
цIиpoких мaс дo сoцiaльнoi сПPaведпиBoстi, чiткo вкaзaB
зacaДуI дЛя пoBtloгo нaцioнaльнoгo визBoпенtlя -liвiд Кy6анi
a)к дo Cянy-pivки - oднa неpoздiльнa''. Bкaзaв свpoпейський
lII,Iяx poзBиTкy' зaсTepiгaIovи вiд oднoбiчнoi opieнтaцii нa
сxiд. ''Biн, - нaгoлotшyвaв Poмaн Cмaль-Cтoцький, - бyв i е
нarrlиМ МoЙсеем, llдo ПpoBaдитЬ нaс PaзoМ з Шевченкoм i
Лeсeю Укpaiнки дo Co6oPнoi Укpaiни - дiйснo нoвiтньoi нацii,
в якiй 6yДe зa6eзпечeнa вo,Iя Й гiднiсть П|oДуIНI4 тa сoцiяпьнa
спpaведливiсть''.

Лeся Укpaiнкa (25.02.|87l--1.08. l9l3)
Taкo)к нaлежить дo гoP,цoстi yкpaiнськoi
нaцii. Ця тендiтнa x<iнкa МaЛa B сеpЦi тe, Щo
''нe вмиpa€''. I нaстiпьки пoтr)кнo BиPiDкaJIa
свoе щpaiнське нацioнaЛьнe €ствo' Iцo BoHo
стaBaЛo зpoзyмiлим i дoстщним бaгaтьoм
нapo.цaМ.

Укpaiнське сJIoBo сTaB.uIo зpoзyмiпим для
свiтy з yст Мo,Ioдoгo Пaвлa Tиuннvl, Мaксимa Pипьськoгo,
Boпoдимиpa Сoсюpи, Aнпpiя Maпиlшкa, oпеся Гoннapa'
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МихaЙлa Cтельмaхa, oлексaндpa ,['oвх<енкa, Гpигopa
Tютюнникa, €вгенa ГyЦaлa...

Boнo пpo6уIBaIIoсЯ чеPез TеtIеTa бiпьlшoвицькoi цензypи i
дoсi Йде вiд мoлoдtшoгo пoкoлiнtlя нaцIих лiтеpaтopiв ХХ
стoлiття - Лiни Кoстенкo, Iвaнa .(pava, .I|'митpa Пaвпичкa.
Tиx, xтo свoiм слoвoм i чинoм безпoсеpедньo BПIIиBaB нa yкPa.
iнське нaцioнaльнe вiдpoдх<ення нaпpикiнцi минyпoгo стo-
лiття, кoЛи, скDкiмo, ''.Ц'вa кoпьоpи'' пiднiмaли нaЙпoтaсмнiшli
зaнaвiси нaшoi дylшi в нaЙДaпылиx Кrгoчк:rх ппaнeTи' кoJIи сa-
ме мaйстpи спoвa BиBoДуIтIИ Нa мaЙдaни нaЙ6iльlш oд.raЙдyrш-
них i гoтoвих пiднятися пPoти пoнеBoJIIoBaнiв.3perштoю' кo,Iи
вoни пiДнiмaЛи синьo-жoвтi пpaпopи нaд нaIIIими мiстaми...

Aле ми Boднoчaс Мaсмo скaзaти i пpo тих синiв нaшoгo
нaPoдy' кoтpi в yмoвaх бездepжaвнoстi змyIленi6упvl пepeхo-
Ду1Tу1 Нa МoBy пa}Iyючoi нaД нaми нaцii i стaвaти гop.Цiстlo
сyсiдiв. Ix дy,ке бaгaтo, aле с тaкi, в твopvoстi кoTPих вiдvрa-
еться щpaiнсЬке eстBo, вiДтaк ми нe МoжeМo вiдpектися вiд
них, 6o >к i вoни не вiдмoвлялlлся вit., свoгo кopiння.

Taких, Пpиpo.цнo' ми tIе мo)кeМo пoвнiстlo вiддaвати
сyсiдам i, нaсaмпepeд' пoлтaBця Микoлy Гoгoля (l.04.l809-
4.03.l852). 3peштoю, ще нaш виДaтниЙ NIуIсIIИ.IaЛь МиxaЙлo
.Ц'paгoмaнoB писaB - I{aМ неМaс Paцii вiддaвaти Йoгo цiлкoм
poсiЙськiЙ лiтеpaтypr.

Хoч Микoлa Гoгoль i писав poсiЙськolo
мoBolo, нaгo,Iotllyвaв сBoгo vaсy oлексiй Кo-
нoвaJI' ' 'ми не мo)кeмo вiддaти Йoгo poсй-
нaм. A пPичин д,Iя Toгo 6aгaтo. Tвopи Микo-
пи Гoгoля МaIIи BеликиЙ вплив нa фopмy-
вaння щpaiнськoi нацioнaпьнoi свiдoмoсти
тa пpo6yпжeння щpaiнсЬкoгo нaцioнaльнoгo
''я'' B 6aгaTьoх нarrlих вiДoмих дiячiв. Укpaiнський iстopик
Микoпa Кoстoмapoв y свoiй автo6ioгpaфii пицrе тaк: ''У цьoМy
чaсi пoпaди менi в pщи ''BеvoPи нa xyгopi 6iпя !икaнЬки'' й
''Tapaс Бyль6a''. I-[e 6yлo чи не пеPIIIе пpoбylжeння тoгo пo-
чrгTя дo Укpaiни, яке дaлo зoвсiм нoвиЙ нaпPям мoсi дiяпь-
нoстi. Я читав Гoгoля 3 захoПлeнням' пePечитрaв i нaчитa-
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тися нe мiг. Як yсe це 6yпo тaк бпизькo менe, i я нiчoгo нe
6aчив, .цyм:lJloся меtli,'.

A МиxaЙлo Гpylпeвський нaписaв чiткo: ''Hе тiпьки з
oг,Iядy нa Bп,IиB' якиЙ мaли Гoгoпeвi пoвiстi з щpaiнськoгo
)I(иття' a i з oгпядy нa Йoгo щpaiнськi пoчyTTя Ми не мarМo
пPaBa BИKИДaTИ Йoгo з iстopii щpaiнськoгo PyJ(y' PoзBoIo
щpaiнськoi свiдoмoсти. I менrшe BсЬoгo мo)кнa 3гoдитися нa
тe' шIoб Йoгo пpoтиcTaBтIяTtl щpatнськoмy pщoвi, як tцoсь
пpинципiяпьнo Йoмy пPoтиBнe. BIH HAш, BIH HЕ Ix''.

3pештolo, сaм Гoгoль чiткo вислoBиBся пPo сBoю пPинa-
лeх<нiсть До щpaiнствa B ,Iист.l'x дo МиxaЙпa Мaксимoвичa:
''УЯBLIсoбi, я тех( дyмaB туДll,туДlt! У Киiв, у cтapнЙ пPекpaс-
ний lfuiв! Biн нaш, вiн нe .tx - чи нe тaк? Taм aбo нaBкPyги
ньoгo вiд6рaються пoдii сTaPoвиrrи нaшoi... Щo х<, iдеrп vи
нi? 3aлIo6ивcя у тiЙ стapiЙ тoвстiЙ 6a6i Мoсквi, вiд якoi, кpiм
п{ей тa мaтePшIини, нivoгo нe пoнyelш''.

Taк, Гoгoль мiг пiти слiдaми Шевчeнкa i зpoбити з щpaiн-
ськoю пPoзolo Tе' щo зpoбив Шевчeнкo з щpaiнськolo пoе-
зieю, пpoтe вiн нa це нe спpoМiгся. Hiхтo нe зaбopoнЯBfIИcaTуI
Йoмy щpaiнськolo Мoвolo' пPoтe вiн ви6paв poсiйськy, пpи-
сBятиBIIIи себe poзвиткy poсiйськoi пiтepaтypи.

Poзвивaючи iT, Микoлa Гoгoпь Boднoчaс збaгaнрaв yкPai-
нiзмами poсiйськy мoвy' нa ЦIo oДpaзy ж зBePнyпи yвary нaIпi
сyсiди. 3oкpeмa, Ф. Бyпгapiн з цьoгo ПPивoдy писaB' щo ''нiхтo
нe зaBдaB зry6нiшoгo уДapУ vистoтi, ПoпpaBнoстi poсiйськoi
мoви i Bитo}Iчeнoмy смaкoвi, як ГoгoЛь''.

Укpaiнський нapoд ДaB дпя сyсiдiв lIIе oдIroгo TaJIaнoBиToгo
писЬменниKa, якvlЙ здo6р iм свiтoвy CIIaBf l - Aнтoнa Чexoвa

(29.0l.1860-2.07.1904), якиЙ нapoдився B
Taгaнpoзi. Cвiдoмий сBoгo щpaiнськoгo
пoxoд)кенtlя Aнтoн Чехoв бр пpихипьним
дo 6opoть6и piднoгo HaPoдy зa з6еpех<eння
свoеi влaснoi мoBи, нaцioнaпьних тpaдицiЙ.

Taк' вiн, як i Гoгoпь тa 6aгaтo iнlпих

щpaiнських гeнiiв, змyrшениЙ 6ув писaти лo -
poсiйськи, aле вiн збaгaтив poсiЙськy лiтеpa-

тyPy' 3a с,loBaми lвaнa oвeчкa, ''зaBдяки свoсМy BPoркенolvfy yк-
paiнськorяy талантoвi, пiд впливoм 6пaгoтвopнoгo щparнськoгo
сo1Iця' щpatнськoi пpиPoди' в тiснolлy 3в'язкy з щpaiнським
нaсe,IeH}Iям, йoгo пo6yгoм, в лIобoвi дo yкpaiнськoi 3емлi''.

Hеoбхiднo нaгo,Ioсити Й нa тoМy, цlo Чехoв пpийtшoв в po.
сiЙськy пiтepaтypy зi свoiм yкpaiнським ''я'', Biдтaк вiн змiг й
дaти те' чoгo.й нe мoг,Iи ,цaти пpoTягoм yсiеi iсгopii самi poсi-

спeцифivниЙ, тiльки щpaiнцям пPитaмaнниЙ гyrиop.
.[oсл iдн ик твopнoстi Aнтoнa Чехoвa O. Пoдiльсь кlцЙ пиcaв:

''L[iею ТеМolo я зaймaюся вх<е дoвгi Poки' a мoi rшпяхи дo пiз-
нaння лyшi Чеxoвa пеPeкoнiши l\,teнe' шIo Чeхoв - УкPAI-
HЕЦЬ' xoч yBесь свiт ввaжaс йoгo poсйнинoМ. A ми, щpaiнцi,
}rиIrylочись гyмoPoм Чeхoвa, нe yсвiдoмлюсмo сo6i, rцo NlуIтry-
rмoсЬ нaшIим piдним УкPAIHсЬКИМ гyrиoPoМ' гylvloPoм
Кoтляpeвськoгo, Квiтки-oснoв'янeнкa, Гoгoпя. ГyмoP Чехoвa
I',l,ЯКvIЙ, пariДниЙ, гylvlанниЙ, гyмop лaскaвoi пюдини - цe
нaш, щpaiнсьruЙ гyМop...

Кpитикylovи poсiйськy дiЙснiсть, щpaiнськi гyМoPисти
стBopипи нeвмиpyrЦi пoстaтi: М. Гoгoпь - [epх<имopлy,
Чехoв - УнтеpпpиПIибrсBa...''.

I дaлi: ''...Адже нi Пylшкiн, нi ToпстoЙ, нi Лepмoнтoв, нi T1p-
гl}I€B' нi Гoннapoв, нi ГopькиЙ гyмopy нe Мaloть. I{е знaс вeсь
свiт...',.

Пpo пoгryтrяpнiсгь твopiв Aнтoнa Чехoвa в свiтi свiдvить тoЙ

фаrсг, щo, скал<iмo, з 1903 дo кiнця Дpyгoi свiтcьoi вiйни в Англii
вийшпo 6пизькo 60 oкpeмюс BидilIIь твopiв Чeхoвa, в ClIlA -
пo}Iaд 70. У Фpaнцii пеpеклaдeнo 20 тoмiв йoгo зi6paнrrя.

3pештolo, сaм Чeхoв у ПИсTут,a:ннi з пpoвiдними poсiЙ-
ськиМи дiячaми пoстiЙнo нaгo,Io[IyBaB' щo вiн - щpaiнець.

Укpaiнськoгo пoxoд)кeння 6ули Й iнrшi вiдoмi poсiЙськi
лiтеpaтopи. Taк, з Boпинi пoхoдитЬ i piд Фeдopa .(oстoсвсь-
кoгo' 3 сепa,{'oстoсвo. Boлиня н ин МlцхaЙпo .{'oстoевськиЙ пo -
тPaпиB дo Пoдiльськoi дщoвнoi семiнapii. Biдтaк щpaiнське
пoхoджeнHя .{.oстoевськoгo }Iе Мoг,Io вiд6итvlся нa йoгo
твopvoстi.

Poсiянин CеpгiЙ Лю6имoв сBoIo сTaTTю пpo.['oстoсвсЬкoгo
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в ',Литepaтypнoй мьIсЛи'' (|922) зaкiнvрaв тaк: ''Мo)кпивo,
шIo lo)кнo-PyсЬкe пoхoдх(eнHя Ф. М. floстoeBсЬкoгo нe зoвсiм
стPaчене' a IIBи.цшIe BсЬoгo пPиг,IyIIIеHi Йoгo нaцioнaльнi
pиси flt пoчyTтя' спa.цкoBa 6opoтьбa 3a пPaвoслaв'я, Bеденa
6aгaтьмa пoкoпiннями Йoгo пpeдкiв, змiшaнa взaемoдiя двoх
кyпьтyP' зaхiднoпaтинськoi Й сxiднoпpaвoслaвнoi, щo
бopoпись мi;к сo6oю пPoтягoм pядy стoлiть y пiвденнo-
зaхiднoмy чпi Poсii, дoпoмo>tq/ть Poзгaдaти Й пoяснити деякi
стoPoIIи 6aгaтoгpaннoi й гпи6oкoi дiяльнoстi Bеликoгo
писЬмeнника''.

Алe пopяд 3 тaкими BидaтниМи щpaiнцями, як Микoлa
Гoгoпь i Aнтoн Чexoв, Ми не пoвиннi зa6уъaти пpo щpaiнствo
yPoд}кенця Пoптaвщини Baсипя Hapiжнoгo (l78l-l825)'
aBтoPa пepшIиx iстopиvних poсiйських poмaнiв. Мaсмo Taкo)к
пaм'ятaти пpo вихiдця з ХapкiвIЦуIt|И Гpигopiя .(.aнилeвсь-

кoгo (26.04.|829-l8. l2. l890). Bидaтний
poсiйський письмeн}Iик y бaгaтьox свolх твo-

PiD( пoкaзyBaв щpaТнськe х(иття - ..f[63i616

пPo те' як кoзaк пo6рав y Бaxvисapai'.. 3нaч-
ниЙ yспiх мaпa з6ipкa oпoвiдань .'Cпoбoхсa-

ни'', ''Bтiкavi в Hoвopoсii'. тa ''Boпя. 3peш-
тolo, мaйх<е y всiх iстopин-
них тBoPax цьoгo aBтoPа

сepeд дiЙoвиx
Укpaiни.

oсi6 пpедстaвпeнi вихiдцi з

Boпинськa зеМпя зPoсTи,Ia дпя poсiЙськoi
пiтepaтypи щe oднoгo тaлaнoBитoгo Письмeн-
Hикa - Boлoдимиpa Кopoпeнкa (8.08.1853-
2s.r2.192r).

Укpaiнськa кPoB тeкпa i в >кипax Boпoдимиpa Мaякoвсь-
кoгo. Йoгo дiд Кoстянтин, Bиxoдeць iз зaпopo>кцiв, жив y
Бepислaвi кoпиrшньoi Хеpсoнськoi ryбеpнii. Caм Boпoдимиp
Мaякoвський ствepркyвaB: ''Я з дiдa _ кoзaк' з дPyгoгo -
сiчoвик''. Йlлпoся пpo кyбaнсЬкoгo кoзaкa' tvrд1ц fi619 -
yPoрI(eнa Пaвпeнкo з xеPсoнських сeJIян.

3 КipoвoгpaдI.цини пilпoв У BeIlvlКуlil свiт видатний пoет
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Apсенй Tapкoвсьlс,tЙ (25.06.1907 -27 .05.|989),
нa нarпiй земпi зpoспa i зпo6yпa визнaння вi-

дoмa пoетeса Aннa Гopeн-
кo.Axr'raтoвa (23.06. l889_
0s.03.1966)...

Cпpaвдi, yкpaiнсьюlй нyp-
тyюvий iмпyльс пoтr,кнo
вiд6ився в свiтoвiй пiтepa-

тypi. Boлнoчaс нaшi тoнкi знaBця спoвa
IIePeдaBaJIи i нaм всe тe нaйвидaтнirше, щo
ствoPи,Iи генii свiтoвoi цивiлiзaцii. 3aвдяvрaти мaeмo 3a це

IIaсaмпePед вiдoмим пePeк,Iaдaчaм Микoпi

Лyкarшy (I9.I2. |9|9-29.08.1988) i Бopисy

Teнy (Микoпi Хoмичевськo-
мy) (9.12.1897-|2.03. 1983)'
кoтpi дoнесли дo нaс ПеPII|4.
ни свiтoвoгo кpaс}Ioгo писЬ-
менствa.

Aлe пoвиннi скaзaти i пpo
мeIIшI вiдoмoгo г.lличaнинa Бoгдaнa IIoнчи-

нy (2.0l .|9|7-27'o9. l985) '  кoтpий, пepe-

6рaroни пoзa Мe)кaми piднoi зeмлi, 6aгaтo пеPек,IaB зKIIaш/IКI4
iнrших нapoдiв, зoкpeмa ''Пiснro пpo Poпaндa'', ''Бo)кeстBеtltty
кoмeдiro''... Мapiя Гapaсевин зaзнaчaлa' щo oсo6пиBa зaсIryгa
Бoгдaнa Лoнчини пoпягae i в тoмy, щo'.Bitt пepшиЙ сepeд всix
с,Ioв,янських нapoдiв зpo6ив пoвний пePeKпaд ''Пiснi пpo
мoгo Сiдa'', a нaula мoвa стaпa пеPIIIoIo' IIa якy Йoгo пepеклa-
дeнo'..

Укpaiнськa лiтepaтypa зaв>кди 6улa зi свoiм нapoдoм. Biд

дaBньoPyськуrх 6илуrн, ''CпoBa пpo lгopiв пoxiд.' - дo
пoдBюкницькoгo спoвa Шeвченкa i Фpaнкa, Cимoненкa i
Cryсa. Cвoiми пoчyBaнIIями йде вoнa вiд нацioнaльнoгo - дo
всепюдськoгo' тoМy iT Й poзyrvlie свiт...
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Дo PIBн,I гЕPoIB AнтичHoсTI

Cвoi видaтнi звeprшення в нayцi, oсвiтi Й теxнiцi щpaiнцi
зaB)кди сyпPoBoркуBaIIуI сTвoPеHHям BeЛичHиx витвopiв
МистeцTBa' щo пoяBляIIИcЯ, НacavlпePeд з.пiд пeнзля xyДo)к-
никЬ i вмiлlлс Pyк скr/Iьптopiв. Cкaxсiмo, Bеликим мaйстpoм
yrсparнськoгo м:lJIяPстBa стaB yPoДкerreцЬ кoзaцькoi стoлицi -
Гпrхoвa Aнтoн Лoсeнкo (|0.08.|737_4.|2.|773), кoтpиЙ''y
свoТЙ мистецькiЙ твopнoстi пepepiс yсix свorх
срaсникiв y пiпянui iстopиvнoгo х<ивoписy i
BипеPeдиB нa цiпе стoпiття Poзвитoк poсiй-
ськoгo маляpстBa''.

Caмe тaлaнт мoлoдoгo щpaiнськoгo хJIoп-
ця спoIЦIкaв вiдoмoгo нa тoй нaс y Петepбyp-
зi мaйстpa пензJIя Iвaнa Apгyнoвa peкoМeн-
Дув,aTИ йoгo дo Aкaдeмii мисTецтB. Taм пo-
спPaB)кньoMy PoзкpиBся Ta,IaнT мaЙ6щньoгo м:rляPa' щo
сталo пiдстaBolo ,цJIя йoгo вiдpядя<eння 1760 дo Пapижa, де
мo)кнa 6yлo вдoскoнaIIИTvl. мистецьI(y мaЙстepнiсть. Taм нarrr

3емляк i ствoploс Bе,Iичне
пoпoт}lo''Чy,Ц'есниЙ yпoв''
(|762). У нaстyпниЙ пpи-
iзд дo стoлицi Фpaнцii
вiн мaлюс o6paз aпoстo-
лa Aндpй i вепике пoпoт-
нo пiд нaзBolo ''Жepтвa
Aвpaaмa.', щo пPинoсить
Йoмy спaвy.

oднaк Aнтoн Лoсeнкo
не 3aспoкoюeться нa дo-

сягнyгoмy' йoмy хoнeться кPaшle вЦчyги тBoPчlсть aнтичних
майстpiв, щo вмiли пеPедaвaти тotlкими пiнiями гпи6oкi iдei.
Toмy вiн |765 poкy iде дo lтaлii, де нaмaгaсться чеpе3 пiзнaн-
tIя пo,IoTeH гeнiaпьниx мaЙстpiв знaЙтуl сBo€ B,Iaсне BиPa-
)кeнHя мaЙбyгнiх iдeЙ uloдo ствoPeння гaлеpеi iстopиvних i
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мiфoпoгiнниx пoстaтеЙ. Peaлiзoвyloчи цeЙ зaдyм' IIaIII зeм,Iяк
Ivl.UIю€ в Pимi тaкi знaменитi кapтини, як ''Кaiн'' i ''ABепь..,
''3евс i Фeтiдa''.

Пеpеппaвивlши свiЙ т:r,Iaнт з нa6щкaми свiтoвoi Мистeць-
кoi скapбницi, Aнтoн JIoсенкo |770 poку звll>кyeться нaмaлю-
Baти мoнylr,tентaпьний oбpaз з iстopii piднoгo нapoдy -
''Boпoдимиp i Poгнiдa''. УвiчнениЙ нa йoгo пoлoтнi князь Bo-
пoдиМиP Beликий свorм o6pa3oм спPaBдi пiднятиЙ дo piвня
гepoiв aнтичнoi iстopii, цим сaмим Хyдolr<ник дoвiв вeлич
щpaiнськoi iстopii, пoстaвиBluи i] нa oдин piвень 3 гPецькoIo.

I-[i пoлoтнa зaвoЙoвyloть для 33.piч}Ioгo Aнтoнa Iloсeнкa
зBaння aкaдемiкa Й пpoфeсopa, вiдтaк чepeз двa poки вiн стaе
PeктoPoм Aкaдeмii ryлoх(еств. Aлe пiдipвaне нaдмipнoю тBoP-
чoю пpaцею здopoв'я нe зzulиlПaс Дпя нaIIIoгo зeмлякa rпaнсiв
нa втiлeння B )I(иTTя всiх твopниx зaдyмiв - з.UгIиIIIиBIIIи
нeзaкiнченolo мoHyNrcнтuUIьI{y кapTиIIy''Пpoшдaння,'Гектopa з
Aндpoмaхolo'', Biн нepез piк пoмиpaс.

Бiльlпiсть МoнyIvrеIIT.rльI{иx пoлoтен Aнтoнa Лoсeнкa з6е-
piгarться в poсiЙських Мyзeях' aлe нaшI нaPoд мaс пaм'ятaти,
ш{o Йoгo вl,l'дaтнvrЙ син сBoeю твopнiстlo 3aB)кди нaмaгaвся пе-
Pедaти влaстивi p'lсуI BIIacнoi iстopii.

.{o тaких )кe Bидaтних мaйстpiв пен3,Iя вiднoситься i )Po-
Д)I(eHeць Миpгopoдa нa Пoлтaвшдинi BoпoДимиp БopoвикoBсь-
loЙ (4.08.|757_18.04. l825), кoтpий вB:Dкarться oдним з нaй-
стapirпюк i нaйвизнaчнirпюс мaистpЬ пoPтPет-
I{oгo )I(иBoШ4cy B poсiЙськoмy lryльтypнoмy
пpoстopi дPyгoi пoпoBини ХVIII ст. Дo Po-
сiйськoi стoпицi вiн пoтpaпив 1788 yл<e зpi-
JIoIo ,Iюдинolo пiспя тoгo' як Йoгo мaляpськa
впpaвнiсть пPиBePнy,Ia рaгy iмпеpaтpицi
Кaтеpини II пiд чaс iT пoдopoxi Укpaiнoю.

3poзylnliпo, шдo Й пoнaв сBoю твoPчiсть нa
6epeгaх Heви БopoвикoвськиЙ iз пopтpeтa Кaтеpини II, нa
якoмy iмпepaтpицIo зo6pокeнo нa пporyпянцi в l{apськo-
сiльськoмy пaplсy. Пoтiм вiн викoнaв сepiю пopтpeтiв poсiй-
сьKих цаpiв.
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Пpи спopyл>сeннi Кaзaнськoгo сo6opy в Caнкт-Пeтepdypзi
Boпoдимиp БopoвикoвcькиЙ нaмaлtoBaB o6paзи дпя цaPсь-
киx вPaт гoлoвtloгo iкoнoстaсy, чoтиPи нaмiсниx o6paзи (Кoс-

тянтиtI тa €пенa, Aнтoнiй тa ФeoдoсiЙ' вeпикoмг{eниця Кaте-
pинa) д,Iя дPyгoгo тa тPeтьoгo iкoнoстaсiв.

BуlДaтнуlЙ xyдo)кIlик свiтoвoi сIIaBИ Iвaн AЙвaзoвськиЙ
(18l7_1900) нapoдився y кPимськoмy мiстi Феoдoсii в poдинi

гaпицькoгo вipмeнинa тa yкpaiнки. Paнo
BтpатиBIIIи бaтькa, вiн пoнeвipяBся By,Iиця.
ми piднoгo мiстa, зaмa,IЬoвyючи Bсe' щo
пPoсилoся нa пIoди зуЯв,|4 Йoгo твopнoi дylцi.
Oднa з тaких зalи.rльoBoк, якy вiн зpo6ив нa

цeнтpaльнiЙ вyпицi мiстa пеpeд пpиiздoм
poсiЙськoгo iмпеpaтopa Микoли I' Й кpyгo
змiнипa Йoгo дoлIo - зaмiсть пoкapaння цi-

нитепi мистeцтBa iз свити цapя зa6иpaloть х,Ioпця дo Пeтеp-

б1pгa внитIIсЯ МaJIЯPськiй спpaвi. Iвaн Aйвaзoвський y пpo-

цeсi нaвчaння пPoяBиB тaкi 6писк1.vi здi6нoстi, щo Aкaдемiя
хyдo)кестB кiлькa paзiв вiдзнaчaлa Йoгo 3oлoтими мeдaЛями' a

пiспя зaкiнчeння сryДiй вiдпpaвипa BдoскoнirлIoвaти мaЙстеp-

нiсть дo lтaлii. Пoвеpнрlпись з цiеi твopнoi пoiздки, Iван Aй-

вaзoвський у 27 poкiв стaс aкaдeмiкoм. 3 цим тиTy,Ioм вiн

пepeiздить y 1845 poцi нa свoro бaтькiвu1инy, де пPaцюBaв дo
смepтi, пoстiЙнo пoгпи6люючи сBoIo МистeцьКy iндивiдy-aль-

нiсть неpeз в,Iaснy сaмo6щнiсть. I цe нaсaMпеPeд пPoяBи,Ioся

в Йoгo кaPтиIIirх'3axiд сo}Iця. Укpaiнa'' тa ''Чylvlaки B стeпy''.
A пoтiм вiн пoвнiстro вiддaвся мzlпIoвaнIIям мopськoi сти-

хii, пеpeпивaloчи свoю експPесiю нa пo,Ioтнo бпискaвичнo.
Tpaплялoся, щo Bидaтнi твopи нaIIIoгo 3eм,Iякa Bиxoдипи 3-

пiд йoгo пеtIз,Iя зa кiлькa гoдиtl' a звичaйнi мopськi сIo)кeти'

кoтPим вiн нe нaдaвaB oсo6пивoгo зIIaчeнIIя Й poздapoврaв

tх пpиятeляI\,t' - М.lлIoriaIШIся зa кiлькaнaдцятЬ хвилин. Taкi

Йoгo кapтиIIи) як ''Мope'', ''3aги6епь кopa6пя'', ,'Cepeд хвипь'',
'' !eB' яTиil BaЛ'','' BсесBiтн iЙ пoтoп.','' ГeopгiiвськиЙ Moнaстиp'',
''Пpи6iЙ 6iля кpимських 6еpeгiB'' нaлeжaть дo юIaсики свiтo.
вoгo мистeцтBa' зaBдяки iм вiн oдеpх<aв свoepiднuil тит:yп
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''пogгa Чopнoгo мoPя .
Чималo B тBopчoмy

дopo6кy Iвaнa Aйвaзoв-
ськoгo Й сloхсетЬ пoзa

щpatнсьIсlми 3el\,l,lяlvtи.

3oкpемa, слaвнa йoгo
кaPтинa''Heaпoпiтaнсь-
кa 3ат01сt paнкol,t'', якy

вiн мaлroвaв пеpe6рaюvи в lтшlii, кPaсBиди.(apДaнеп, БoфoPy'
Кoнстaнтинoпo,Iя. Пiд чaс вцвцaнrrя lтaлii, наlll зеM,Iяк викoнaв
3aмoв,Iення Pимськoгo Пaпи, стBoPиBlllи ТBip ''Хаoс'', яlottt 6ув
вiдзнaчeний спецiальнolo 3oпoтoю IvreдаJI,Iю пoнтифiкa Й гPo-
IIIoBoю нaгoPo,цolo в 30.000 пip. oцiнюloчи дoскoнir,Iiсть кaрини,
ItаIlI вI,IдaтI{иЙ письмeнник Микoпa Гoгoпь т.lк BислoBився пepeд ti
ilBтoPoм: ''Кoли 6 я нilIIис€lB хaoс, менi даrпl б зa цe B IIIиIo' a тo6i зa
',Хаoс'' дir,Iи зoJloтy медaдь нa шIию''.

Укpaiнствo мoжe пишIaтисяЙ тим' щo виxoвaний нa poсiЙ-
ськiЙ кyпьтypi Iвaн AйвaзoвськиЙ нiкoли не вiдpiкaвся вiд

Pцнoгo нapoдy' пoстйнo тBoPиB нa щpaiнськi теми. Biдтaк
мarмo o6oв'язoк пoцiнрaти Йoгo спaдщинy' щo нaPaхoвyr
пoнaд 6000 кapтин' як скJIaдoBy щpaiнськoгo мистецтBa.

Iвaнy АйвaзoBськolvfy щparнствo мar BюIo-
Hу|TI4gя т.lкo)к 3a Bю(oBaнI{я генiальнoгo мaйст-
pa щpaiнськoгo пеЙзaхсy' yPoджeнця Мapiщo-
ля Aplипa Крндхi (Шaпoвaлa) (1842{.08.

l9l0), якиЙ, пpoЙнявlшись щpaiнськolo тeмa-
тикoК)' ствoPиB IIи3Кy IreпePеBePIшеItиx пo.
лoтен' щo пPиtIеспи Йot'ту зaслr,кенy с,IaBy.
3oкpемa, це: ''Cтeп'', ''ЧyмaцькиЙ тpaкт в
Мapiyпoпi'', ''Укpaiнськa нiЧ'', ''Bevip нa Укpaiнi'', ''Мiсячнa нiч
нa.{,нiпpi'', ''.[нiпpo вpaнцi'', ''3aхiд сoнця B степy''.

Ha Bopoнilктинi нapoдиBся BидaтниЙ >кивoписець Микoпa
te (27.02.|83l-l3.06.l894), якиЙ з п'ятиpiннoгo вiкy пoтPaп-
,Iяe дo щpaiнськoгo oтoчення PoдиI{и в Киевi Й нa Пoдiлпi, де
пiдтpимрaлaся''тpa,ЦиЦiЙнa мaлopoсiйськa aтмoсфepa''. Bсe
цe вiдбилoся в мaй6yгнiй твopнoстi xyДo>кникa' тим пaчe, щo
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пiд чaс н:rвч.lнItя в Aкaдемii МисTeцтв y Caнкг-Пeтepбypзi Ми-
кoлa Гe пoстiйнo кoнтaкrye з yкpaiнцями
ПiвнiчнoТ Пaльмиpи.

Ще 6iльшe щpaiнський вппив IIa тBoP-
чiсть мaЙстPa пoсилиBся' кoпи вiн пepelхaв
нa хрip пiд Бaхмaч нa ЧepнiгiвпIинi, дe пPo-
дoB)к}rвirв laIIуII7aTИcя пoмiтнolo пoстaттIo
кy,IьтyPнoгo )киття стoлицi Й 6пи>кчих
Кисвa тa Чepнiгoва. У цей пepioд Микoлa Гe

писaB' як пPаBилo' пoPтpeти щpaТнських сe,IяtI' пeЙзalкнt
eтIoди' численнi зPaзки пoPтPетнoгo х(aHPy.

Пoтяг дo poзкpiпaчe}Iня в твopнoстi' пPoтистaB,IенlIя пPo.
гнилotvfy псеBдoKпaсициз}ry' lцo I(yльтиBУBaBсЯ в PoсiйськiЙ iм-
пepii, пpизвЬ дo iнiцiaтиBи TpЬoх ryД'o>кникiв щpaiнськoгo пo-
хoд)кенrrя _ Iвaнa Кpaмськoгo, Микoпи Ге i М. М'ясorд63x -
зaсHyвaTи в Пeтep6ypзi нoвe Мистецькe o6'eднaння ''ToBa-

PистBo пepeсyвних BистaBoк.'. .['o ньoгo oдPaзy )к IIPистirли
тaкi видaтнi мaпяpi щpaiнськoгo пoхoд)кeння' як Кoстянтин
TpщoвськиЙ,|ппя Репiн, Apxип Кyrнпх<i (Шaпoвaл), Микoла
Пимoнeнкo, МихaЙпo Яpoшeнкo. Heвдoвзi Boнo пolIIиPи,Io
свolo дiяльнiсть нa вепикi мiстa Укpaiни, вистaBпяIoчи
експoзицii в Киrвi, Хapкoвi, Oдесi.

Кpiм тoгo, Укpaiнa BитвoPиJIa для свiтoвoгo o6paзoтвopчoгo
МистeцтBa тaкe сaмo6yгнr яBиI'це, як .,ToBapисTвo пiвдeннo-
poсiйсьtсоt ryдoх<никiв'', UIo пoсTаЛo в oдесi нaпpикiнцi 80-x
poкЬ ХIХ стoлiття зa iнiцiaтивoю xеPсoнськoгo пoмiшIикa Л.
Cкaдoвськoгo, кoтpиЙ як митець i шдиpий yкpaiнсьlс,tй пaтpioт,
3a Bис,IoBoм I. КеЙвaнa, н.lмaгaвся ''вiдipвaти щpаrнсьlсо< мист-
цiв вiп ''06щoг0 кoтьoпкa'', тo6тo вiд цeнтpaлi в Caнкт-
Петepб1pзi, твoPити нa чистo-yкPшнськi теми
й вистaвляти тBoPи миcгцЬ нa yкpaiнськй
тepитopii''.

Чiпьним дiянeм Йoгo 6р yPoдженeць кo-
зaцькoгo oстpoгoзькa, щo нa Bopoнiхсяинi,
Iвaн Кpaм ськиЙ (20.06.|837-17.07.|887),
якуtЙ >шв i пpaцювaв y Caнкт-Пeтep6ypзi.
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BiдoмиЙ свoiми KIIaсичними пoPтPeтaми BизнaчIIих дiячtв
poсiйськoi Кy,IЬтyPи: Л. Toпстoгo, М. Heкpaсoвa' М. Caпти.
кoвa-Il]eдpiнa тa 6aгaтo iнrпиx.

Bизнaннy Po,Iь y фopмрaннi щpaiнськoгo нaцioнa,Iьtloгo
мистецтBa вiдiгpaв ypopl(eнeць Iзюмa нa Хapкiвп1инi CеpгiЙ

BaсилькiвськиЙ ( l 9. l 0. l 85+_7 .|o.|9l 7). Пoс-
тiйнo пoдoPo)qПoни Укpaiнolo' стBoPиB Pяд
вiДoмиx пеЙзa:кiв: ''BeсЕIa нa Укpaiнi'', ',Bпiт.
Кy'., .'Кaм'янa6aЛKa'', ''Ha oкoпицi'.. 3a кapти-
нy ''Ha .{iнцi'' oTPиМaB BеIIуIКy зoпoтy Мeд:rль
тa 3вaння xyдo)сникa пePI'IIoгo стщeня. .[o
peнi, пpoтягoм нaBчaння в Aкaдeмii мис-
тeцтB y Caнкт-Пeтep6ypзi бyв вiдзнaнений

1 1 -a сpi6нимуr Й 2-a 3o,Ioтими медirпями.
Пepeбyвaючи B зaкoPдollнoмy вiдpядxeннi, вистaвпяв свoi

твoPи Ha Bистaвк:lx y Пapиx<i пoзa кoнIqРсoм' зoкPeма, ''Кa-
нaл. Пapюк'', ''PaннiЙ Paнoк. Бpeтaнь'', ''.{,opoгa дo мopя'', ''Pa-
нoк y Бeзaнсoнi'' тoщo.

Пoвеpнрlп у|cЪ нa бaтькiвщи нy, бaгaтo гIoДoPo)Iryвaв пirп-
ки Лiвo6epe)кнoю Укpaiнoto, lIIo д:UIo теми д,Iя кapтин iстo-
pичнoгo )кaнPy:''Кo3aчий пiкет'',' '3aпopoзькиЙ стopo>кoвиЙ
tгyl{кт ХVIII стoпiття,'.

Щoдo нaписa}Iих ним кPaeвидiв Укpaiни, Кpимy, Кaвкaзy,
тo нaЙпoмiтнirшими сePед них - ,'Гipський пeйзa)к.', ',3алишI-
lсl вiкoвoгo лiry'', ''oсiннiй венip',, ''Лoвпять снiгypa'., ''ГyPзyф y
мiсяннy нiv'', ,'МiсяЧнa нiч.,, ''Кo3aчa,IеBацa.'. Усьoгo >к твopниЙ

дopo6oк Cepгiя Baсипькiвськoгo IIaP.rхoBy€ пoнaД тpи тисянi
твoPlB.

Bепиким синoм Укpaiни зaпиIIIaвся Bсe

)киття yPoдженeць Чyryевa нa Хapкiвшдинi
Iлпя Prпiн (17.08.1844- 29.09.1930)'  щo
зaсвiднyloть 6oдaй oднi ''3aпopoxцi пиurщь
IIИс.T a TypeцЬкoмy сyптaнoвi''.

.(,ovкa Beпикoгo хyдo)IсIикa Bipa згaдрaлa'
lцo ''мaй)кe щoдня тaтo вгoпoс читaB пPo 3a-
пopoх<цiв пo-мaЛopoсiЙськoмy y вiprшax... i Po3пoвЦaB пPo
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Ciч... Мoемy мaленькoмy 6paтoвi Юpi вигoпнпи roпoву Й
IIуIIJJуIIIуI vy6: нa Йoгo кpyглiи гoлoвi висiв спoчaткy
мaлeнькиЙ, a пoтiм BиBся дoвгиЙ ' 'oсeледeць.', який Biн
зaмoTyBaB 3a вyхo. I кoстloм йомy зrшили, >кoвтиЙ )кyПaн 3
вiдкпaдними PyкaBaм|1' KIIII4 йoгo хpищeниЙ Mypaшrкo
пpивiз йoмy мaлopoсiЙськy сoPoчКy Й rшapoвapи''.

3a спoвaми.(митpa Чyбa, ,,3aпоpoх<цi'' 
- це дaниHa Peпiнa

Pцнili Укpaiнi, це тoЙ твip, яким вiн пIе нaпpикiнцi ХIХ стo-
лiття зaявив пеPеД свiтoм Te' щo нaпиI'lIе щpaiнствy незa-
дoBгo пеPeд смePTIo: '.Я Balш, а нe.rхнiй''. I цe зpимo вiдvрa-

€Ться нa пoпoTtll.

Кoпи l89l poкy..3a-
пopolкцi.' BпePIIIе
6упvr вистaвленi нa
пoкa3' o.цин 3 кPи-
тикЬ нaписав: ''Пpи-
г,Iяньтeся пильнi-
I'IIe' Bи пoчиItaстe

poзyмiти, щo пеPeд
вaми не ПPoстo BесeJIa кoмпaнiя, а iстopиvнi дiячi, не епiзo,ц
кoмедii, a iстopиvниЙ мoмент. I{е пpaвo на смiх нaд гpiзним
мoгщнiм сyлTaнoм' I(yплeне кpoв'Io, I(yп,Ieне нeзчисЛеннolo
кiпькiстlo гepoivних смepтей i пiЙ. Пoтpi6нa вeликa вiдвaгa в
Дytпi, вeлике смiливе сеPцe' щoб тaк щиPo смiятись B тaКy
хBИIILIHу''.

Taкoю )к дaнинolo плaTиB вeпикиЙ xyдoжник piднiи землi й
бaгaтьмa iнцrими свoiми пo,Ioтнами:''ЧopнoмopЦi'',',ГaЙдa-
мaки'', ''Кo3aк ГoДoтa'', ''Гoпaк y сTaPoвинoмy 3aпopo)Oкi'',
' 'Гетьмaн, ' , ' ,Пopтpети Tapaсa I lIggчgч1x' ' , ' 'Чyдoтвopний
o6pa3'',' 'Д'д . Чyгyевa.',' 'Bеvopницi'' Toщo.

Кoли в 20-i poки ХХ стoлiттЯ УPяl, yсPP зa пiдкaзкolo з
Мoскви нaмaгaBся B|4NIaHИTI4 Хyдo)кникa з eмiгpaцii, i нaвiть
I{aписaB дo ньoгo IIИc.Гa y Фiнлянпiю щpaiнськolo мoвoю, Pe-
пiн вiдпoвiв: ',Пpизнaюся Baм, щo Barше ПIпcaННя мeнi - дy-
же вiдpaдне дytlIi мoiЙ, i я д1oкe шкoдylo' щo не в силi вiдпo.
вiсти Baм нa такiЙ любeзнiЙ Мo€мy сеpцIo мoвi дopoгoТ Укpa-
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itlи...''. 86-piнний митeць y;кe нe мiг пoкинyги влarштoвaниЙ
пoбyг, дe тBoPиJrися Йoгo I'шeдеBpи.

Маляpoм свiтoвoi cлaьи 6ув i 1poдх<eнeць Киевa oпeксандp
М1parпкo (7'o9,|87 5-14.06. 19 l 9). Йoгo диплoмнa po6oтa''Пo-

хoPoн кollloвoгo'' (1900) здoбy:ra нa пpeсTЮк-
нй висгaвцi пepшe мiсце, зaBдяки voмy вiн
o,цepx(aB стипeндilo Aкaдeмii хyдo)кeстB нa
пoДopoх( 3a кopдoн. Taм пpoтягoм двox poкiв
вiн ствopив циКп кaPтиц -',t(ag'gpня',, ''Пa-

Pюкaнки. Бiля кaв'яpнi'', ''Ha Byлиtlях Пapи-
)кa'', ''Tpи дaми'', ''Пopтpег дЬчини B чеPBo-
нoмy кaпе,Iloсi'' (всi |902-|903).

A 1909 poкy Йoгo КapуI*a,'Кapyсeль'. oдеP)кaлa зo,IoTy мeд:rпь y
Мюнхенi 3-пoмЬк тисячi пorloтeн piзних свpoпeЙсьtсос хrдo)к-
никЬ. Пiсля цьoгo вiн влarштoвyс свoi пеPсotl:lпЬIri вистaвки в
Беpпiнi, Кьoльнi, !юсeльпopфi, Bенeцii, нa якIд( йoгo твopи зa-
l(yпoвyBaлися дo пPиBaтних з6ipoк кopoлiвськиx poдиtt.

14 неpвня l9l9 poкy йoгo зaapelшTyB.Ula бйьшoвицькa мi-
пiцiя, a нaсгyпнoгo дня oпeксaндpa Мyparшкa знaйrшпи зaМoP-

дoBaнoгo. 3а спoвaми Iвaнa КеЙвaнa, ''зaмopдрaли пiдстщнo
тaкy нeoцiнeнIтy людиHy' цдo6 пoзбaвити щparнськy Дцoвiсгь
нaйцiннilпoгo скap6y. TaшЙ, з пiдстщoм i хoпoдним сaдизмoм'
зJloчиtl мa6щь нe Maв пpeцeдeнтiв y свiтoвiй iсгopii. oпeксандp
Мypalшкo зaгинyв тpaгiннo нa 44-му poцi x<итгя' кo,Iи дoxoдиB
дo веpxЬ'я сBoгo Poзвиткy Ta с,I:lви нe тiльки в yкpatнськotvfy тa
евpoпeйськolvry lr,rистeцтвi, aлe й y свiтoвor"гy. Кoди II{e Мaв пеPед
сo6oю шиpoкi твopнi гopизoнти i як пpoфесop Aкaдeмii
МистецтB мiг вихoвaти численнi кaДPи мaй6щнix yкparнськиx
миcгцiв. Biн пеprпиЙ BпirB )I(еPтBoЮ мoскoBсь-

кo-6iльoвицькoгo oк},пallтa' a 3a ним пirпли

нaсгyпнi: в |920 poцi пiдсгщнo знищили Юpiя
Hap6yгa, затpфlши вoДy' яКy вiн пив, a в |92l

Poцi - кoмпoзитopa Микolry Леoнтoвичa...''.
oдним з найвидaтнiшrшr щpаrнсьloоt митцЬ-

мaляpiв 6yв ypoпжeнець Cyмщини Фепip
КpинeвськиЙ (22.05.|879-30.07.1947), кoт-
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PиЙ BiДoмий свoiм TPиптихoм ''Життя,' тa
цикЛoм кapтин''Кaтepинa''.

Taким же 3нaним митцeм 6р i Йoгo стap-
шиЙ бpaт Baсипь КpиveвськиЙ (3|.|2.|872-
l5.ll.l952)' пeнзпIo кoтPoгo нaпeжить тaкi
кaPтини' як .'Гpeбля Квiтки-oснoB'янeнкa'',
.,ЯpМаpoк..,' 'CopoнинськиЙ яpмapoк''.

Ще oднoгo видaтнoгo митця-мoнylvlенTa-
пiстa - МихaЙпa БoЙнщa (30.l0.ls82 -|3.07.|937) нapoд1lлa
свiтoвi TepнoпiльшдИНa, iNl,Я кoтPoгo дaлo нaзвy нoвoгo нa-

пPямкy B PoзBиткy мистeцтBa. BiдoмиЙ
фpaнцyзькиЙ пoeт Г. Aпoппiнep нaгoпollry-
вaв: ''(я I'IIкoJIa' шIo пoPoдхrye вiзaнтинiзм,
Мaс знaчIIy кiлькiсть пIPИхуIтIЬ|IИкiв... У свotх
неBеJIичких кaPTиH€rх yсi вoни (6oЙнщiсти)
зaстoсoвyloть пPoстy кoмпoзицilo' зoпoTе
тлo' стaPaннy o6po6кy дeтaлeЙ''. A кpитики
20-x poкiв ХХ стoпiття пopiвнloвaпи tхнiй

)киBoпис з yкpaiнськolo нapoднolo пiснеlo.
BиrЦУ пpoфесiЙнy oсвiry вiн oдepжaв y КpaкiвськiЙ AМ, пo-

пoBнюBaв сBoТ 3нaння Й y Мюнxeнi, Пapюкi, дe 6yB вoднoчaс
пoмiтним чJIенoIvI й oдним iз зaснoвникiв Укpaiнськoi гpoмaди.

Пoвepнрlшись дo УкpaiЪи в |9|7,6yв oдним iз пpoфесopiв -

фyнпaтopiв Укpaiнськoi АМ, дe кepрaв мaЙ-
стepнeю МoнylvrентaJlЬнoгo )сиBoписy. Пiд Йo-
гo кеpiвництBoм стBoPенo ни3кy мottylЙeн-
тaЛьних poзписiв.

Hoвoмy нaпPямкy B poзBиткy oбpaзoтвop-
чoгo мистeцтBa' щo вiдoмиЙ нaм як сyпPе-
мaтизм дaB yPoд)I(енець Киiвщини Кaзимиp
Мaлeвич (23.| |.|87 8_l 5.05. l  935 ).

Aктивним гIaсникoм фyrypистиvнoгo Pyxy в мистецтвi
6y" у?oд*енeць Хapкiвщини laвид Бypпloк (2|,06 l88l-
15.0l 1967)' кoтpий свiд.tив, Iцo ''3 6oкy 6aтькa - щpaiнськi
кoзaки' нaш{aдки зaпopo>кцiв''.

Пiлтpиlryвaв свoгo 6pатa B Poзвиткy фyrypизlсy Й aвaнгap-
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дизidy Boпoдимиp Б1pпloк (27.03. l88il_|9|7)'

rцo нaPoдиBся B)I(е нa Хеpсoнrцинi.

3 йoгo пoмiтниx твopiв, шIo експoнyються

в нaЙкpaшдих мy3еях свiтy, нaсaмпepeд неoб-

xiд,нo вкaзaTи нa кaPтини''Beснa.','.ПеЙ3a)к'',
''КBiти'', ''Кpaевид у cтvlлi ''КЛay3oн,', ''КBiти'',

''Ce,Iянкa''.

Tвopи видaтнoi yкpaiнськoi ryпox<ниЦi
пoJIтaBки Мapii БaшкиpЦевoi (23.l l.1860-12.ll.1884), якa

oпaнoByвaJla мaЙстеpнiсть >кивoпису в Пa-
pиlкi, тaкoх< з6epiгaються в 6aгaтьoх кpaiнaх
свiry. У Hiццi (ФPaнцiя) с нaвiть oкpемий
зzlЛ' де вистaвлeнi Ti твopи.

A пpaвoслaBнa кaп,Iиця }ra цвинтaPi Пaссi
в Пapиxi, Дe пoхoBaнo Хyдo)кницro, iнфop-
мyе вiдвiдрauiв пpo здo6щюa ryДoжницi: на
зoвнitшньoм)r м1pi - списoк твopiв, нa cгiнi -

fi вепикa кaPтиHa',Cвятi )кiнки''. Ця кaплиця € сePед нaцio.
н:lJIЬtlих iстopинних пaм'яToк Фpaнцii.

Кpiм тoгo, в ЛtoксембyPзькoмy пaлaцi в
вoлiчнoi сКy,IьптyPи ''Бeзсмepтя'' B списКy
Фpaнцii с Й iм'я нaшIol 3eмпячки.

.[|.o тих нe6aгaтьoх щpaiнських митцiв, якi
шle 3a )киT"тя здo6ули свiтoвy сЛaBy Ha 3aхoдi,
нaлeжaB i yPoдx<eнeць 3o,Ioтoгo Пoдiлля
Якiв ГнiздoвськиЙ (27.05.L9I5-8.l l.1985).
Йoгo кapтиtlи мo)I(нa 6aчпти не JIиIIIе в нaЙ-

6iпьlлих гaлеPeях свiry, aле й y Бiлoмy.(oмi y
Barшингтoнi. 0сo6пивo вiдo6paясaють yкpa-
iнськy темaTикy тaкi пoлoтнa, як ''ПuleничниЙ пaн'', ''Coняlш-

ник'',''Плalс}^{a вep6a''.
Ha alrеpикaнськolvfy кoнтинентi, писilв дBaдцять poкiв тoмy

Микoлa КoлянкЬсью,tй, ''не бyllo дoсi iнtшoгo мистця' щo пPo

ньoгo 6ylro 6iльlше tlulllис:ll{o' як пpo Bacиля Кypиrrикa (3.03.1927-

|977).Нapolився вiн y poпинi yкpalнських емiгpaнтЬ з Бщoвини

нa фepмi в Альбеpтi. Taм i пoчaв мilлюBaти з шeсгиpiннoгo вф.

Пapиxi 6lля суlм-
Bидaтних пюдeй
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Кoпи йoмy B лoндoнськiЙ лiкapнi пoBеPrryBся зip, Baсипь
К1pипик виpilшив вiддячити зa це BсeвиI'lIнЬoМy дoкoнaнням
Toгo' шIo нe BчиниB дo ньoгo нiхтo: пpoiпloстpрaти кapтиIlaми
кoжнe сIIoBo евaнгeпii зa сBятиМ Мaтвiсм, яl<иЙ нaЙcуlстeМa-
тичнiшe з yсiх iнlпих евaнгелiстiв зoбpaзив пoдii. Biдтaк пotxaв
дo святoi 3емлi i зpo6ив тaм 800 зaмaльoBoк' кoжtlа з якиx мaЛa
стaти oКpeМим пoпoтнoм. Пoчинaючи з 1960 poкy' кo)кнoгo
ти)кI{я мzlлIoвaв пo oднiй кapтинi - вiд Taйнoi вeнеpi пo мщ i
Boскpeсiння Хpистoвoгo. 3a тpи poки бeзyпиннoi пpaцi митець
HaМ:UIIoBaB 160 o6paзiв. I кoпи 1970 poкy цю пaнopaмy пoбa-
чи,Io нa вистaвцi в Topoнтo пoдP}DIoкя КoлянкЬськIlк' тo BoIIo
зaпPoпo}IyBiUIo вик},тIити в xyдo)Iшикa всi цi пoлoтнa, 6iцяloчи
poзмiстити lх в спeцiaльнo з6yДoвaнiЙ Для цЬoгo гaлеpеi. Taк i
сT.uIoся: y,кe 19 чepBHя l97l poкy в Hiaгapi вiд6yлoся вiдкpиття
Укpaiнськoгo Мyзelo ''CтpaстеЙ Хpистoвих',, ЯKИЙ здo6р вeли-
кy пorryJlяpнiсть y пю6итепiв мистецтBa.

Baсиль К1pипик сiм poкiв дo6ивaвся дoзBoлy знoBy пorхaти
нa Бщoвинy й ПpикapпaTTя' a6п зpo6ити сеpilo зaPисoBoк з
тoгo кpaЮ. .(oзвiл нa пoiздкy oДеp)кaB l970, тoДi, кoли вх<е 6р
BiDккo xвopиЙ, a,Ie зaяBиB твepдo: ',Я пoiдy, нaвiть кoли 6 мaли
нeсти Мeне нa нoшIaх''. У 6щoвинськиx Бopiвцях, piднoмy сeпi
йoгo бaтькa, пiдгoтyвaв 6пизькo стa зaгoтoвoк д,Iя мaЙбyгнiх
пoпoтен. Ппанрaв iх викopистaTИ ДT|я великoi фpески B ypя-
Дoвoмy 6yпинкy в oттaвi, шo зoбpa;сrдaпи 6 МИIIуЛe Й сьo.
гoдeння щpaiнськoi дiaспopи в Кaнaдi. He встиг... Алe 23 пlo.
тoгo 1983 poКy B гo,Ioвнoмy пpимiщеннi Пapпaмeнry Кaнaди
6yпo вeпинaвo вiдкpитo мa,IяPсЬКy кoмпoзицilo Baсuпя КyP"-
пикa ''УкpaiнськиЙ пioнep'', якa чepeз rшiсть кaPтин симBo-
пiзyе iстopiЮ пoселення нarrlих зeмпякiв y Кaнaпi.

oцiнroючи твopviсть Bacипя К:уpипикa, визнaчний щpaiн-
cькуlЙ вчeний Юpiи Шеве,IЬoв зaзнaчaB: ''У кaPтинax Кypипи-
кa Мoжнa зa6уи пpo oпoвiдь, щo стoiть 3a ниМи; мo)I(нa пPи-
N1Уc|1T|,1' се6е a6стparуBaTИcЯ вiд rхньoi фiпoсoфii - тoдi вoни
тим яскPaBirпе пoстaнyгь пePeд нaми як гPa плoIIIиIr' ш{o не-
Су.тЬ у сo6i спiввiднo[Ieн}Iя кoпьopiв. I цеЙ ''a6стpaгoвaний.'
К1pилик 6yпе гoвopИTуI ЯК сyчaсник зi свoiми сr{aсникaми-
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a6стpaкцioнiстaми, a пoдекoли нaвiть iз ''пoп-apт'iвцями. A
якrцo вiн пPи тoмy дoдa€ iнlшi ппяни мo)кЛивoгo спpиЙмaння
свoix o6paзiв - це Йoгo хи6a чи йoгo oсяг? Taк, пpибiнники
сти,IьoBoгo пyPизмy зaкинyгь мистцeвi це пo€днaння цiпкoм
нi6и вiдмiнtlиx сКпaдникiв. Це, скDIq/тЬ вotlи' eкЛeкTизм.
Гapaз,ц, aЛе еклекти3м - це не лaЙкa' це тe)к нaпPяМ. I 6aгaтo
визнaчниx твopiв МисTeцTBa 6yпи ствopенi нa oснoвi екJIек-
тичtIoгo пiдxoдy''.

A канaдськиЙ пpoфесop !жеpaлп Кемп6елл 3€lяBив: ''Чepез
стo poкiв вiн >китиме в свoix кaPтин:rх. Boни вкaз1ъaтимyтЬ
пpoсToтy життя в скoмплiкoвaнiй дoбi. Bи зaлишIa€те кo)IGIy
К1pипикoвy кaPтинy 3 кPaщиМ сaМoпoчyTтяМ' зa виняткoм
тиx каPTин, дe вiн Heщaднo 6'с як сryъopиЙ мopaлiст. Biн сiче
Дpкe 6oляvе, щo6 пPoсHyлoсЬ ryмлiння''.

II]o стoсyетЬся скy,IьПтуPII' To тyг щpaiнui пpocлaвилися
ще в сepeдинi ХVIII стoлiття, висрyвlпи зi
свorх pядiв тaкoгo Bидaтнoгo митця' як Iвaн
Мapтoс (|754-|7.04. l835)' кoтpиЙ нaPoдив-
ся в Iчнi нa Чepнiгiвrцинi. Biн oчoлювaв
Caнкт-Пeтep6ypзькy aкaдeмiю мистецтв, вi-
.цoмиЙ пaм'ятникaми К. Мiнiну Й Д'. Пo>кap.
ськoМy в Мoсквi, A. Piшeльс - oд'eсi, M. Лo-
мoнoсoBy - Apхaнгe,IьсЬкoмy тoщo.

.['o спaвeтних щpaiнцiв, кoтpi тBoPи,Iи нa чyхинi, нaле-
х<ить i yPoDкенець Киeвa сКyпьПTop oлeк-
сaндP Apхипенко (30'05.l887-25.02.|964),
кoтpий,3a BиPaзoм C. ГopДинсЬкoгo' ' 'дaЛeкo
виpiс пoзa мех<i щpаiнськoгo Мистецтвa,
змyIIIeнoгo пoлiтичними yмoBaМи Дo нeпoв-
нoцiпoгo кyпьTyPнol.o життя i poзвиткy, aлe
oДнoчaснo вiн виводив щpaiнське мистeцТ-
Bo нa BеJIикi свiтoвi дoPoги' в op6iти зaгallь-

нoлIoдсЬких iдeЙ i зaцiкaвпeнь''.
Biн мaв BпJIив не ,IиtlIе нa щpaiнськe мисTeцTвo, a Й нa

евpoпейськi тpaдицii Йoгo PoзBитКy B скyJlьптypi. Cкaжiмo,
кoли вiн у |92| зaклaB y Бepлiнi сBoIo МисTецЬКy lIIкorIy' Тo
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Boнa нa дeсятиPiчч Я в.ПIIIIьlУIla нa фoPlvryBaння нiмецькoi
скyЛЬПтyPи. Кoпи ж пepetхaв дo CшA в 1923 Й зaснрaв y
HьIo-Йopкy пoдi6ниЙ нaпPяМoк' тo це пoтy.lкнo вiд6ивaти-
МетЬся нa poзBиткy i зaoкеaнськoi мoнyменталiстики. Усьoго
хк Йoгo тBoPчa кoлeкцiя нaP:rхoByвar пoнa.ц т|4cяЧу мистeцЬ-
киx твopiв Bисoкoгo piвня, rцo eксПoнyloться в нaЙкpaщих
мyзeях свiтy. 3pештoю, oпексaндP Apхипенкo ' яK пIуlсaЛa
''CBo6oдa'', ' '6yв симвoлoм вiчнoгo oнoBЛення, вiннoго
шIyкaнIrя в нaЙгпи6urих нaдP:rх пюдськoi твopvoi iстoти тих

фoPм,щo з}lilхoдять свiЙ вiд6итoк y Гoспoдньoмy лaдi цiпoго
Кoсмoсy, з Йoгo вivнo мyДpими зaкoнaми тiл i фopм''.

Пpинiс сЛaBу уКpaiнськoмy мистецтвy i
скyльптop Гpигopiй КPy* (30. l0.19l l-
l5. l2. l988)'  кoтpий нapoдиBся нa Пpикap-
пaттi, aле пiсля ДPгoi свiтoвoi вiЙни мeцIкaB
y 3axiпнiЙ Hiмеччинi. Cepeл Йoгo кpaщих
сIq4IьпTyP - пopTpeт Пaтpiapxa Йoсифa Cпi-
пoгo,''Ceлянськe Пo,цpyяoкя'',''Biдпoчинoк''.

Йoгo 6aгaтo твopiв вистaвленi в Haцio.
нa,IЬнoмy мyзei в Пapюкi, Бpитaнськoмy мyзei в Лoндoнi
тoщo.

Aвтopoм пaм'ятникiв Tapaсy Шевvенкy в 6aгaтьoх мiстax
свiry стaв ypoджeнeць Пoпoннoгo нa нинilпнiЙ Хмельнич-
чинi Леoнiд Мoлoдoх<aнин ( l5.01. l915).

Йoгo вмiлим PyкaМ нaJIе)кaTь Taкoх( пopТpeTи aнглiЙськoi
кopoЛeBи €лизaвети II, 6pитaнськoгo пpeм'rpa Уiнстoнa Чep-
нiлля, BеJIикoгo ПPиxильtlикa щpaiнцi3 - цpgц'6p-мiнiстpa
Кaнaди .I|.xoнa .(iфiнбеЙкеpa.

У paдянськиЙ пеpioд в Укpaiнi BисТaBЛeHo бaгaтo ск}r,IьптyP
тaких вiдoмиx aвтopiв, як Bacилъ Бopoдaй,
Гaлинa Кaльченкo.

oчeвиднo, rцe не весь свiт знae пoсTaтЬ xy-
дo)кникa-сaмoyкa' кoтPим бр ypoпx<eнець
Лемкiвп{ини €пiфaнй .(poвняк (2 l.05. l 895-
l0.l0.1968)' вiдoмиЙ в iстopii свiтoвoгo мa-
/IяPствa пiд iменем Hикифop. Hе зaзнaвrши

нiкoпи 6атькiвськoi лaски, пoнeвipяIоvись з мaтip,to, вiн
зpoстaB вiДл юдькyв aTиNI' унllKaв спiлЦвal{ I{я з PoBес н и кaм и.
I лише в цepквi, як пиlxe o. Кoпav, ''нa сaмoтi в пpисщнoстi
БoхсiЙ пеPepoшб/Baвся, вiднyвaB сBoIo гiднiсть людськy. У
vapiвнiй кpaсi святих y пo3oпoчених Paм:rx яснiлa Йoгo дylлa,
спpl'tЙмыla piднe мистецтBo. Biдкpивaлaсь Йoмy мo,IитoBнa
мiстеpiя пpa.Цaвньoi щpaiнськoi цеPкви. Toдi сaмe вiдкpився
Йoмy свiт мистeцтBa' зaгoвopив з rлу6инн пyшi Йoгo т.utaнT'
3aKпикaloчи дo тBopчoсти. I стaв вiн вipний цьoмy зaкликoвi
нa Bсe }(иття''.

.[есь з l9l5 poкy пoстiЙнo зoбpalrryвaв Hикифop нa Kпaп-
Tик.lх пaпepy свiЙ свiт сBятих' янгoпiв, 3гoдoм - пеЙзaжi
Лeмкiвщини. А, кoли вiдoмиЙ щpaiнськиЙ мaляp зi Львoвa
Poмaн Typин, пеpe6рaюни L930 Poкy нa вiдпoнинкy в Кpи-
ницi, звepнуBут,ary }Ia Ivt:lJIIoBaння Hикифopa, тoЙ, хoч вB€Dкa-
,Ioся' lllo нiмий, зaгoBoPиB Ha пpиxиJlьнe слoвo нeзнaйoмця.
BiДтaк ця BипaдкoBa poзмoвa cПP|lЧуlHуlIIaся дo зaцiкaвпeння
твopнiстю самo6щн ьoгo сaм oyкa- м:rля pa' щo зpeшIтo |o Bу{тIу^ -
,Ioся B opгaнiзaцiю y Львoвi йoгo пepшoi пepсoнальнoi вис-
тaвки' якa скJlaд.rлaся зi l05 кapтиII. A пoтiм Йoгo твopи вис-
TaBЛяII|4ся пo piзниx кpaiнaх свiтy пoнaд 80 paзiв - пPeдстaв-
лeнHя Йoгo кapтин y Pимi (|957), Hiмeччинi (196l) i Пapиx<i
(|964) oстaToчнo зaкpiпили 3a ним спaвy гeнia,IьHoгo нoBa-
тoPa B дiлянцi нaiвнoгo мистецTBa.

Кoли дo Кpиницi пpиtхaли фpaнцyзькi митцi Й, зyстpiвlпи
нa вyлицi зa poбoтolo Hикифopa, пepeпитaли Йoгo: ',Пoпяк?'',
тoЙ зaпepеvиB:''Лeмкo'..

Hе вiдмoвпявся вiд свoгo щpaiнстBa' пPaцюIoчи в нa беpе-
гaх Hеви, Й ypoркенeць Biннинliни Фeoдoсй
Гyшreнюк (6.09.194l)' хoч 3a цe Й пoтepпaв вi.ц
6iльlпoвицькoi впaди. Пpo свoс тBopче )киT-
тя в тoдilшньoмy llенiнгpaдi вiн, зoкpeмa,
oписyBaB TaкиМ чи}Ioм: ''Я пpисвятиB сBor
x(иття мисTецтвy i нiкoли нaвiть не пPипy-
скaB' щo нaстaнe чaс' кoли я 3a це сTPiDкдaTи-
мy. Я нe знaю х(oДнoгo Bипaдкy в iстopii iн-
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шIиx нaPoдiв, кoпи б митця пepеслiдрaли 3a пo[Iyки хy-
дo)кньoгo oсяBaння' 3a xyдoжню свo6oдy. Я 6epу тeмvl з пoдiЙ,
якi мeнi 6лизькi i дopoгi, тoмy щo я знalo свiй нapoд, йогo
iстopilo, i свoiм МисTецтBoм хoнy Йoмy дoпoМoгти''.

Aле вх<e нaзBи Йoгo кapтин' нaписaниx y тoй пеpioд, ''Bip-
нiсть Укpaiнi' (|972), ''Кoзaк Мaмaй'' (|974), ''Poксoлaнa'' (|974),
'' Геть Мaн Укpaiни .[opoшeн кo" (|97 5) Bу|KIIиIКaIIуI нaстoPo)ке -
нiсть iдеoлoгiв бiльlпoвицькoi BJIaди. A кoпи вiн o6'eднaвся з
мoпoдиMи хyдoжниками yтoBaPиствo тих' хTo не спpиЙмaвся
oфiцiйним мистeцтBoМ, i взяв rlaсть y BистaBк.rх ''нeoфiцia-
лiB.', тo |977 Йaтo ПoЗ6aBИIПn' ленiнгpaдськoi пpoписки' II{o
змyси,Io хyДo)кникa нaвiть пеpe.iх<ркaти з poдинoю нa якиЙcь
чaс дo flнiпpoпeтpoBськa.

Biддaнiсть Феoдoсiя Гyмeнюкa щpaiнськiЙ тeмaтицi зaли-
IIIуIтIaся з HиМ нaзaB)кди' кoли вiн меlшкaB y Лeнiнгpaдi, пpo
I'IIo пPoмoвЛяIoTЬ нaзBи Йoгo твopiв, якi пPoдoв)кyвaли
eкспoнyвaтися в Paдянськi чaси спoчaткy нa квaPтиPaх' a Bх(e
пoтiм нa oфiцiЙниx BисTaBкaх Ленiнгpaдськoi Cпiлки ЦДo>к-
никiв, чпeнoМ якoi вiн стaв: ''CopoчинськиЙ яPМaPoк'' (l982),
''Pi3двo,,, ''Bепикдень'', ''Ha Iвaнa Кyпaлa'' тoщo.

Пpo дeкoгo з щpaiнських митцiв, кoтpi пpaцIoB.uIи пo3а
ме)кaми piднoi зеМ,Ii' Bже 3'яBпяIoться кI{иги. Скaл<iмo, з-пiд
пеpa fiмитpa CтепoвикaвиЙlллa пPaця пpo сКyпьПтoPa-Мoнy-
мeнтaлiстa, piзьбяpa пo дePeBy' Пeдaгoгa i гpoмaдськoгo дiяva
пeмкiвськoгo пoхoд)кeнHя МнхaЙлa ЧеpeшньoBськoгo
(5.03.l9l |-20.07.|994). Biн вiдoмиЙ як тBopeць пopтpeтiв
Bе,Iиких yкpaiнських дiяviв i митцiв: T.Чyпpинки, C. Бaндepи,
.Ц. .Цoнцoвa, o. oпьx<ичa, Й. Гipнякa, B. Пеpеяслaвця, P. Бo-
гaчeBсЬкoi тa iнrrrиx. Cтвopив сepiю oбpaзiв пiд зaгaльнoto
нaзBolo <Мадoннa>.

€ спoдiвaння' щo нaЙ6пи>lсlим чaсoм пoдi6нi poзпoвiдi
пoбaчaть свiт i пpo iнlших Bидaтних митцiв щpaiнськoгo зa-
py6iяoкя.

BисoК АкoPД,I tvf}BlдIнoгo eстBA

Кoли ми lДyкa€Мo щpaiнське нaч.rлo в piзних гaIryзях твoP-
чoстi пloДськoгo гeнiя, тo в кoх<нiй 3 I{иx нaсaмпePeд хoчемo
знaЙти свoгo Гpигopiя Cкoвopoдy. I кoпи йдеться пPo Мyзич-
нy кyльтyPy' To пеPeкoнyrМoся' IIIo oснoви iT нaцioнaльнoгo
сти,Iю laКЛaДalIИcя тo,цi, кoпи здaвaлoся' нaшI нaPoд пePе)ки-
вав нaЙвокчi чaси сBoгo пoсTyпy.

Кoпи нищиJIися oстaннi peштки yкpaiнськoi вoпi,27 х(oBт-
ня L745 Poкy y тoдirпнiй кoзaцькiй стoпицi нa свiт пoявився
Мaксим БеpeзoвськиЙ. tloro Мyзичнa o6даpoвaнiсть lIIвидкo

ПPиBepнyJIa уBary CуЧaсникiв, вiдтaк юнaкa
зaбиpaIoть дo пPидBoPнoi кaпeпи дo Caнrст-
Пeтep6ypгa. Caме тaм в yсiй пoвнoтi PoзкPи-
BaeтЬся тaпaнт мyзикaнтa i спiвaкa. Aле
нaЙбiпьшe PoзкPився цеЙ 6ox<ий дap в lтaлii,
кyди мo,IoдиЙ Бepeзoвський iдe вчитися i дe,
зa спoвами I. Лeвaднoгo, ''вдoскoнaливlllи i
пoгпибивrпи свoi знaння i тeхнiкy як видaт-

IIoгo скPипaпя-вipтyoзa, БеpeзoвськиЙ як кoмпoзитop з6epi-
гar свolo вpoд)I(енyyкpaiнськy iндивiдyaльнiсть y мрицi i з6e-
piгaс свoe сaмoстiЙне o6личчя'..

Taлaнт i знaння Мaксимa Бepезoвськoгo нaстiльтot6упинe-
пePeBepшIениМи' щo кo,Iи Bиз}Iaчaвся нaЙкpaщий Bигryск}Iик
Бoпoнськoi aкадемi[, тo сaМe нaIII 3ем,Iяк вияBиBся нaЙкpa-
UIиМ' BипеPедивIIи B Toмy чиспi маестpo свiтoвoгo piвня Мo-
цaPтa. Biдтaк iм'я щpaТнця Мaксимa Беpезoвськoгo BикaP-
6увaли нa пoчеснiЙ ''зoлoтiЙ .цolшцi'' i o6paли пoчесним чпe-
нoм Мyзиvнoi aкa,цемii.

Poстиспaв Пипипvщ згaдyr в свoсМy дoслiДкeннi Й iнший
випaдoк Ц{oдo Bизнaння Ivtyзичних зaслyг Мaксимa Бepезoв-
ськoгo в Iтaлii. 3oкpемa, вiн пиrпe, шдo в apxiвi 6i6пioтеки
iменi пaдpe Мapтiнi в Бoлoньi з6epiгaeться пPoтoкo,I iспиry Й
o6paня в aкaДeмiки (l5 тpaвня |77| poку) двoх iнoзeмцiв -
Мiслiвeчкa й Беpeзoвськoгo. Умoви iспитy 6ули ду>кe срopi:
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екзaмeнoBaнoгo 3aмикaпи в oкPeмy кlмнaTy l Bи3нaчaли чaс'
IIPoтягoМ якoгo вiн мae poзpo6ити зa,цaнy тeмy.

I{eй yспiх oкPи,IиB мoлoдoгo щpaiнськoгo кoМпoзитoPa нa
нaписaння oпеpи .'.['емoфoнт.' нa спoBa вiдoмoгo iтaлiЙськoгo

дPaМaтyPгa П'етpo Mетaстaзio, пpем'сpa якoi в |772 poui нa
.тyл<инi пePeтвoPи,Iacя Нa спpaвх<нiЙ тpiyмф щpaiнця Беpе-
3oBськoгo. oпpaзy >к пiсля цЬoгo poсiЙський 1pяп виpiIшив
пoвePrтrги Maксимa Беpeзoвськoгo дo свoei стoпиui. Чеpeз

дBa Poки poсiйськa eскaдPa зДiЙcнипa спецiaльний вiзит дo
iталiйськoгo Лiвopнo, щo6 зa6paти r,ке с,IaBнoгo в €вpoпi
кoмпoзитoPa.

Il]oпpaвдa, в Poсii БеpeзoвськпЙ нe зyстpiв тiei пiдтpимки,
нa якy спoдiвaвся i нa якy, зPеlIIтoю' зaспylкиB. Бездapнi
iнтpигaни, щo кPyгилисЯ ПpуI цaPськoмy ,Ц,вopi, rпвидкo вiд-
тiснипи Йoгo нa ДPутуlЙ плaн. Пpoте вiн спoчaткy зiбpaв свoi
cцпlа i сePед чylкoгo oтoчellня в3яBся oпPaцьoByBaти мелoдii

Pцнoгo IIaPoдy' B Peзy,IЬтaтi чoгo з'явпяtoться тaкi шедевpи

Дyхoвнoi мyзиKи' як.'Bipyto'', ''He oтвep>ки меIIe''.
Пiспя пepeiздy дo Caнкт-Пeтep6ypгa Мaксимa Бepeзoвсь-

кoгo tIе пoкидar тyгa зa Укpaiнolo, Ц{o пPoстOкyeться нe тiль-
Kи y висoких aкoPдirх йoгo нaцioнaльIloгo мyзич}Ioгo eстBa'
шe ft у пpaгнeннi пoBеP}lyTися }Ia зeмпIo бaтькiв, де зМox(е
чePпaти нaтxнення 6eзпoсеpедньo 3 нaPoд}Iиx дх(ePе,I. oдним
3 тaкик пpивoдiв 6yв пpoeкт вiдкpиття в Кpeмeннyкy мyзич-
нoi aкaдемii, якy мaв oчo,Iити нaul зeм,Iяк зa пiдтpимки все-
влaдIloгo цaPськoгo вeпьмolкi Гpигopiя Пoтьoмкiнa. oднaк iТ
стBoPенIIя зaтягyвirлoся, щo гнiтloче дйлo нa Мoпoдoгo гeнiя.

.(oдaлoся Й зpyЙнувaння 3aпopoзькoi Ciчi. Bсe це тaк пPигo-
пoмlЦи,Io Йoгo, цIo вiн вaxкo зa}Iедr)кaв i пiд чaс пPистyгry
xвopo6и, не пo6aчивlllи пеPспектив д,Iя свoгo мaЙ6yгIlьoгo в
чr,кolyfy Й xoпoднoмУ Дпя Йoгo сеpЦя Caнкт-Пeтеp6уpзi, 2
квiтня |777 poкy нaКпaB нa сe6e pyки.

''Йoгo тBoPи' писaB пpo Maксимa Бepезoвськoгo М. Гpiн-

чeнкo' - пpoстi в свoiЙ стpщтypi, вPiDкaIoть i дoсi нaс сBoelo

пipиннoю кpaсoю i сипolo втiпення в них чrгтя. Boни зpaзкoвi
нe ,Iи1lIе свoeю тexнiкoro, a Й вiдпoвiднiстlo тексry Й мyзики.
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3нoвy тaки' як i y Бopтнянськoгo' тyг сBo€Piднi дxеpeпa yкpa-
iнськoi стиxii, нaсиченi vyпiстlo пiсeннoсти' пepемoг,Iи сoпoд.
кiсть i rштгlнiсть iтaлiЙськoi мe'Io.цики''.

Кoпи ми згaдyeмo пpo тoй пеpioд нarпoi iстopii, тo oбo-
B'я3кoвo }ryсимo скaзaти IIPo щe oднoгo BидaтIIoгo yкpaiнсь-
кoгo кoмпoзитoPa свiтoвoгo piвня - flмитpa Бopтнянськoгo
(1751_10.l0.1825)' yPoд}кеHця тoдirпньoi стoпицi Укpaiни

Глцoвa. Cемиpivним хJIoпчикoм йoгo
пPиBФ,Iи дo Caнкт-Петep61pгa, дe вiн стaв
дискaнтoм y пPидBoPнiЙ кaпелi. A в oдинaд-
цять poкiв вiн yл<е Bикorтyr склaДнУ х<iнoтy
пapтilo в oпepi',Aльцeстa'', a щe чePФ тPи Po-
ки - гoIloвнy voпoвiYy poль y нiЙ.

3 |769 poкy.(митpo БopтнянсьwtЙ cтa>кy-
€ться B lтaлii. Tyг вiн пiдвиuдyе свiЙ piвень

мyзI,ltIIrих знaнЬ' глибrпе пiзнaе apxiтeктypy' ск}'IЬптyPУ, NIa.
,IIoBaння. Boднovaс пицIe МyзиIry нa клaсичнi сlo>кети, дeбю-
т}rloчи oпePaМи ''Кpеoнт,', ''AкЛiд.', ''Квiнт Фa6iЙ''.

3 |796 Poкy i дo кiнця свoгo )киTтя oчo,IювaB пPидвoPrry
кaпeIry.

Бyпри вx<e немiчним i вiдvрaIoчи бпизькиЙ кiнeць, Дми-
тpo БopтнянськиЙ зaпPoсив дo себе пPиДвoPниЙ хop, яким
кePyBaB дeсятки poкiв. Пoпpoсив свolх вихoвaнцiв викoнaти
oдин 3 нaЙyлюбпенilшиx свoй твopiв - i кo,Iи пo,Iились чa-
piвнi звщи, нaвivнo зaкpив oнi.

У |925 poцi нalш вlцДaтнуrЙ кoмпoзитoP Cтaнiспaв Людкeвин
тaк вiдryкнyвся пPo твopviсть .[митpa Бopтнянськoгo: ''I{я
скap6ниця нaм тим дoPo)с{a' щo Boнa € зaPaзolvr нaйкpall{им
цвiтoм вiкoвoi yкpaiнськoi вoкaльнoi кулъ.rypvl', .

У тoЙ )ке чaс щpaiнцi, кoтpi oпин|4тII4ся' в Poсii, Poзпoчir,Iи
систeМaтиз)'вaти пiсeннy твopviсть цьoгo нaPoДy. ]oкpeмa,
aBтoPoм пepI'IIoгo дPyкoBaнoгo з6ipникa poсiйськиx
нaPoдниx пiсень стaв Baсиль Tpyгoвськиt4 (|74A|8l0), який
3 гoлoсy спiвaкiв зaписyBаB .tjк, шIo пoтiм ст.lJIo oснoBolo
збipки '.Coбpaниe Pyсскиx пPoстьIx пeсе}I с нoтaми'' y чoти-
PЬoх чaстин aх (I77 6_|7 95).
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У Poсii Poзпoчir,Iaся i кoмпoзитopськa дiяльнiсгь видaтнoгo
yкpаrнськoгo спЬaка Ceмена Гyllaкa-ApтeмoBсЬкoгo ( l 6.02. l 8 13-
|7.04,|873), якиЙ нapoдуIBсЯ B ГoPoдищi нинitшньoi Чеpкa-
ськoi o6лaстi. Кoли вiн втpaтив свiЙ гoлoс, тo
змyrшений був звepнщися дo нaписaн}Iя
мy3ичних твopiв. Taк, y 185l вiн стBopиB мy-
зикy дo ''Кapтини стeпoBoгo )китTя цигaн'' i
BoкaЛьнo-хopеoгpaфi.rнoгo дивеPTисменTy
''Укpaiнськe Beсiпля',, a пoтiм пoчинaс пPa-

цIoBaти }Iaд вe,Iикolo oпePoЮ нa щpaiнськиЙ
сIoжeт' цдo l863 6yлa пoстaв,Iенa нa сцeнi Мa-
piiнськoгo тeaTPy в Caнкт-Пeтep6ypзi пiд нaзвoю ''Saпopo-

)кeцЬ 3a.(yнaeм.'. ,(o pенi, кoМпoзитop сaМ }raписaв пiбpeттo

цьoгo тBoPy Й сaм викoнaв пapтilo Кapaся.
Ceмен Гyпaк-ApтемoвськиЙ 6yв тaкoж aвтopoм мyзики дo

B,Iaснoгo вoДевiля ''Hiч на Iвaнa Кщaлa'' (l852), бaгaтьoх po-
мaнсiв i пiсeнь, y тoМy числi пiснi ''Cтoiть явip нaд Boдolo'''
пpисвяченoi Tapary Шевненкy ( l858).

У тi чaси, дo pенi, Poзпoчинae yгBеPрqrBaT'4cЯTaЛaнT свiтo-
вoгo piвня - BидaTнoгo poсiЙськoгo кoМпoзитoPa Петpa
ЧaЙкoвськoгo (07.05).184G_06.ll.1893)' кoтpиЙ пoxoДив з

щpaiнськoгo poдy Чaйкiв. oчeвиднo, сaме
Йoгo щpaiнське кopiння спoHyкa.пo цьoгo
кoМпoзитoPa чaстo BикoPистoBуBaTИ в свoiЙ
твopvoстi щpaiнськi мeлoдii, якi вiн пiзнaвaв
нa нaшiЙ землi, пpи.iх<дx<aючи Ha нинiшrнIo
Чepкaшдинy пPoTягoм 28 poкiв, дe нaPoди,Iи-
ся нaйкpaшд'i зpaзки йoгo твopнoстi (oпepи
.. €вгенiЙ Oн€гiн'',',opпeaн-

ськa дiвa'', фopтепiaннi кoнцepти Й л,eсvr
''Пopи PoКУ'', бaлeт ''Лебeдине oзеpo''.

Boднoчас ХIХ стoлiтTЯ ДaIIo для свiтy
Bидaтнoгo щpaiнськoгo кoМпoзитopa Микo-
пy Лисенкa (22.03.|842-6.1l. l9 l2) '  ulo пo
пpaвy BB:DкaeтЬся poдoнaчiulьникoм нa[Iol
нaцioнaльнoi клaсичнoi мyзики. 3 пoлтaв-
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ськoi зeмлi вiн пpинiс тaкиЙ tли6oкнil ппaст нaцioн:UlЬнoгo
кo,IoPитy щpaiнськoi МУз,ИКIА' кoтpиЙ пPoнизyBaB yсi Йoгo
TBoPи. ЙДeтьcя i пpo oпеpи ''Haтaлкa Пoптaвкa'',.'Tapaс Бyль-
6a',, '.Енeiдa'', кaнтaTy ''Б'IoTь пopoги',, a тaкo)к i пpo кoмпo-
зицir нa с,IoBa Tapaсa Шeвненкa, Iвaнa Фpaнкa, Лeсi Укpaiнки,
Cтeпaнa Py,Цaнськoгo.

Кpiм тoгo, Микoпa Лисeнкo нaписaв мyзикy дo Дyхoвнoгo
гiмнy Укpaiни ''Бox{e, Beпиl<lдЙ, eДИ'НИЙ', '

Гiднo пPеДсTaBJIяв Укpaiнy пePед свiтoм y мyзичнoМy
мистецтвi Микoлa Лeoнтoвич (I877-I92|).
Biн, зa слoвaми кoМпoзитopa Bасиля Бapвiн-
ськoгo, i хoч ,'oбмех(ився мaйжe BиКпк)чtIo
дo хopoBиx твopiв, o6po6oк нapoднix пiсень
тa pепiгiЙних кaнтiв. У цiЙ дiлянцi зaЙмae
зoвсiм виiмкoве мiсцe не тiпьки в щpaТн-
ськiЙ, aлe y свiтoвiЙ xopoвiй лiтepaтypi. Йoгo
пiдxiд дo o6po6ки нapoдньoi пiснi гeнйпь-

ниЙ. Cпoсi6 Йoгo o6po6oк мoжнa нaзBaти вoкaльнolo iнст-
pyrnlентaцiсIo' тa не 3 метolo oсягнeння чистo 3ByкoBих ефeк-
тiв, a в гли6oкo eстeтичtlo-змiстoвoмy знaчeннi.'.

Пpoстeнькy мeлoдilo''Ilt'едpикa'' Микoпa Леoнтoвич пiспя
pетельнoi o6poбки пePетBoPиB y мистецькиЙ шIедевP, кoтpиЙ
i дoнинi спiвaeться B yсьoмy свiтi, зpеlптoк)' яким Укpaiнa
пPедстaB,rясться пеPед ним y гaлyзi мyзиннoi кyпьтypи. Ha
тaкoмy )к BисoкoМy Мистeцькoмy piвнi Лeoнтoвич здiЙснив
o6po6кy пiснi ''Кoзaкa нeсyть'' - свoеpiдниЙ щpaiнськиЙ
кaпoбниЙ мaP[I' якиЙ,3a сIIoBaми пpoфесopa B. 3aвiтнeвинa,
скJlaдaeться iз спiвзврaння кiлькoх мелoдiЙ.

Ha пepeлoмi ХХ стoпiття Укparнa дirлa lцe
oднoгo тBopця lvty3ики' яким мo)кe гopдиTися.
Bидaтним кoмпoзитop свiтoвoi сJIaBи стaB
Cеpгiй Пpoкoф'св (23.04.l89l-5.03. 1953)'
який нapoдИBся B Кpaснoмy нa .I|,oнеvvинi.
.('итяvi Poки' пpoBеденi сеpед щpaiнськoгo
стегry' нa Bсе х(иTTя вiД6ипуtcя в дylшi кoм-
пoзитoPa нeBичepПним дХеPе,Ioм нapoднoi мy3ики' i вiн зaв-
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)кди чеPПаB з нЬoгo Мепoдii, шдo BiдЛyнюB:lли yкPaiнсЬкy тeмy
дпя ньoгo в бy,Ць-якиx Кrгoчк:rх свiry. 3oкpeМa' мeшIкaloчи y
Фpaнцii, вiн 1930 poКy пиIIIe 6aлeт ''HaД .[нiпpoм''. Aле нaЙ-
визнaчнiцrиМ тBoPoм Cеpгiя Пpoкoф'свa нa щpaiнськy тeМa-
тнкy 6улa oпеPa ''Cемен Кoткo',, в якiЙ вiдvрaвся Bп,IиB
piднoгo сeлa.

BиДaтнуtЙ пiaнiсг Cвятoспaв Pixгep з!lяBиB: ''У тoЙ вevip, кoли
я BпеPllIе пoчyв ''Ceменa Кoткa',, я зpoзyмiв, шдo Пpoкoф'63 _

вeликнЙ кoмпo3итop''.
Ha зaхiднoyкpaiнськиx земJIяx y ЦеЙ нaс

ТBoPятЬ тaкi вeпети N|у3vlки' як Oстaп Hи-
>кaнкiвськиЙ (24.0I.|864-22.05.|9l 9), кoтpиЙ
o6poбив дrжe 6aгaтo HaPoД}Iиx пiсень. A
зaснyBaBI'IIи BидaBницTBo''Бi6лioтeкa мy3и-
кальнa'', ДpyЦrвaB тBoPи кoМпoзитoPiв з Haд-
днiпpянщиHи' зoкPемa Микoли Лисeнкa'

Bидaтним явищeM щpaiнськoгo мyзичнo-
гo )I(иття ХХ стoпiття 6улн 6paти Мaй6o-

Poди' кoтPi пoявилися нa свiт B пo,ITaB-
ськoМy сeпi ПeпехiBщиIIa. CтaprшиЙ - Гeop-
гiи ( l . l2. l9|3-6.|2.|992) вiдoмиЙ свoiми
oпеPaМи ''Милaнa'', Tapaс ШeBчeнкo'', ''ЯPo-
спaв Мyпpий'', a такoх{ ,'Гy-

цyЛьськolo paпсoдiсro''.
Мoпoдrший Плaтoн ( l.l2.19l8- 08.07.l989)

пoтy;кнiIшe зa,IBив сe6е нa нивi твopeння

щpaiнськoi пiснi. 0сo6ливo зaпaм,ятaлиcя Й
ст:UIи rraPoД|1уIМvl тaкi пiснi, як '.Piднa мaти

мoя,., ' 'КиiвськиЙ BaпЬс'',
''Ми пiдeМ, дe тPaBи пoхилi'',
.'Мoя стe)кинa''.

Bизнaчним явиIIIем в щpaiнськoмy мy-
зичнoМy >киттi дPyгoi пo,IoвиHи ХХ стoпiття
стzula пoяBa кoМпoзитopa Oпексaндpa Бiлa.
шa (6.03.193l-6.05.2003), кoтpиЙ пiдняв
мeпoдii йoгo пoптaBськoгo ДитинстBa дo

нaЙвищoгo piвня спpийняття tx нe тiльки щpaiнЦями BсЬoгo
свiry. Йoгo пiсeннi тBoPи' oсo6пивo '',[вa кoпьopи'', ''Ясени.',
''IJ'вiтyгь oсiннi тиxi небесa'', ,,БiлиЙ снiг нa зeлeнoмy писTi'',
,'Мaвкa'' пPинeсли с,IaBy aвтopy й Укpaiнi.

.Цля нaцioнzlпь}Ioгo вiдpoркeння щpaiнствa в тoЙ чaс Bи-

дaтIry PoJIь зiгpaли eстpaднi тBopи мoлoдoгo кoМпoзитopa Bo-
тIIДуIIуIуIPa I вaсюкa ( 04. 03. l 949_22,05. |97 9 ),
yPoд)кенця Бщoвини. Фeнoмeн Boлoдимиpa
Iвaсюкa пo,Iягae y тolvty' писaB Poстислaв Бpa-
тyI{ь' щo вiн iнфTивнo i фopмальнo зyr"liв
стBoPити свoеpiдниЙ кoдекс срaснoi yкpa-
iнськoi eстpa,Цнoi пiснi, дo якoгo Йoгo мoлoдlшi
тa стaprui кo,Iеги 6oяться зBePrгrгись' 6o х< y
ньoмy зilкoдoBaнe мaй6yгнс нaцioнaльнoi спe-
цифiюr сaме yкpaiнськoi лipиvнoi пiснi. II{oб poзrпифpyвaти
Йoгo pитмiкo-мeлoдiЙниЙ pяд, тpe6a пiднятись дo мaЙсгep-
нoстi (не кФкy Bх(е пpo тaлaнт) Boпoдимиpa lвaсloкa''.

A вiдoмий щpaiнськиЙ кoмпoзитop Гpи-
гopiй ПoнoМaPеHкo (2,02.|921.-1996) стaв
aBтopoм I'/1у3I4]куI дo 6aгaтьoх poсiЙських пi-
сeнь' щo увifllллvт дo Myзичнoi скap6ницi як
нapoднi:''Baлeнки'',' ' ИвУlлкa 3еленaя'',' 'Пo-
дaPи Мнe плaтoк'., ' 'Cнeг-снeжoк'', ' 'Я нa3oвy
тебя peненЬкoЙ'', ''oтгoвopипa Poщa 3o,Io-
тaя'', ,'He жaJIеIo' нe 3oBy' не плaЧy'. тa iнших.

Укpaiнськa 3ем,Iя нaPo.ци,Ia для poсiЙськoi
paдянськoi eстPaди BиДaтнoгo кoмпoзитoPa
Iсaaкa .['yнaевськиЙ ( 3 1 .0 l . l 900-25.07 .|955)'
щo пoхo,цить з Лoхвицi нa Пoптавuдинi. Biн
тaкoж 6р oдним з фyнпaтopiв paдянськoi
oпepeти' нaписaB мyзиКy дo бaгaтьoх кiнo-

фiпьмiв.
Пoпyляpнy eстpaднy МyзиКy писaB тaкoж

yPoд)кенець Киевa Boлoдимиp ШaiнськиЙ (|2.|2.|925), пеPУ
якoгo нa,Iе)китЬ Be,Iикa кiлькiсть пiсeнь, y тoмy чиспi дитячих.

ФyнДaтopoМ paдяHсЬкoi rпкoпи гpi нa apфi 6yпa вiДoмий
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кoIvrпo3иToP Ксeнiя Еpдепi (20.02,|87s_
27.05.I97|), кoтPa нaPoди,Iaся в нинirпньoмy
Кipoвoгpaдi. Ii дiяльнiс Tь сIrpуIяIIa пorryпяPи -
зaцii цьoгo мyзичнoгo iнстpyментa i ствo-
Pенню вiтчизнянoгo PeпePTyaPa для aPфи.

Paдянське викoнaBсЬке
мистецтBo yгBеPркyBaв тa.
кoж }?oдженець Кipoвoгpa.
пa Гeнpix HeЙгaр (3l.03.1888-10.10.1964) i
Йoгo рень Cвятoслaв Piхтep, якиЙ 6р нeпе-
PeвePI'шeним мaЙстpoм.

Cepeп тиx вихiдцiв з Укpaiни, щo пiдняпи
piвень мyзичI{oгo мисTецт-

вa нa 3aхoдi, нaсaмпepед нeo6xiднo нaзBaти
yPoрI(eIIця Киeвa пiaнiстa Boлoдимиpa
Гopoвиця (0l.l0.1903_5.l l.1989), яшЙ |92|
poкy зaкiннив Киiвськy кoнсePBaтopilo. Bвa-
x(a€ться oдниМ з нaйвидaтнilшиx пiaнiсгiв-
вipryoзЬ срaснoсгi, мaсцrтaб йoгo apтистин.
нoгo oбдapyBaння i clалa BII,Iивy нa сrryхaчЬ
спiвстaвнi, Ira дy}rкy бaгaтьoх кpитикiв, лиlЦе з гpoю Ф. Лiстa.

BЦ IvцHдPIBHI,D( TPуп.цo OсIGPIB гo,I,IIByДy

Кoзaцькa дo6a зaпovaткyв:rлa д,Iя yкPaiнствa i теaтpaльнi
тPyпи. oсoбпивo це пPoяBиJIoся B Poки гетьIr,taнyвaння Ки-
pипa PoзyмoвсЬкoгo' яwtЙпicля o6paння нa цю пoсaдy в l750
poцi пovaв 6укувaтv в Гпщoвi п.r,Iaц iтaлiЙськoi apxiтектypи
Ha зPaзoк цaPськoгo. У цьoмy x< пpимiщeннi гeтьмaн вiдвЬ
мiсцe i дпя тeaтpiulЬIlих Bистaв. Ix мaли дaBaти iтaлiЙськi тa
poсiйськi митцi, яких Poзylvloвський пpивiз iз Caнкт-Петеp-
6rypta. Пpoте дo ylaстi y BистaBiD( гeтЬмaн пoчaB дoпщaти i
o6дapoвaних мiсцeвих мистцiв',ппeбеЙськoгo., пoxoд)<eння.
oстaннi мaли нaстiльки вe,IикиЙ yспiх, щo ч}DIсинськi aктopи
виз}IilJIи сeбе пеpeмo)кеними B тBoPчoмy змaгaннi, вiдтaк
гeтьмaн }Ie BBil)KaB зa мo)кпиBе тPиIvraти дaлi iх i вiдпpaвив нa
6aтькiвщинy.

fuiе спpaвдi щpaiнськиЙ нaцioнaльний теaтp Poзпoчинa.
eться з пoчaткy ХIХ стoпiття з пoстaнoвoк твopiв видaтI{oгo
Iвaнa КoтпяPевськoгo''Haтaлкa Пoлтaвкa'',''Мoскaль-чapЬник.'
y Пoптaвськoмy вiльнoмy тeaтpi. Пoтiм PoзBитoк щpaiнсь-
кoгo теaтPy Йrrroв чePез пoI'IIиPен}lя цЬoгo мистeцтвa гaстPo-
пюючими тPyпaми. oсoбливo )I( BeJIикoгo yспф вoни
дoсягпи пiд vaс вистyпiв y Caнкт-Петеpбypзi y 80-x poкaх ХIХ
стoпiття, в якI,f,к 6paлa гIaсTь ПPoс[aBJIeнa Мapй 3aнькo-
вeцькa (4.08. 1 854_4. l 0. l 934).

''Щoсь нeBимoBHo диBItе' нeoписaнe тPa-
пи,Ioся' _ писaв Микoпa CaдoвськиЙ y свorх
спoгaд:rх пpo iT yчaсть в п'eсi iif|afiццчцxt'. -

Це бyв тaшЙ тpiюмф щpaiнськoгo с,IoBa'
якoгo вoнo бiльlцe нiкoпи не зaзнaBa,Io.
3aнькoвецькa, цеЙ вeJIетеtIЬ i тaлaнт, PoзгoP-
I{yJIa пеPед гфлiкolo дивнi Pиси пPoстoтu Й
мистецтBa. Пфлiкa, якa зBиKпa дo lштrl}Ioгo i нepeз цe 6пис.
кyчoгo викoнaння iмпepaтopськI{x aPтистiв, пoтorrщa в тiЙ
бox<ественнiЙ, xyдoя<нiЙ пpoстoтi aPTИcтKll... Упepше в >киттi
свoiм сальoн пoбaчив тaкy aPтисTичнy гpy, вlл чoгo мyсив
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пеPекoнaтися' щo B Мrямчoмy' 3Мyчeнoмy пPaцеIo ТlJIl' пlд
ДPaнoю йoгo свитинolo, 6'сться чaсTo сеPцe' гapячe сеPце. цe
пеPекoнaннЯ Дura iм ry.Цoжньo-нapiвнa гpa 3aнькoвeцькoi.
3aте >к i вiтaпa iТ гфпiкa! Bся заля, Нa6ИTa, мoB yпик 6дх<oпa-
ми, блискрим пaнстBoм сaльoнiв' стoгнa]Ia i гyчнo вiталa
apтисткy''.

I дaлi: ''С,Iaвa тPyпи пiд opyпoro Кpoпивницькoгo Poслa
IIIoдня. Квитки I{a вистaви пpoдaBiUIися ти)кдeI{Ь зaздaпегiдь,
a Bся BутIиIця Мoйкa, якa Bе,Ia Дo кaси тeaтPy' 6уa нa6итa
ЛIo,цьми Bсяких шapiв сyспiпьствa i пpoiзд пo нiЙ пPипиниB-
ся. У Петеp6ypзi 6yлo 6aгaтo щpaiнцiв, пoчинaloчи з 6iдoлaх,
якi пpaцювaIlуl як мaленькi ypядoвцi y piзниx ypядaх, i дo
сeнaтopiв зi зoлoтими eПoпетaмvl, якi пoчaли ПPИзНaг,aTуIся,
IIlo Boни Tе)к ''мaлopoси',, апе в)кe дaвнo з Укpaiни: '',(yя<e, Дy-
)ке пPисМнo пoзнaЙoмиITуIся 3 зeмпякaми''.

Генiaльний Лeв ToлстoЙ лiсля пePеглядy iT y вистaвi ''Гли.
тaЙ a6o )к пaByк'' y Мoсквi 1887 poкy пoслaв свoгo синa 3a
кyпiси, a6и тoЙ випPoсиB вiд apтистки ''нa згaдкy ry ryстК}'',
щo iT 3aнькoвeцькa зpиBас 3 гo,IoBи нa сценi. Toй пoдapyнoк
вiд вeпикoi aКтpиIсИ Й дoсi з6еpiгaсться в мyзеi Львa Toпстoгo.

А iдеoпoг нopнoi сoтнi, PедaктoP ''HoBoгo вpeмeни'' Cрopiн,
кoтpий дoсi цькyвaв yсе щpail{ськe' сTаB нaвкoпiцrки пePeд
3aнькoвeцькolo i мoпив, a6и пePехoди,Ia дo poсiйськoгo тeат-
Py, бo, мoв,IяB' ''ДpyгoЙ тaкoЙ aPтистки я никoгдa не Bидeп''.
Biн, дo peнi, кiпькa paзiв нaмaгaBся пеPeTягнyти Мapiю 3aнь-
кoBецькy нa poсiЙськy сценy' 3zlявпяIoчи iй дoслiвнo: ''Бpo-
сaЙTe вЬI BaIIry yзкylo нaциoнzulьнylo PeчIry и вьrппьrвaЙтe в
I'IIиPoкoе 6eз6pe>кнoe мopе odIцеPyсскoгo теaтpa''.

oднaк нi вoнa, нi iT чoпoвiк - aPтист Микoлa Caдoвський
тa iншi щpaiнськi apTуIсTу| нe зpaди,Iи свoгo piднoгo теaтpy'
нeзB.Dкaючи нa те' ulo iм пPoпoIryB:lJIуlся нaflaraтo кpaщi yмo-
в.уI ДIIЯ пpaui й твopнoстi. Caмa Мapiя 3aнькoвeцькa B aBтo-
dioгpaфii цe пoясни,Ia тaким чинoМ: ''Ha всi нaмaгaння 3.rли-
IIJуITуI^ мeнe нa iмпеpaтopськiй сцeнi, нa пPимyсoвi зaпpoсини
п. Cyвopiнa дo сBoгo тeaтPy' Кoprпa - дo свoгo i щe 6aгaтьoх
iнlпих, нe диB,Iячись нa цi кopиснi зaпPoпotryвaння i нaд3ви-
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чaйнi винaгoPoди' яких дo тoгo мaЙxе нiхтo He oдePхq/BaB'

нeзB:DкaIoчи нa стaнoBиIIIe BисoкoстoяIIIoгo в тoЙ чaс poсiЙ-

ськoгo TеaтPy' не дивIIячисЬ нa все Ц€' - Я зaIIИIlLИПaсь нa сBo-
.iЙ мутпiЙ, хoн тoдi й зoвсiм 6iднiЙ i pепеpryapoм, i пoдoхсен-
ням, i вiднoсинaми дo неi з 6oкy wяДу - щpaiнськiЙ сценi''.

PoсiЙський цaP aплoдyBaв i кpинaв ''6paвo!'', a пiспя пepe-
1дяДУ зaпPoсиB щpaiнських aктopiв дo BисTyпy B oдI{oмy з

iмпepaтopський тeaтpiв.
3a спoгaдaми видaтнoгo aPтисTa i pex<исеpа Iвaнa Мap'я-

ненкa' Мapiя 3aнькoвецькa,',мaloЧи BикJIIoчtIy aкToPсЬкy
iнтyiuilo Й хopolшy пaм'ять, 6упa нaдзвl.lчaЙнo спoстеPOкJIи-
Boю... Ha сценi, пiд чaс дii, МaPiя Кoнстaнтинiвнa свoеto
I{aдхIIeннoю гPoIo' силoю сBoгo тaJlaнтy з:rхoп,IюBaIIa не
тйьки гпядaчa' a й свotx пapтнepiв, пiднoсячи oднoчaснo rx нa
вуrlЦуtЙ щa6eпь. B пaтeтичниx сцeнax ii oчi тo зaт}тvta}IюBa-
тI:*lcЬ, To гopiли, як 3oPi' тo кPeсirли iскpи. Гoпoс ii тo 6р м'я-
l<иЙ, дитянo.дoвipпивvril, тo пoвниЙ 6езнaдiЙнoсти' гoPя' тo
6уpяниЙ, кпeкoчyючиЙ (здaвaлoсь' I\,toгyTIIiй баpитo дзве-
нить), тo PaптoМ сpi6лястvrЙ смiх poзкoт|ITьсЯ. Хтo paз пoчyс
цeй гoпoс' тoЙ всe )киття пaм'ятaтиме йoгo''.

Taкoi яс дyмки 6yв i Михaйлo Кoцю6инський: .'Кo)кний, xтo
тiпьки знae щpaiнськy сценy' )стo знa€ ii дiячiв, тoй нiкoпи не
зaбyпе BaIIIoгo iмeни, не зa6yДе Йoгo Й iстopiя Укpaiни... Hезa-
бyгнiй Кo6зap щpaiнськoгo гoPя пoстaBиB''спoBo'' нa стopolкi,
a Bи пoIIeсJIи те с,IoBo' щo6 палити сePця' щoб бyдити y tIих
тfiнiсть дo свiтлa i piлнoi мoBи.... Бalкaемo Baм дoBгoгo вiкy,
си,Iи' еIlеpгii, - тaк, як Укpaiнi 6ax<aсмo нaй6йьIпe пroдеЙ,
як Bи' ' .

Biдзнaчaючи iT тaпaнт, Iвaн Фpaнкo 1908

Poкy пaкoнiчнo нaписaв: ''3epнo пpoзябпo... i
нивa o)кипa i вкpипaся яснoю 3е,IеннIo'
зaцвйa 6рнo, i в слylпнiм чaсi видaсть бaгaтi
плoди. oсь вarпa зaспyгa пePед Укpaiнolo i
пеpeд сBiтoм''.

[o кopифеiв щpaiнськoгo тeaTpy пo пPaBy
вiднoсять i гpeкинlo 3a пoxoд)кeнням €вфpo-
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синiю 3apницькy (|6.02.|867-30.06.1936), якa 3 сaмoгo
дити}IстBa зaкoхa,Iaся B нaшIy Мoвy' a вoлoдiIoчи гaPниМ
гo,Ioс - i в щpaiнськy нaPoднy пiснlo. Пoчинaючи вiд 1889

Poкy' кoЛи Boнa пPиrднa,Iaся дo TPyпи тpьoх 6paтiв
ToбiлeвичiB' пPoTягoм сoPoкa poкiв iT гpa B гoлoBниx Po,Iяx
y чисJIеrrних щpatнських дpaмaх' oпepeTax'
кoмeдiях i вoдевiлях зaBoPo)qIBa IIa ГтIЯДaЧa.

3a piшeнням Юнескo l98l poкy сepeд
iнrших пaМ'ятних дaт вiдзнaнaлoся стopiння
вiд дня нaPoд)кення щpaiнськoi дpaмaтиvнoi
apTИcTКуI тa спiвaчки Кaтepини Py6vaкoвoi
(29.04. l88l-22.| l . l919) '  кoтPa Poзпoчaлa
сBoIo aктoPськy кap'epy в теaтpi Toвapиствa

,'Pyськa 6eсiдa'' y Львoвi в l896 poцi.
Пo срi Bсi клaсичнi poлi в щpaiнськoмy

тeaтpi зiгpaв непoBтoPниЙ AмвpoсiЙ Бylмa
(l4.03. l89l-6.0l . l957). 3oкpемa, вiн пpед-
стaB,IяB Микoпy 3aдopoх<нoгo в п'есi Iванa
Фpaнкa ''Укpaденe [IaсTя'', a тaкo)к 6р викo-
нaBцeМ 6aгaтьoх poлеЙ y фiпьмaх щpaiнських
pe>кисepiв.

3 видaтниx aктpис Paдянськoгo пepioлy в

щpaТнськoмy тeaтpi oсo6ливo видiлясться
ypoд)кeнкa Boлинi Haтaлй У>квй (8.09.l898-
30.07.1986)' якa зa видaтнi зacтIуTуI B стBo-
pеннi сценiчних o6paзiв y,цoстoснa зBaння
Гepoя Coцiaпiстичнoi Пpaцi (1973), тPЬoх
.(epжaвниx пpeмiЙ сPсP i.(еpх<aвнoi пpeмii

yPсP.

Heпepевepшeним мaйсTPoМ сцeни 3aли-
|IIуIBэЯ нapoдний apTу|cт Микoлa Якoвченкo
(3.05.l900-||'09'l-974), кoтpиЙ нe тiльки зi-
гPaв чиспеннi poлi, a Й знявся в 6aгатьoх

фiльмax.
Укpaiнцi в ХХ стoпiттi сеpед пеPlIIиx з:rя-

Bипи пPo сBoс oпaнyBaння кiнoмистeцтBoм.

IJ,им мaeмo зaвдячyвaти нaсaмпеPед генiaльнoстi pе>кисеpa
oлeксандpa .['oв>кeнкa ( l 0.09. l 89,1--25. l l . l 956 )'
фiльми якoгo в)I(e в 30-i poки Mинy,Ioгo стo.
пiття рiЙш,Iи дo зoпoтoi скap6ницi свiтoвo-
гo кiнoмистeцтвa.

3 iнших пoстaтeЙ щpaiнськoгo кiнo lvlуcv|-
мo нaзBaти в пePшy чеPгy сиHa 6щoвинськoi

землi Iвaнa МикoлaЙнщa
( l5.06. l94l_3.08. l987)' кoт.
pий ствopив тaкi гпи6oкi нaцioнальнi o6paзи
нa екpaнi, якi зaлиrцaться нaзaв)кди Kпaсич-
I|у1N1I4,

3 yкpaiнськolo зeмJIeIo пoв'язaB сBolo тBoP-
чiсть визнavний вipмeнсью,rй i yкpaiнський

кiнopoкисeP' ,IayPeaт .(ep>кaвнoi пpeмii Укpaiни iмeнi Tapaсa
Шевчeнкa (l99l' пoсмepтнo) CеpгiЙ Пapaдxaнoв (9.0|.|924-
2|.07.|990). Tyг вiн ствopив фйьми ''Haтaлiя
У>квiйu, ''3oлoтi pylol'', ''Дyмкa'', ''ПеprпиЙ хлo-
пецЬ'', ''Укpшнськa paпсoдiя'', ''Квiткa нa кaменi.,.
Aле нaй6iльЦIe дoсягtlення - екpaнiзaцii в 1964
пoвiстi М. Кoщo6инськoгo ''Tiнi зaбщюс пpeд-
кЬ''. I{eЙ фiльм 6р щoсгoснlцЙ |6 пpизiв нa
6aгaтьoх мiхшapoднlос кiнoфестивaлях.

Пoмiтними пoстaттями в yкpaiнськolfy теa-
тp:r,Iьнoмy хсrттi i кiнoмисгeцтвi стaли пo-
дPr,oI<я Кoсгянтин Cтeпaнкoв (03.06.1928-
22.07.2004) i Aдa PoгoBцeBa
(|6.07.1937), якi зiгpали де-
cяTКИ poлeЙ як нa сцeнi, тaк
i нa екpaнi.

3 iнших вiдoмих aктopiв

щpaiнськoгo теaтPy i кiнo
нeo6хiднo 3гадaти нaсaмпеPед Бoгдaнa Стyп-
кy, Бoгдaнa Бенloкa, Aнaтoпiя Хoстiкoсва,
oпьгy Cyмськy'..

II]o сгoсyсться рaсгi yкpaiнцiв y poзвитКy PoсiЙськoгo кiнo-
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мисTeцтвa' Тo тyг неo6хiднo HaзBaти тaких Bидaтних aкTopiB,
як BiPa Хoлoднa, Леoнiд Бикoв, Baсиль Лaнoвий, €вгeн Мaт-
вeeв, СеpгiЙ Бoндapнщ, lfuapa Лщкo, oпeксiЙ Петpeнкo...

oкpемa сгopiнкa гopДoстi нa[Ioгo нaPoдy - poзBитoк тaн-
цю. Biн пotIIиPIoBaBся чePф кoЛeктиBи' чеPе3
нapoднi фopми Й клaсичниЙ балeт. Cкокir"ro,
бaтькoм щpaiнськoгo Taнцю нaзивa,Iи B
Пiвнiчнiй Aмеpицi yPoркe}rця Cтeблевa нa
Чepкaпдинi Bacиля Aвpaмeнкa (22.03.|895_
6.05.198l), кoтpий 3aснyвilв y Hью-Йopкy спе.
цiальнytпкolryй тaнцювальнi кoпeкrиви в CIIIA
Й Кaнaдi. Гасгpoпi йoгo вихoвaнцЬ вiд6yвaпrся

в бaгaтьoх кpaihaх свiry.
A yPoдженця Кисвa тaнцiвникa 6aлrry Baц-

пaвa Hi:кинськoгo ( l2.03. l 89o_ l l.04. l950), кo-
тpvtЙ з l9l3 poкy пеpе6рaв в емiгpaцii, нaзи-
Ba,Iи'.BoсЬмим чyдoМ сBiтy'',''Бoгoм 6aлeту,, .

oднieю з нaйвiдoмilших 6aлеpин пеprшoi
пo,IoBиI{и ХХ стoлiття в Iтaлii пiд псевдo.
нiмoм Iя Pyськa 6yлa ypolкенкa Кepvi eвгeнiя
Бopисенкo (6.0l.l902-1970). Пiспя зaкiнчення 6пискгloi
кap'epи вoнa oчo,Iилa 6aлетну lllкoлy мiпaнськoгo тeaтpy 'Лa
Cкалa,', a 3гoдoм 3aс}Iyв:rлa в Pимi Haцioriaльнy aкaдeмieIo
тaнцю Iтaлii, якolo кеPyB.r,Ia.Dк дo свoei смepтi, BихoBaBшIи не
oднe пoкoлiння apтистiв бaлетy цiei кpaiни.

BиД'aтним хopеoгpaфoм, зipкolo свiтoвoгo 6aлeту стaв
yPopкel{ець Киевa CеpгiЙ Лифap (2.04J904-16.l2.1986). y

хopeoгpaфii. C.
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1923 poцi емiгpрaв дo Пapих<a i poзпovaв
свiЙ apтист уtчнllЙ urлях y .['я гiлeвськiЙ 6uleт -
нiй тpyпi. Пoнaд тPидцять poкiв вiн oчo,Iю-
BaB тPyпy Haцioнaльнoi oпеpи Пapюкa, нa
сценi якoi здiЙснив бпизькo 200 нoвaтopсь-
киx пoстaнoвoк, 6р гoJIoBoIo Bсесвiтньoi

Paди тaнцк) ЮHЕскo' Фpaнцyзькoi Акaде-
мii 6aлery, Peктopoм Пapизькoгo iнститyry
Лифap пoхoвaниЙ нa пpaвoслaвнoмy цBин-

тapi y м. Cен-Женeв'ев-де-Бya. У 2004 Poцi y Пapижi y гoтeпl
''Лoттi'' вiдкpитo пaм'ятний знaк' пPисBячeниЙ C. Лифapю.

3 тих aктopiв щpaiнськoгo пoхoд)кення, кoтpi ПpoсJlaви-
тI|4cя Ha3aхoдi, нa oсo6ливy згaдкy зaс'ryгoBye Bo,IoдaP Oскapa
Boпoдимиp Пaлaгнюк (.Цдек Пaлaнс), кoтpий нaPoдиBся B
poдинi щpaiнських емiгpaнтiв l8 лютoгo
l9l9 в rштaтi Пенсипьвaнiя (сшA). Boпoди-
миp Пaлaгнюк 6yв oдним iз спiвзaснoвникiв
тa гoпoBolo пpaвлiння ГoлпiвyДськoi фyнлa-
uii щpaiнськиx дiячiв aмePикaнськoi кiнoiн-

пyстpiт ''Tpизф''. У квiтнi 2004 aктop вiдмo-
BиBся вiд звaння нaPoднoгo apтистa Poсii,
Haгo,IoсиBluи нa тoмy' rцo вiн - щpaiнеuь i
}Iе мa€ нiчoгo спйьнoгo з poсiйським кiнeмaтoгpaфoм. Пoтiм
aктoP з.lлиluиB 3aл нa 3нaк пpoтестy' 3:lяBив|ЦИ].',Я _ yкPa-
iнець, a нe poсйнин' тo)к дapyЙтe, я пPoстo тPoxи нe y свoiй
тapiлui. Бyлe кpaще' якII{o я i мoi дPyзi пPoстo звiдси tliдeмo''.

Пoмеp цеЙ yкpaiнський пaтpioт l0 пистoпaдa 2006 PoКy B
сшA.

У Киeвi нaPoдиBся виДaтниll aPтист

6шeту Iгop Мoйсeсв (8.0l. 190+2.||.2007),
кoтpиЙ мaЙх<е 70 poкiв (з 1936) кеPyBaB aн-
сaм6лем нaPoднoгo тaнцю. Удoстoeний зa
пoпyляPизaцiю тaнцIo двoмa oскapaми.
3дaвaлoся 6, всe зpo6пенo, i мoх<нa 6упo 6
спoчиBaти нa,IaBPilх' aле МoйсeсB дo oстaн-
нix днiв гoBoPив' шдo йoмy tIе Bдzlлoся peaлi-
зyBaти oднy 3 свoiх гo,IoBниx iдеЙ

сTBoPити щiвеpсaльний тaнцювaльнtlЙ теaтP' y якoмy б вiн

змiг пoстaвптlt 6уль-яку Bистaвy iDк дo юIaсичнoгo 6aлeту.
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3БЕPIгAIOчи yкPAIн сЬrlaЙ сти,IЬ

Укpaiнцi зaB)кди 6улvl i сеPeд 6yдiв}Iичих' свiдненням нoмy
e пaм'ятки дaBнЬoPyсЬкoi apхiтектypи. 0сo6,Iи8o )к зaBoPo-
)к}пoть vylкинцiв нaшi цepкви. Bмiння пPикPaсити 6yДь.яке
нoве мiстo хPaмaми BI.1Cу71утII yкpaiнцiв дo пepeднiх пaB тиx'
кoмy дoPyч aлvl зa6уДoву,

Haпpиклaд, Микoпa Гpe6iнкa (l820-lss0), кoтpиЙ нaPo-
ДIlв,cЯ нa хщopi Гpe6iнvин Яp нa Пoптaвщинi, з6yдyвaв y
Caнкт-Пeтepбypзi 70 piзнoмaнiтних спopyд: пpи6yгкoвих
6щинкiв, oсoбнякiв, гPoмaдських спoPyд. Taкoх< зa Йoгo
пPoeктaми пo6yДoвaнi Пoдвip'я oпeксaндpo-Cвиpськoгo
мoнaстиPя ( l 865_1 87 l ), цepквa-yс ИTIaJIЬHиьЦя, нa чeсть чyдo.
твopнoi iкoни Tихвiнськoi Бo>кoi Мaтepi нa теPитoPii Oлек.
сaндpo-Hевськoi пaвpи ( l869).

Cepед тих щpaiнцiв, кoтpi пPaцюB:rли нaд 3a6yдoвoIo мiстa
нaд Heвoю'бy" i oдeсит Гaвpилo БapaнoвськиЙ (6.04.ls60 -
|920), ЦIo пPедстaB,Iяв paцioналiстиvнy apхiтект}'Py i стипь
МoдePн. Ha зaмoвлеI{I{я тoPгoBе,IьIloгo тoвaPиствa''Бpaтья
ЕписеевьI'' ним пo6yДoвaнi в Caнкт-Пeтep6ypзi х<итпoвi бy-
динки нa нaбepeх<нiЙ Фoнтaнм,64 (1889_1890), нa вщ. Лo-
мolloсoвa' 14 (l89l-l892), нa poзi Бipх<евoi лiнii, 18 i Haбe-
pех<нoi Мaкapoвa, l0 ( l887)' a тaкo)к тoPгoBeпьнi пpимiщення
Toвapиствa нa Hевськoмy пpoспектi, 56 i нa вyпицi Tвеpськiй,
14 в Мoсквi (1898_1903).

Harцим зем,1якoМ тaкo)к звeдeнi 6yлинoк >кiнoчoi гiмнaзii
нa вyпицi .(oстoeвськoгo, 36 (ls99-l900) i 6yдинoк lмпеpa-
тoPськoгo Poсiйськoгo гeoгpaфiчIloгo тoвaPиствa (|9o7_
1909) нa вyп. Гpивцoвa,lO. Caмo6yгня твopнiсть Бapaнoвсь-
кoгo виявипacя i y 6yпiвництвi бaгaтьox l(yльтoвих спoPyд.

Кpiм тoгo, Гpигopiй БapaнoвсьюrЙ бр aвтopoм i щopядни-
кoм фщлaментaльнoi бaгaтoтoмнoi apхiтeкцpнoi eнциклo-
педii (1902-1908)' якa € пoвним зi6paнням нaЙкpaщиx свi-
тoвих зpaзкiв мистeцькo.apхiтeктypнol твop'roстi дPyгoi
пoлoвини ХIХ стoпiття.
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Ще oдним aктивниМ poзdyпoвникoм Caнкт-Пeтеpбypгa
Житoмиpa AндPiЙ Бiпoгpyп (10.07.l875-

l9.07.l933)' Ц{o пPeдстaB,IяB нeoклaсичний
нaпPямoк в apxiтeктypi нa пoнaткy ХХ стo-
пiття. Tiпьки зa l9l0-i Poки tIим y uьoмy мiс-
тi спpoектoвaнi й пo6yДoвaнi пoнaд l0 apxi-
тектyPllих бyДiвепь, якi визнaнi пaм'яткaми
apxiтектypи пеplшoi нвepтi XХ ст. Cеpед них,
зoкPемa: пpимiuдeння Мiнiсгеpствa тopгiвлi
Й пpoмиспoвoстi (l9l3)' Poсiйськoгo бaнкy

зoвнirшньoi тopгiвпi (l9l4)' Toвapиствa Bзaeмнoгo кPeдитy
( lers).

Кpiм Caнкг-Пeтеp6ypгa, 6yДрaв y Poстoвi-нa..(oкy, Ca-
мapi, Hoвoси6ipськy, Cтaлiнгpaдi, Хapкoвi, Мoсквi.

Чимaлo спoPyд звiв y мiстi нaд Heвoю i ypoдхсeнець Киeвa
Пaвпo Aльolпин (28.02.ls8l-07.10.1961). Aле з 1918 poкy вiн
пoвePтa€ться дo piднoгo мiстa, де Й пPaцю-
вaтиме дo кiнця свoгo )киття. Бiльlпiсть ки-
iвських apxiтектypних твopiв Aльorпинa нa-
ле)кить дo неoкJlaсичнoгo сти,Iю (Пeдaгoгiч-

ний мрeЙ, 1909_l9l1, пo вyл Boлoдимиpсь.
to]l, 57; Oльгинськa гiмнaзiя, |9I4F-|927, Пo
вщ. Бoгдaнa Хмeпьницькoгo' 15; хorтпoвий
6yдинoк пo Byл. Bинoгpaпнiй,20).

Укpaiнцi вiдзнaчипися в apxiтектypi fi нa 3aхoдi. Cкалсi.тr,to,
пpaцi yPoдx(енця Хaщoвoi нa Пoдiллi oпекси Пoвстенкa
(25.02.|902_|972) ку-жe дoбpe вiдoмi в CIIIA. I{e зa Йoгo

пPoeктoм ствoPeнo iнтеp'ep вeсти6roпю i вi-
тaльнi в центP.rпьнiй чaстинi нoвoi схiднoi

дo6yдoви Кaпiтoпiя.
Пoтiм нalII зeм,Iяк poзpo6ив пPoект чoти-

PипoBеPхoвoi зa6yлoви внyгpilшньoгo дBoPy'
apхiтeктypнoi експoзицii дпя цeнтpaльнoi

PoтoIIди пePuloгo пoвePхy' eкспoзицii дпя
в.uKпивих iстopинних arсгiв, зPeштolo фaсa-

дlв. зaпPoпotтyвaв piзьбпeнi oздo6и гoдинникiв,

бyв ypoп>кeнець

Caме вiн
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бpoнзoвi лiхтapi в пoPтик.lx Ceнaтy Totцo. А Йoгo мoнyмeн-
т.lльнa книгa ..Кaтeдpa Cв. Coфii y Киевi'' мaлa фенoмeн.UIь-
ний yспix сеPе.ц зHaвцiв i пpихильникiв. oдин 3 aмePи-
кaнських пpoфесopiв, oзнaЙoмиBlIIись 3 }tеIo' 3:lяBиB: ,IишIe
oдним цим Bидaнням УBAH BипPaвдaJIa свoс iснрaння.

.('o вiдoмих apхiтeктopiв CШA вiднoситься
i AпoпiнapiЙ Oсaдцa ( l2. l l .1916), кoтpиЙ
нaPoДиBся нa Пiдгarчнинi. I{e тoЙ apхiтек-
тoP' шIo з6yлрaв пepший щpaiнський хмa-
PoдеP y свiтi - пpимirцeння Укpail{ськoгo
Hapoднoгo Coюзy в .(x<epзi-Сiтi пo6лизy
Hью-Йopкa.

A ще цеЙ щpaiнeць пo6yлрaв стaдioн нa
60 тисяч глядaчiв, Пaпaц спoPтy нa |7 тиcян, кiлькa
сryдeнтських гyPтo)киткiв нa l 000 меrшкaнцiв кo>кни Й, ьeпикy

6i6лioтeкy, aдмiнiст-
paтuвниil,6щинoк щi-
вePситеTy штary Iн-
дiaнa...

oднaк нaЙ6iльlше
yBaги пPисBятиB спo-

Pyд)I(eнню нa aмеPи-
к:lI{сЬкoIvIy кoнтинeн-

тi щpaiнських цеPкoв.
I-{e Йoгo aBTopстBy I{a-
jIе)китЬ сoбop Cвятoгo
Юpa в цeнтpi Hью-
Йopкa, цepкBa Cвятo-
гo Микoли в Пaсейкy,

дepев'яний xpaм Cвятoгo Boлoдимиpa в Гпeн CпеЙ...

нA BсD( спoPтиBtIIл( APЕHД(

Heзвaхarочи нa 6eзДеp>кaвнiсгь Bлaснoгo нapoдy' щpaiнцi
завlкди tlaмaгaлися пPедстaBити йoгo нa мiх<нapoднй apeнi,a6н
пPo l{ьoгo ПaМ,яTaЛуI в свiтi. 0сo6ливo це BдaB:UIoся зpoбити
чepeз спoPт. Toх< нe диBIlo' щo кo,Iи 1894 poкy фpaнцр П'ep Дe
Кфepтeн пoчaB зKIIИKaTИ нaPo,ци свiry пiл oпiмпйськi пPoпoPи'
тo yPoдDкенeць П'ятигiPeць нa Пoптaвщинi oлeксй Бyгoвсьюй
(2l.06.1838-1917) сгaв вiд Poсii oдним з opгaнiзaтopiв Мilшa-

PoдIIoгo кoмiтеry PшoM 3 irмеPикaнцем Biлья-
мoм Cлoенoм, aнгпйцем Чapлзoм Гep6еpтoм
тa пPeдстirвникaМи iнtulо< нaцiй.

Bвaх<aюни, rцo ''iдея мbкнapoдних iгop
6упa щacпtlвolo iдeсю'', i ''Boнa вiдпoвiдaлa
нaзpйiи пoтpе6i сгIaснoгo,IIoдстBa' пoтpeбi

фiзиннoгo й мopaльнoro вiдpopкення Мoлo-
дoгo пoкoпiння,', oлексiЙ БyгoвськиЙ зpo6ив
6aгaтo для пPoпaгaнди oпiмпiЙських iдеaлiв y Poсii тa Укpaiнi.

3poзyr"riлo, щo цe пiдlштoысryro 6aгатьoх спopтсменiв з Укpa-
.oт" спpo6рaти щaстя нa Aфiнськй oпiмпiaдi 1896 poкy. Пpoтe
гpщa oпiмпiйцiв з oдеськoгo спoPтивнoгo сoloзy tIе змoг,Ia Bи-
cryтп4T|4 в Aфiнax, oскiльlс,t гporшей нa дoPory Bистaчипo тiльIсl
дo Кoнстaнтиtloпo,Iя. Biдoмo, uro 6paв y.laсгь в oпiмпiaдi Микoпa
Piтгep (27.08.186н) з l(иeвa, кoтpиЙ y свoж кoPеспoндeнцiях з
Aфiн зaзнaнив: '.Poсiян мabке нeмae' iз щaсникЬ я oдин. Пpo

сeбe мo>кy пoвiдoмrrм' щo нa сщo6нorry ви-
пpo6рaннi в сгpйьбi пo pрoмiй мiшeнi i в 6o-
poтьбi я пpoЙtпoв пеPIIIим: всi кРri вдilпo в,ry-
чили в мirцeнi, a бaх<aючиx пoзм:rгaтись y
бopoть6i вд:rпoся пoдoпaти... Toгo саr*loгo дня
ввeнеpi всi веvipнi гaзeти пoдil,Iи звiти. Cьoгoд-
нi вpaнцi, нa свiЙ пoдив' я пoбa.ив впaснe вiдo.
6pш<eння в pЬшлс пoзос y всix вerппсоr гaзeтaх''.

Hеoбхiднo дoдaти' щo' пoBеPrryвIдись iз Aфiн' oпексaндp
Бyгoвський тa Микoпa Piттep дoклaд.UIи чимaпo зуcl'lтIЬ ДIl.я.
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пoIIIиPeння 6пaгopoдниx iдeЙ Кy6еpтeнa нa вiтчизняний
гPyHт. Po6уrли це нe тйьки в Укpaiнi 

' 
aЛe Й y стoпицi PoсiЙ-

ськoi iмпеpii. Taм нaвiть yгBopи,Iaся сaнкT-петep61pзькa
гPyпa щpaiнцiв - пPихи,Iьникiв oлiмпiЙськиx iдеЙ, з pядiв
якoi виЙшoв пepшиЙ гo,IoBa Мilкнapoднoгo OлiмпiЙськoгo

кoмiтетy Poсii B'ячeспaв CpeзневськиЙ
(l849-1937), кoтpvtЙ пoxoдив з вiд,oмoi
динaстii хapкiвськoi пpoфесypи, пo6opникiв
yкpaТнськoгo нaцioнальнoгo вiдpoдх<eння.

Щo x стoсy€ться dезпoсepeдньoi рaстi й
пеPемoг щpaiнських спoPтсмeнiв y мiхснa.
poдних змaгaннях' тo нaЙбйьrrroi спaви 3a-
>кив тoдi ypoркeнець Кpaсенiвки (тепеp -

Чopнo6aiвськoгo paйoнy Чеpкaськoi o6лaстi)
6opeць Iвaн Пiддy6ниЙ (8.10. l87l- 8.08.
|949), якиЙ нвеpть вiкy 6ув нaЙсильнilшим y
сBorМy видi спopry нa ппaнeтi. B>кe l904 poкy
вiн встaнoвив свiтoвий peкopп з воккoi
aтлетики' пiднявlпи l22,8 кйoгpaмa. Пoтiм
rшiсть paзiв стaвaв нeмпioнoм свiтy.

Кpiм Iвaнa Пiддyбнoгo' зBaння чeмпioнa
свiry здoбyв щpaiнeць, яшЙ виcтрaB 3a кoмaндy сшA' -
бopець Фpaнкo Гoч. У пoдa,IьIIIoмy Укpaiнy пpoсJIaBJIяB

},PoДкelreць Tepнoпoпя Миxaйлo Мaз1pкeвия, яlr*lЙ пpoвiв
6пизькo 4000 6opuiвських 6oiв,6iльtшiсть яких BигPaB.

Haстyпними чемпioнaми свiтy з бopoтьби 6упu [aнилo
ПoсyIrькo з €писaвeтгPaдщини (тепep - КipoвoгPaдськa
o6пaсть), Baсипь Кyшeнкo-Coпoвйoв з Пeгpaшiвки нинirц-

ньoгo Tеппицькoгo paЙoнy Biнницькoi
oбпaстi, пo,Iтaвeць 3axap Япoв i Мapiя Кoвaч
з Гнiвaнi нa Biнниччинi.

Ha oкpемy згaДкУ зaсrг}rгoвyс зaкapпaтeцЬ
Iвaн Фipuaк (29.07.|899-10.l l.1970)' кoтpиЙ
BBzDкaвся нaйсильнitшolo пIoдинoIo ХХ стo-
лiття. Але пpи спpoбi пoбopoтися з iнlшим
yс,IaB,Iеним yкpalнським BaжкoaT,Ieтoм,

якиЙ мerшкaв y I(иевi, Якoвoм Кyценкoм пoeдинoк
tIl'I/LBcя нiчисlo.

3aBеP-

Hе paз висTyпaB y циPкaх €вpoпи y мiясвoeнниЙ чaс з
x<oвтo-6пaкитнoю стpiнкolo ypoдхeнець Ши6енoгo нa Киiв-
щинi Бopис Бiлeвич ( l903).

Aле в тoЙ пepioд ус,IIaBуIBсЯ lltе oдин щpaiнськиЙ 6opеuь -
oпексaндp Гapкaвенкo (3.ll.l893- ?), кoтpий бр 6aгaтopa-
зoBиМ чемпioнoм свiry з бopoть6и. Пiспя тoгo' як у I9|3
дo6ився нiчисi B ТPигoдиннoмy пorдинкy 3 yспaвлeним
Iвaнoм Пiддyбним, вiн 6yв 6р зaпpolшений дo Caнкт-
Петеp6ypгa. Taм y l914 yпеplпе здo6р TИTУт| нaЙсипьнirпoгo
BiDКкoaт,Iетa свiry. Пiсля тoгo нeoднopaзoBo пiдтвepдщrвaв
цeЙ титyп нa зМaгa}Iняx y piзних кpaiнaх свiтy.

Ha oпiмпiЙсьKaк iгpaх мilквoeнногo vaсy щpaiнцi Гaличи-
ни, Бщoвини, Boпинi, БepeстeйIцини, Лeмкiвщини' Хoпм-
щини' 3aкapпaття oфiцiйнo пPедстaB,Iяпи Пoпьщy, Pyмщilo
aбo Чехo-CJIoBaччинy.

ПepIпим Bo,IoдaPем oпiмпiйськoi нaгopoди - бpoнзoвoi -
стaв кiннoтник зi Львoвa Aлaм Кpyликeвич (1894-1986).
Cepeд 43 уacникiв вiн BисTyпaB y пoдoпaннi пepelшкoд. У
1928 poшi нa oпiмпiйсЬкoмy тypнipi в AмстepДaмi щe oднy
6poнзoвy мeд.rль зпo6р львiвський шa6пiст Taдeй Фpiдpiх
(1903-1976). Biн peпPфенTyBaв фехтральнvlЙ wry6 ''Львiв,' i
3гoдoм' чеPе3 чoтиPи Poки' пoBтoPиB свiЙ yспiх нa oпiмпiaдi
в Лoс-Aнркeпeсi, хoчa тoдi вlке мelшкaB y Bapшaвi.

oпiмпiЙськиЙ тa свiтoвиЙ PекoPди 3 ппaBaнHя нa спинi нa
дистaнцii 100 мeтpiв BстaнoвиB нa Iгpax IХ oлiмпiaди в Aм-
стepДaмi 1928 poкy вiсiмнaдцятиpiнниЙ щpaiнeць Юpкo
КoцaЙ (Ддopдхс Кoяк), яшЙ внcтулaв y кoмaндi сшA. Пiспя
тiei Oпiмпiaди щpaiнцевi Юpiю Кoцaю нa,IeI(ulJIи всi свiтoвi

PeкoPди в ппaвaннi нa спинi.
Cpi6нy lraгoPoдy в пегкiЙ вaзi в змaгaннях 3 6oксy тoдi здo-

бр шrе oдин щpaiнець 3a пoхoд)кеltням - Cтeфaн Гaлaйкo.
Ha oпiмпiaдi в Бepлiнi 1936 poкy щpaiнeць з Pиги Адaль-

беpт Бyбенкo зaBoIoBaв дпя з6ipнoi Лaтвii 6poнзoвy мeдirль y
змaгaннях зi спopтивнoi xoдь6и.
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У мi;<вoeннцЙ чaс yкpaiнськi емiгpaнтськi делегaцii змaгa-
пися пiд егiдoIo Мiжнapoднoгo po6iтниvoгo спoPтI,IBHoгo сolo-
зy. Cкаxiмo, на Po6iтнинiй oпiмпiaдi y Пpазi 1921 poкy висry-
пи,Iи наrlli сiчoвики пiд кеpiвництBoм К.lаp,lлa Tpипьoвськoгo.
Ha нaсгщних пoдi6нюк змaгaннях y Пpaзi (1927) 6щa тaкoж
пPедсTirBJIенa ,'Ciч'' - тeпеP нa чoпi iз Bсeвoлoдoм Петpiвим,
кoлиrцнiм гeнеPirп-хoPyrDким apмii УHP, кoтpий пicтlя |920
Poкy oпиIrився IIa тyя<инi Й oчoлювaв УкparнськиЙ сiчoвий
сolo3 3a кoPдolloм: тoдi вyrицями чeськoi стoлицi Йцrпo 90
сiчoвикЬ пiд тpaнспaPiшIтo}r iз нarисoм''Укpatнa-Ciн''.

Укpaiнськi ''Ciчi'' з Чеxii нa чoлi з гelrePir,Ioм B. Петpiвим
BllcTутl|lтllа Й нa III Мiяснapoднiй po6iтнияiй oлiмпiaдi y Biднi
влiткy l93l poкy. Cиньo-хсoвтий щpaiнськиЙ пpaпop мaйopiв
пoPяд iз пpaпopaми iнrпих дeP)кaB i нapoдiв y Пpaзi, кoли
сiчoвики 6puшl r{aсть y Мiх<нapoднiй po6iтнинiй oпiмпiaдr
1934 poкy.

У тi чaси тaкol мoх<ливoстi не м:l',Iи yкpaiнськi спoPтсмеIlи'
кoтpi зaлиЦtuIИсЯ в paдянськй Укpaiнi, oскiльки д,lя ниx
III,I,яx нa мixнapoднy спoPтиBIтy' зoкPeмa oпiмпiйськy' aPeнy
6р склaдний i неoднoзнaчниЙ зa yмoв 6eздеpх<aвнoстi piлнo-
гo нaPoдy. A сPсP тpuвalпfil чaс нe 6paв щaстi в oлiмпiЙ.
ськlf,к iгpaх. A кoпи BпеPIIIe yзяB' _ нa Iгpaх ХV oпiмпiaди
1952 poку _ пPaпoP цiei кpaiни 6р y Pщaх BиДaтIroгo yкPa.
iнськoгo B.Dккoaт,Ieтa Якoвa Кyцeнкa.

Cepед щpaiнських гepoiв тих Iгop 6р
спaвнoзвiснltЙ Бopllc Шaшiн (27.0I.L932) _
х(ивa пeгeндa свiтoвoi тa вiтчизнянoi
гi.trцнaстики. Biн пiднiмaBся нa виЩУ схoдин.
Iсy п'rдeстaпy lloшilltи нa тPьoх Iгpaх, oднaчe
зeнiтoм Йoгo мaйстepнoстi стaв сaмe oлiм-
пiЙсьюrй Pим: adсoпIoтнa пePемoгa в 6aгaтo-
6opствi, ще двi _ нa oкPeмих пPипaдirx (6pуcll тa oпopниЙ
стpибoк), двi сpi6нi мeдaлi зa впPaви нa кoнi тa кiльцяx,
6poнзoвa _ 3a впP:lви нa пePeK,Iaдинi.

Уpoдlкенeць сyм Boпoдимиp Гolфниниf,I (2.06.1936) 6paв
rlaсть y п'ятьoх oлiмпiaдaх i з нoтиpьox iз них пoвePтaвся з
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медulлями: двiнi вибopIoBaB 3oлoтo в хoдьбi
нa 20 кiлoмeтpiв (1960-гo в Pимi Й 1968-гo в
Мexiкo), пo oдlloltry Paзy- сpi6лo (|972-ro в
Мюнхeнi) й бpoнзy (1964-гo в Toкio).

У Toкio 1964 poкy здo6улu oпiмпiйськe
3oпoTo ygaiнськi спoPтсмeни Гarпднa Пpoзy-

Meнщикoвa, Бopис Шaxлiн,
Лapvся Лaтинiнa (27 .|2.|93 4).
.(o peнi, спoPтиBнe дoсягнeння нarцoi ви-
дaтнoi гiмнaстки - 18 мeдaлeй piзнoгo гa-
тF{кy' 3 якI,(к дeB'ять зoпoтi, BигPaниx нa
кiлькox oпiмпiЙськlтх iгpaх, дoсi нiким нe
пiвтopенe.

oсo6пивy eпoхy yкpaiнсь-
кoгo спoPтy нa цiЙ oпiмпiaдi вiдкpив пPeд-
стirвHик yкPaiнськoi lшкoли ''залiзнoi гpи'' iз 3a-
пopЬoкя Лeoнiд Жaбoтинсьrсd (28.0l.1938),
кoтpий здoбyв ''зoпoтo'' y пPиllципoвolvry
двo6opствi з Юpieм Bпaсoвим, a пoтiм ви.
гPaвirв 6езпiч вe'IикI,f,l( зМaгaнь' 6aгaтo paзiв
вIIoсячи пoпPaBки дo тaбпицi свiтoвlлс pекopлiв y нaЙпpeс-
тих<нiшiЙ д'Iя вiDккoaтлетiв дpyгiй вaя<кiй вaзi.

B oлiмпiйсЬкoмy Toкio сягнyB зoPяrrиx
висoт i киiвський фexгрaльник Гpигopiй
Кpисс (|2.|2.|940). Йoгo - пePIIIoгo в iстopii

Paдянськoгo спoPтy oпiмпiйськoгo чeмпioнa
з фeхтрaнIIя IIa IIIпaгaх' пPизеPa тPЬoх
oлiмпiaд _ II.ЦlI{в:lпи киiв.
ським д'Apтaнянoм.

Уpopкeнець CyмЩини пeг-
кoaтпет Boпoдrмиp Кщ (7.02. 1927 -16.08.|97 5)
з.lвoювllв двi зoпoтi мeдaлi нa ХVI oпiмпiaдi
в Aвстpaлi1. Beсrryвальник oпексaнtp [Цaпa.
Peнкo бр немпioнoм ХIХ i ХХ oпiмпiaд,
daгaтopaзoвим чемпioнoм свiry тa eвpoпи.
.[вi зoпoтi oпiмпйськi мeдaлi здo6}в IIa мюнхeнськiй 6iгoвiЙ
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дopbкцi спPинтeP BaлepiЙ Бopзoв
сoнщинi.

з Hoвoi Кaхoвки нa Хеp.

He мox<нa нe згaдaти пpo спoPтивнцЙ
пoдвиг вiтpильникa Baпeнтинa Мaнкiнa
(19.08.1938) з Киeвa, яwtit вlаступaв Ila чo-
тиpЬox Лiтнiх oпiмпiaдaх y piзних Kпaсaх
сУдeн. У пiдс},rикy _ вигPaB нoтиpи oлiм-
пiЙськi IIaгoPoди' з яких TPI4 - зoпoтi.

,(есятюa paзЬ встaнoвлIoв-
,IIoвilB PекoPдI{ свф Cеpгй Бyбкa (4.|2.|963) _
cтpп6ун з жеPдинoIo' пеPемo)кeць нa всiх
IIIeсти чемпioнaтaх свiry з пегкoi aтJIeтики' в
яких 6paв yчaсть. Укpaiнa спpaвдi мo)кe гoP-
ДуITу|ся ним, 6o Йoгo oфiцiЙнo визнaвaли
нaЙкpaщим спoPтсI{eнoм свiтy.

Киiвське''.[,инaмo'' 6yпo
пePшIим фщ6oльним клфoм сеPед Paдян-
ськI.trк кoмaltд' кoтpий у |975 poцi зaвoлoдiв
не тiльки Кфкoм Кфкiв, a Й Cyпepкфкoм
€вpoпи. HaЙкpaщими фщбoпiстaми €вpoпи
стilв.l,Iи гPaвцi кoмaнди: oпег Бпoхiн (5.l l.1952)'
пePIIIим сepед щpaiнцiв oдeplкaв пpиз ',3o-
пoтиЙ м'яч.. 3a пiдсyrикaми фyгбoпьнoгo сe.
зoну 1975 poкy. 3гoдoм тaкoi х< veстi yД'oстotлися Iгop Бeлaнoв
(25.09.1960) - y 1986 i AнпpiЙ Шeвчeнкo (29.09.|976) - у
2004.

ЯcкpaвпЙ IIIляx y фщ6oпi мaе i oпiмпiй-
cькlцЙ чемпioн oпексiй MиxaЙпичeнкo
(30.03.l963). Гpaвeць rс,Iiвськoгo''.['инaмo''
BистyпaB зa збipнi коМaнди сPсP' сHД i
Укpaiни. Taк тpaпилoся' щo пPoтягoM тPЬoх
сезoнiв пoспiль вiн стaвaв чемпioнoм тPьoх
кpaiн - сPсP' Iтaлii тa Шoтпaндii. I{e стaлo
пiдстaвoIo д,lя тoгo' щo6 Йoгo iм'я бyпo зa-

пI,Iсaнo y Книзi peкopпiв Гiннeссa.
.(o цiei книги тaкoж зaнeсенo xiнoнy гaнд6oльнy кoмaндy
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''Cпapтaк'. 3 Кисвa, яK^ нa чoпi з ,IегендaP}Iим тpeнеpoм Iгo-
peм Typниним (6.l l.193н4.1 l.1993). пlД
йoгo кеpiвtlицтвoм спapтaкiвки здo6упи
пoспiль 20 пеpeмoг y немпioнaтax Paдянсь.
кoгo Coюзу тa |3 _ y poзiгPalшilx Кфкa
eвpoпeЙських чемпioнiв. Iгop Typнин двiчi
пPивoдив з6ipнy сPсP дo пеPelvroг нa oлiм-
пiйських iгpax тa двiчi _ нa чемпioнaтaх
свiry.

У лютoмy 1994 poкy нa 3имoвих oпiмпiЙськrж iгpaх y нe-
Bе,II{чкoМy }IoPBезькoмy мiстi Лiлпexaммеpi Укpaiнa BпеPшIе
6щa пpедстaвпeнa сaмoстiЙнoю кoмaндolo.3 37 щpaiнських
спopтсменiв, кoтpi BзяII|4 гraсть y змaгaнrrях iз l0 видiв спoP-
Try' пеPIДy зo,Ioтy oпiмпiйськy медir,Iь пPинeспa нalшiй кoмaн-
дi фiгypисткa oксaнa Бaюп, }?oркенкa fiiпpoпeтpoвськa. A нa
Лiтнiх oлiмпiЙських iгpaх пеpuтy зo,Iory МeдaлЬ дпя Укpaiни
пpинiс 6opець Aнaтoпiй oпiЙник з Маpiyпoпя.

Ha змaгaнняx в Aтпaнтi yкpaiнськi шIIIэTуI вибopoпи в>кe 23
мeдaлi, з-пoмix якиx 9 3o,IoтI{к' щo д:rпo мoх<ливiсть нalцiЙ
кoмaндi рiйти дo пepIшoi десятки з-пoмiл< мaЙrкe 200 i ввес-
ти Укpaiнy дo кoJIa пiдеpiв свiтoвoгo oлiмпiЙськoгo спoPTy.
Toдi нaйбйьIIIoгo oсo6истoгo yспL.ry дoмoг,Iaся в Aтпaнтi
дBoP.вoBa oпiмпiЙськa чeмпioнкa Лlлlя Пoдкoпaeвa, здo61в.
пIи пеPемoгy y вiльних BпPaBirх тa в нaйпpeстих<нitшoмy
гiмнaстичнorrлy 6aгaтo6opствi. Taкoгo yспlх}, yкpaiнськa спoP -
тиBнa гiмнaстикa нe зaзн:lвilлa вiд чaсiв llapнcи Лaтинiнoi.

Hi зпaмi дBox Tисячoпiть спopтивниЙ свiт
BPaзипa свoiми фeнoменaльними зд06rг-
кaМи }Ia roлу6in вoдi yкPaiнськa ''зoпoтa
pи6кa'' Янa Клoчкoвa (1982), якa нa хxvII
oпiмпiaдi в Ciднei стirлa дBoPaзoвoю oпiм-
пiйськolo чемпioнкolo, рiЙrпoвrпи дo чиспa
нaйтит1,лoвaнiIшиx спopтсменiв свiтy.

B oстaннi Poки нa пoвний гo,Ioс laяBИтIу|
пpo себe титyлoвaнi щpaiнськi 6oксepи BiтaлiЙ i Boпoдимиp
Клиvки, якiзмуcилп 3 пoвaгoю cTaBпT|4ся дo себe 6aгaтьox
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Biдoмих 6oксеpiв-вaжкoвaгoвикiв. Бiпьlше тoгo, BoлoД|'1tv1у1P
Клиvкo, BигPaBI'IIи B ,Iloтolvfy 2008 poкy пo€динoк y poсiянинa

Cyптaнa l6pагiмoвa, дo тиТy,Ia нeмпioнa свiry
зa вepсieю IBF дoдaв 3вaння нaЙсипьнiIшoгo
6oксepa свiry i зa вepсieю WBo. Teпep вiн
пеPетвoPиB y peaльнiсть здiЙснeння свoei
мpii - стaти a6сoпIoтIlим чемпioнoм свiry y
сщepвaх<кiй вaзi. .['ля цьoгo нaшIoьry 3eм-
,IяКy' B aктивi якoгo е шIe Й oпiмпiЙськe '.3o.
пoтo'', пoтpi6нo здo6yги ule oдин чeмпioн-

ськиЙ пoяс.
Укpaiнui зa пoхoд)I(eнняМ зaв)I(ди 6упи сepeд кPaulиx

спopтсменiв i в кpaiн.D( сBoгo пPo)Iивaння нa 3aхoД,i. Taк,
наЙслaветнilпим xoкeiстoм Кaнa,ци вB.Dкa€ться рivнений y
''ХoкeЙнoму зaпi сIIaBуt'' BeЙн Гpеuкi (26.0l.196l), 6aтьки
кoтPoгo пepetxaли з Укpaiни. 3a 2l piк спopтивнoi кap'epи вiн
зiгpaв 1487 мaтчiв,у яK|4х зaки}ryв 894 ЦIaЙ6u. I-[е пpинeспo
Йoмy тиryл кPaшIoгo xoкeiстa HХЛ yсiх чaсiв.

Hе менrш yс,IaBпeним с Baсипь Мoсieнкo (2.ll.1921)' кoт-
pulr зa свolo спopтивнy кaP,rPy пpoвiв 711 мaтчiвl ! ЯKIIх
зa6ив 258 гoпiв i зpo6ив 282 peзуьтaтивнi пеpeдavi. Bистy-
пaloчи зa ''Чикaгo Бпек Гaкс,' пPoти'.Hью-Йopк PeЙндх<epс''
23 6epeзня 1952 poкy пpoтягoм 2l сeЦIнди yкpaiнeць
Мoсieнкo зaбив тPи гoли.

Aндpiй БoЙчF< Q.5.I94I) BвiDкaeться oдним з кPaщиx
мapaфoнцiв Кaнaди. Biн 4 paзи стaвaв чемпioнoм цiеi кpaiни'
здo6р зo,Ioтy мeдaJIь нa ПaнaмepикaнсЬких iгpос y 1967 poцi.

Пopял 3 IIиМ y ПiвнivнiЙ Aмepицi 3Дo6утII| iм'я вiдoмlдс
спopтсменiв yPoджeнцi Киевa хoкeiсти Aнтoн Бa6чyк
(6.05.1984) i Pyспaн Федoтeнкo (|979), фiцryист з oдeси Biк-
тop Петpенкo (l969).
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