
Пам*яті Симона Петлюри (1879—1979)

О лександер  Стовба

М А ТЕРШ Л И  ДО РОДУ П ЕТЛ Ю Р

В історії боротьби української нації за свою державність, ім’я Си
мона Петлюри завжди відіграватиме важ ливу ролю. Як і його попе
редники, Симон Петлюра добився значних успіхів, а також  поробив 
великі політичні помилки зокрема під тиском несприятливих обста
вин. А все ж  таки Симоїн Петлюра став символом боротьби україн
ського народу за свою незалежність. Ще багато років перед визволь
ними змаганнями Петлюра брав участь в українському відродженні 
як  журналіст і політичний діяч.

Історики всіх націй вшановують своїх державних мужів та пол
ководців детальними науковими працями, насвітлюючи їхню діяль
ність з міжнародних та національних аспектів, студіюючи їхні біо
графії, їхній родовід, включаючи ближчих і дальш их родичів, а на
віть людей із ближчого кола знайомих тих визначних осіб. Симон 
Петлюра належить до таких людей і заслуговує на широкі та глибокі 
до'сліди наших істориків, включаючи його ближчий і дальший рід.

Маючи на увазі столітній ювілей з дня народження Головного Ота
мана, автор цієї статті впродовж довшого часу шукав джерел до ро
доводу всіх Петлюр і тут іподає результати цих своїх досліджень. Зна
хідки ці не дуж е багаті, але, віримо, що вони становлять лише по
чаток.

Біографію Симона Петлюри подавали в різних книгах, збірниках, 
памфлетах, газетних статтях, журналах. Виголошувалось тисячі до
повідей по всіх континентах земної кулі, де його біографію неодмін
но згадувалося. Все це стосувалося переважно біографії Симона, але 
про його рід, рід Петлюр, майже не писалося. Винятком, оскільки нам 
відомо, є стаття Степана Івановича Скрипника (тепер митрополит 
Мстислав), сина рідної Симонової сестри Маріямни, який у збірнику 
«Волинь Симонові Петлюрі», виданім у 1936-му році в Рівному на 
Волині, подав нам відомості про Симонову вітку роду Петлюр. Цю 
статтю передруковано з деякими доповненнями в журналі «Україн
ське Православне Слово» за травень 1976-го року. Ми повністю вико
ристали доповнену статтю митрополита Мстислава. Крім того, в по
шуках за членами роду Петлюр ми систематично переглянули газету 
«Полтавские губернские ведомости» за роки 1839—1894, 1903—1904 та 
1912 і 1914. До речі, згадана газета стала доступна в Америці щойно 
на початку 1970-их років. Газета видавалася два рази на тиждень і 
містила масу даних про місцеве життя по повітах та більших і мен
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ших містах Полтавщини. В нашому випадку особливо цінними 'були 
списки різних людей, наприклад тих, хто не доплачував державних 
податків, тих, чиє майно продавалося за  несплату приватних і дер
жавних позичок, тих, хто кваліфікувався бути обраним судовими жю
рі, або кого вибирано в жюрі, тих, які кваліфікувалися бути вибор
цями до іповітових земств та ігородських дум, списки визиваних в ре
крути тощо. Ці списки 'покривають десятки тисяч людей різних то
дішніх станів, козаків, міщан, селян, духовенства, поміщиків. В по
ш уках за  членами роду Петлюр ми теж  перевірили численні мате
ріяли в університетах північного Огайо, хоч це дало малі наслідки.

По родових переказах, рід Петлюр походить з полтавських коза
ків, які пізніше, після скасування гетьманського (полкового устрою, 
записалися в мііщани міста Полтави. 'Козацьке походження Петлюр не 
підлягає жадному сумнівові, бо мало хто з мешканців Полтави та її 
околиць не був у козаках в періоді від 1648 до 1782 року. По-друге, 
якщо б предки роду Петлюр були закріпачені в 1783-му році або пе
ред тим, то вони вж е не мали б змоги стати міщанами в наступних 
роках і десятиліттях. В додатку до цьоіго треба сказати, що саме пріз
вище «Петлюра» не патронімічне, а типічне унікальне козацьке пріз
вище, яке, імовірно, спочатку було «вуличним прозвиськом», а з пли
ном часу прийнялося як  родова назва. Подібних козачих прізвищ на 
Полтавщині витворилося сотні — типу: Балюра, Цецюра, Манджура, 
Хохуля, Гмиря, Кадура і т. д.

Стаття Степана Скрипника подає важливий факт: «Поза Полтавою 
прізвище Петлюра незнане». В правдивості цього твердження ми ма
ли нагоду додатково переконатися, коли переглянули згадану полтав
ську губерніяльну газету за  якихось 50 років. Із всіх 15-ти повітів то
дішньої полтавської губернії, Петлюр знаходимо в єдинім Полтавсь
кім повіті, особливо в самій Полтаві. Інший важливий факт у згада
ній статті є ствердження, що наприкінці XIX століття у Полтаві існу
вали три вітки роду Петлюр, одна з них ж ила на Кобищанах, друга 
на Манастирській вулиці, а третя (Симонова вітка) на Загородній ву
лиці, і, що всі вони були між собою родичі, себто походили з одного 
кореня, з одної крови.

Нижче подаємо наші знахідки в перекладі українською мовою.
«У 1848 році ратман городської полтавської думи, Петлюра, просив 

Думу, щоб звільнила його від обов’язків ратмана через хворобу (астма). 
Міщанська громада обмірковувала прохання Петлюри, і не згодилася 
його звільнити ні через астму, ні через ревматизм. Лікарське свідо
цтво Петлюри, видане йому повітовиїм лікарем, не було1 прийняте пол
тавською думою до уваги. Дума постановила, що в думі Петлюра мо
ж е передати свої обов’язки  на якого-небудь із своїх синів, яких він 
має повнолітніх три, а з них одного вж е жонатого. Дума постановила 
не приймати уступлення Петлюри і не приймати вибачень». Цей па
раграф знаходимо в статті П. Я. Китицина «Полтава в 19 столитии» 
в «Труды Полтавской Ученой Архивной Комиссии», т. 4, 1907, стор. 48.
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Наступні дані знайдені в  «Полтавських губернських ведомостях», 
подаються тут в хронологічному порядку (рік, місяць, день):

1868. Липень 13. Полтавський повітовий суд визиває спадкоємців до
капіталу, який лишився після померлого титуляр
ного радника Костянтина Трохимов'ича Петлюри.

1869. Квітень 16. Список маєтків підлеглих публічному продажу за
недоплату державних податків у Полтавському по
віті:
Петлюри Василя — в 2-му стані повіту,
Петлюри Петра — в місті Полтаві.

Вересень 10. На списку полтавських міщан, які ще не сплатили 
державних податків — Петлюра Василь.

Грудень 24. Описок недоплатників державних податків у Пол
тавському повіті:
Петлюра Петро — міщанин,
Петлюра Харлампій,
Петлюра Василь.

1870. Лютий 21. На списку жюрі («присяжных заседателей») Пол
тавського повіту вибраних на 1870-й рік:
Петлюра Харлампій — купець.

1871. Січень 27. Список полтавських міщан, яким назначено тягну
ти: жеребок на протязі січня 1871 -на рекрутську 
службу (ті, що народилися в 1850 році):
Петлюра Олександер Петрович.

Грудень 18. Описок осіб, що мають право бути обраними в жюрі 
Полтавського повіту на 1872 рік:
Петлюра Харламіпій — міщанин.

1872. Березень 4. Список вибраних жюрі Полтавського повіту на 1872
рік:
Петлюра Харлампій.

1874. Січень 19. Полтавський 'з’їзд мирових суддів 21-го січня 1974
розглядатиме .справу «прохання міщан Семена Ва- 
силенка та Харлампія Петлюри, щоб закінчити ми
ром їхній позов за образу».

Квітень 17. Полтавський з ’їзд мирових суддів назначив на 15 
квітня 1874 р. казус «по обвинуваченню солдатки 
Параскевії і дочки її М арії Бондаренкових за обра
зу міщанки Олександри Петлюрової.

Червень 15. Список жюрі Полтавського повіту обраних на 1874 
рік:
Петлюра Харлампій — міщанин.

1875. Січень 8. Полтавський з ’їзд мирових суддів 13-го січня 1875
розглядав казус «мирового прохання уповноважено
го священика Павла Дейники, губернського секре
таря Андрія Василіва і полтавського міщанина Пет
ра Петлюри в оправі образи Петлюрою Дейнеки.
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Червень 11. Полтавський з ’їзд мирових суддів 9-го червня 1875 
розглядав справу «по обвинуваченню священиком 
Василем Сокологорським міщанина Василя Петлю
ри за розтрату 130 рублів сріблом».

1876. Січень 14. Полтавський з ?їзд мирових суддів 12-го січня 1876
розглядав оправу «обвинувачення міщанином Хар- 
ламшем Петлюрою міщанина М ихайла Федоровича 
за оббріхування».

Січень 31. Список тих, які мають право бути обраними в жюрі 
Полтавського повіту на 1876:
Петлюра Харлампій — міщанин.

1877. Лютий 26. Петлюра Харлампій, міщанин, обраний в жюрі Пол
тавського повіту на третій квартал 1877 року.

Березень 12. 30-го квітня 1877 р. Полтавський окружний суд бу
де продавати з публічного торгу -нерухоме майно, що 
належить дружині міщанина Анастазії Йосиїповні 
Петлюровій, яке знаходиться в Полтавському пові
ті в містечку Решитилівці і складається з  двора з 
будинком на ньому, повіткою та іншими будовами. 
Маєток цей призначений на продаж на задоволен- 
няміщанина Івана Омеляновича Капітаненка по за
кладнім папері в сумі 534 рублів з  відсотками від 
18-го вересня 1878 р. по день виплати плюс кошт 
судоведения в сумі 45 руб. 95 коп. Продаж почнеть
ся з ціни 300 руб.

Травень 21. Список мешканців міста Полтави записаних в ре
крутські списки до рекрутського набору в 1877 році 
(народилися в 1856 p.):
Петлюра Микола Іванович.

Серпень 13. Мировий суддя другого участку Полтавського пові
ту визиває потомків після померлого міщанина Іва
на Васильовича Петлюри в Полтаві, під манасти- 
рем; майно складається з дворового місця розміром 
приблизно в 1050 квадратних сяженів з  будинком 
та іншими будовами.

1878. Березень 1. Список осіб, що мають (право бути обрані в жюрі
Полтавського повіту 1878 p.:
Петлюр ов Іван (тут, мабуть, вплив друкаря-росія- 
нина). Можливо, це той самий Іван Петлюра, що 
помер попереднього року.

1879. Червень 16. Список осіб до рекрутів у першому рекрутському
участку міста Полтави на 1879 рік (народилися в 
1858-му році):
Петлюра Ігнат Йосипович.

1881. Лютий 25. Загальний список тих, хто має право бути обраний 
в жюрі в Полтавському повіті на 1881 рік:
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Петлюра Василь — міщанин. Він був обраний в 
жюрі на третій квартар 1881 року. Є теж  на спис
ках кваліфікованих на жюрі в 1882 та 1883 р.

1883. Вересень 28. Мировий суддя першого участку Полтавської окру
ги визиває потомків на маєток, який лишився після 
міщанина Петра Васильовича Петлюри, померлого 
26-го травня 1882 року, в Полтавському повіті, Ва
сильківської волості, іпри хуторі Василівка в Рунів- 
ській частині, який складається з .садибної землі з 
будовами на ній, в розмірі половини десятини.

1885. Червень 2. Петлюра Василь — міщанин, є на списку кваліф і
кованих до жюрі Полтавського повіту на 1885 рік. 
Те саме на 1886 рік, коли він в грудні служить в 
жюрі.

1890. Грудень 15. В полтавському повітовому суді 17-го грудня 1890 р.
мала розбиратися оправа «скарги селянина Афіно- 
гена Коровина на (міщанина Миколу Петлюру за 
одразу вчинками {«обиду действиями»). Мова тут, 
мабуть, про Миколу Івановича Петлюру, який 1877- 
го року був рекрутом.

1893. Липень 28. Полтавський -повітовий суд 3-го серпня 1893 р. слу
хав справу «пазову козака Василя Кар-науха на 
міщанина Федора Петлюру за маєтки».

1894. Липень 2. Полтавський окружний суд 28 липня 1894 р. буде
продавати на публічному торгу право -дружини мі
щанина Устини Іванівни Куликової і дружини Ма
рії Іванівни Климксвої на частину нерухомого ма
єтку, який знаходиться у спільній властивості з 
дружиною міщанина Ганною Петлюровою, який є 
в Полтаві, другої частини, на Кобищанах і стано
вить садибу з побудовами, в розмірі половини де
сятини. Маєток цей призначений до продажу на по
криття довгу дружині міщанина Ганні Іванівні Пет- 
люровій 518 руб. 70 коп. Торг почнеться з оціненої 
суми 200 руб.

1912. Вересень 12. Список осіб, які скреслюються із списків виборців 
в Думу в Полтавському повіті, бо не мають повного 
маєткового цензу:
Петлюра Павло Миколайович, міщанин.

Маємо тут деякі розкидані камінчики до родової мозаїки Петлюр. 
Проаналізувавши їх поіменно (включаючи ім ’я по батькові) та часово, 
бачимо, що деякі камінчики підходять одні до одних і укладаються 
у своєрідне фрагментарне родове дерево.

Перш усього, маємо тут своєрідного родового «патріярха», Петлю
ру ■— ратмака полтавської міської думи в 1848-му році і перед тим
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роком. Як відомо, на ігородських р&тманів (радних) завжди обирали 
старших, розумніших і авторитетніших людей, з  довшим життєвим 
досвідом та з досвідом у веденні свого промислу, свого господарства, 
аібо з досвідом у дрібній торгівлі. Крім цього, щоб кваліфікуватися на 
таку виборну позицію, цей Петлюра мусів задовольнити вимоги маєт
кового цензу, отже, не міг бути бідняком. Вибір цього Петлюри до 
думи вказує додатково на те, що він давній житель цього міста, лю
дина, яка розуміється в місевих обставинах.

Як бачимо з  документу, в 1848-му р. ратман мас вж е трьох доро
слих синів .(понад 21 рік віком), один з них вж е одружений. Можливо, 
що він мав ще й молодших синів, які в 1848 році ще не були доросли
ми. Коли візьмемо мінімальний дорослий вік  кожного ратманового 
сина (21 рік) і відіймемо йото від 1848 року, то виходить, що три рат- 
маїнові сини родилися приблизно в 1820-их роках. Коли від цих років 
відіймемо ще 20-25 роюів (мінімально) на доростання самого ратмана 
Петлюри, то вийде, що він міг народитися в 1790-их або навіть напри
кінці 1780-их років. Згадка в документі про те, що в 1848-му році рат- 
манові Петлюрі стали допікати ревматизм та астма, додатково під
тримує калькуляції про його народження у 1780-их або 1790-их роках, 
оскільки з досвіду знаємо, що ревматизм починає допікати людям у 
50-их та 60-их роках їхнього життя.

Наступна особа в цій мозаїці є Костянтин Трохимович Петлюра, 
титулярний радник, який помер 1868-го року. Його службовий чин, 
вказує, що це була вж е немолода людина, яка працювала на держав
ній службі в Полтаві, і тут ж е мала якийсь маєток, до якоіго повітовий 
суд вш ивав офіційно нащадків після його смерти. Про його нащад
ків нам ближче нічого невідомо. Це міг бути один 'із синів ратмана. 
Той факт, що померлий Костянтин Петлюра іменувався по батькові 
Трохимович, дає -підстави .припускати, що ратман Петлюра -називався 
Трохим. Гіпотезу, що це були батько й син підтримує частково і та 
обставина, що прийняття на державну службу Костянтина і його про- 
моції, могли завдячуватися знайомствам та проханням його батька 
ратмана.

Другим кандидатом на ратманов ого сина є Василь Петлюра, який 
згадується в 1869 та 1870 роках як  недоплатник державних податків, 
а в 1875-му році коротко згадуються в судовій справі відносно роз
трати 130 рублів. Правдоподібно, він належав до •парафіяльної упра
ви, в скарбниці якої -сталися якісь фінансові зловживання. Згідно з 
посуванням мозаїчних камінчиків, цей Василь (Трохимович?) Петлю
ра мав доволі численне потомство. Його сином був Іван Васильович 
Петлюра, який помер в 1877 році і мав своє господарство, до якого 
офіційно виз ив а ли потомків після його смерті. Іван Васильович Пет
люра мав сина Миколу Івановича Петлюру, який народився в 1856-му 
році, а в 1877-му році визивався як  рекрут на військову службу. Ми
кола Петлюра мав сина Павла Миколайовича, який 1912-го року був 
виключений із списків виборців до російської Державної Думи через 
те, що не мав повного маєткового цензу.
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Другим сином Василя (Трохимовича?) Петлюри був Петро Васи
льович Петлюра, який згадується в 1869-му р. як  недоплатник дер
ж авних податків, в 1875 році згадується в іпозові за образу, а помер 
він 26-го травня 1882 р. Йоіго син Олексавдер Петрович Петлюра на
родився в 1850-му році, а в 1871-му році його визивали *на військову 
службу. Іншим камінчиком у мозаїці є Йосип Петлюра, який може 
бути або наймолодшим .сином ратмана, або його внуком. Його син, Ігнат 
Йосипович Петлюра, народився в 1858-му році, а іпризивався в рекру
ти в 1879-му.

Серед людей, для яких неможливо знайти родовідного місця в мо
заїці роду є Харлампій Петлюра, який в документах значиться то ку 
пець, то міщанин Полтави, і згадується або в зв’язку із службою в 
жюрі, або в приватних позовах від 1869 до 1877 року.

В 1893 році в позові в Полтавському повіті згадується міщанин 
Федот Петлюра, місце якого в  родовіднім дереві Петлюр невідоме, 
через утрачені звена.

Попередні дані, знайдені в «Полтавских Губернских Ведомостях», 
відносяться здебільшого не до івітки роду Симона Петлюри, а до двох 
інших віток цього роду.

Про вітку роду Симона Петлюри іподаїно детальніше в згаданій до
повненій статті Митрополита Мстислава. Нижче наводимо ці дані.

Павло Петлюра, дід Симона, є першим документально відомим чо
ловіком у цій вітці роду. Про нього «мало що залишилося в пам’яті» 
його правнуків. За нашими підрахунками він міг народитися десь за 
1820-их років, і  міг теж  бути одним із синів (полтавського ратмана 
(Трохима?) Петлюри. Його дружиною була Ганна (Чоловська?), в роді 
якої було багато священиків на Полтавщині. Повдовівши, вона пішла 
в чернецтво, прийняла ім’я Антонії, перебувала по манастирях Пол
тавщини, а потім 'спричинилася до організування Свято-Пожр овського 
Пепловського манастиря -коло Феодосії (Крим), де й померла в сані 
схиігумені. ;Через цю обставину Крим завжди залишався близьким 
серцю цієї вітки Петлюр, включаючи Симона.

Василь Павлович Петлюра, син попереднього і батько Симона, жив 
у Полтаві на Загородній вулиці. Дати його народження не маємо. За  
підрахунками ‘професора О. П. Оглобли-на, Василь Петлюра мав на
родитися на початку 1840 років. Мав своє підприємство, так  звану 
«кінну біржу», себто якихось шість «пар коней з фаетонами та візни
ками, яких випозичав на різні оказії, наприклад: весілля, іпохорони, 
поїздки адміністративних осіб поза Полтаву, туристичні, оглядини 
тощо. У «Полтавських Губернських Ведомостях» він згадується у 
описках тих, що або кваліфікуються, або були вибрані в жюрі Пол
тавського повіту в роках: 1881, 1882, 1883, 1885 та 1886. Помер 1909 р. 
в Полтаві. Н алежав до середньої кляси жителів Полтави, дав своїм 
синам поєну середню освіту в семінарії, надіючися, що з  них вийдуть 
священики. Його 'дружиною була козачка Ольга Олексіївна Марченко,
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з роду козаків Марченків, що жили в околиці Хрестовоздвиженсько- 
го манастиря в Полтаві. Її батько, по давній козацькій традиції, коли 
повдовів, постригся в ченці, прийняв ім’я Аркадія і помер в сані ієро
монаха в Київськім Іонівськім скиті. Це був матірний дід Симо-на.

В сім’ї Василя та Ольги Петлюр народилося 12 дітей. Троє з них 
померли ще немовлятами. Про решту їхній дітей — чотири сини та 
п’ять дочок — є такі дані:

Іван Васильович Петлюра, найстарший син. Народився в першій 
половині 1870-их років. Учень Полтавської Духовної Семінарії. Помер 
студентом від простуди, у 1900 році.

Федір Васильович Петлюра, народився у 1876-му році, ходив спо
чатку в місцеву духовну школу, а опісля в Полтавську Духовну Се
мінарію, яку закінчив у 1898 р. Після закінчення учителював два ро
ки в містечку Карлівка, Костянтиноградського повіту. Кинув учите
лювати і в 1900 р. поступив у  Ново-Олександрійський Сільсько-Госпо
дарський Інститут, в який ходив п’ять років, а восени 1905-го року 
отримав звання «вченого агронома 1-го ступня». Ще будучи студен
том, на четвертому році, під час вакації офіційно заміщав полтавсь
кого повітового агронома, що було неабиякою честю для студента. Від 
березня 1908 р. працює земським аґрономом Кобеляцького повіту, вхо
дячи у близькі стосунки з селянами і з ’єднуючи їхню прихильність. 
Сучасники характеризують його так: «Мав солідні знання, кипучу 
енергію, ініціятиву і дар слова», а також: «мріяв посвятити все своє 
ж иття службі народові, сином якого він і був». Помер несподівано і 
загадково вночі 5-го квітня 1907-го року, коли пізно вертався із схо
дин повітової земської Кобеляцької управи на 31-му році свого ж ит
тя. Офіційно рахували, що він помер від удару серця, але йото роди
на, яка знала його життя інтимніше, не вірила цій офіційній версії 
його смерти. Він брав діяльну участь у тодішніх українських револю
ційних організаціях. Похований в Кобеляках. Був одружений при
близно один рік; невідомо, чи лишив потомків. Дані про нього взяті
із некрологу в йото пам’ять, надрукованого полтавським губернським 
агрономом Ю. Соколовським в газеті «Хуторянин» за 3 травня 1907 р. 
стор. 322.

Симон Васильович Петлюра (10. 5. 1879 — 25. 5. 1926), Головний 
Отаман Української Народньої Республіки. Дружина: Ольга Опана- 
сівна Більська (1885—1959), родом із Прилук (на Полтавщині). їхня 
дочка: Лариса (Леся) Симонівна Петлюра (1911—1941).

Олександер Васильович Петлюра народився 1888 року. Скінчив 
Полтавську Духовну Семінарію, по якій вибрав собі військову кар’є
ру. До упадку царату служив у російській армії. За Української На
родньої Республіки командував куренем Другого -пішого загону, охо
роняв штаб Головного Отамана, потім був командиром куреня третьої 
залізної стрілецької дивізії. На еміграції був піднесений до ранґи пол
ковника Армії УНР. Перебував у таборі інтернованих в Каліш і до 
1925-го року, після чого залишився жити в Польщі. На початку другої
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світової війни служив в польській армії, де командував батальйоном. 
Після війни жив у таборах УНРРА та ІРО. Помер в Канаді 4-го берез
ня 1951-го року; похований на цвинтарі «Провидіння» в Торонто. В 
Канаді був членом редакційної колегії журнала «Церква і нарід». 
Йото дружина: Ірина Витковицька. Його син, Володимир Олександро
вич Петлюра, народився на початку 1940-их рокіїв є професором ф і
зики та математики в одному з коледжів у  Канаді.

Евфозинія Василівна Петлюра, найстарша дочка Василя та Ольги 
Петлюр, прийняла чернецтво під іменем Гавриїли і перебувала в Свя- 
топокровськім манастирі на Криму, де й померла на сухоти перед 
1918-им роком у віці 22-23 роки. Похована поряд із своєю бабусею, 
схиігуменією цього ж  манастиря.

Тетяна Василівна Петлюра, друга з черги дочка в родині, вийшла 
за полтавського козака Пилипа Іваненка, що керував свічковою фаб
рикою Полтавської єпархії. Померла на першому році свого подруж
жя.

Маріямна Василівна Петлюра, вийшла зам іж  перед 1898-им роком 
за полтавського козака Івана 2-го Опанасовича Скрипника, що за Пол
тавою мав свій кушнірський промисел. У «Полтавских Губернских 
Ведомостях» Іван 2-ий та його брат Іван 1-ий згадуються на стисках 
кандидатів до жюрі Полтавського повіту в 1912 та 1914 роках. їхній 
батько, козак Опанас Данилович Скрипник, є або на листах полтав
ських жюрі, або на листах виборців до міської думи в роках: 1878, 1881,
1882, 1883, 1885, 1886, 1887, 1888, 1894, 1904 та 1912. Рід козаків Скрип
ників у Полтаві був досить численний у другій половині 19-го століт
тя, з цього роду вибирали ратманів до міської думи, або членів різних 
комісій, які призначала дума.

Дати народження та  смерти Маріямни Василівни нам невідомі. Її 
чоловік, Іван, загинув від англійської бомби 1944-го року в Юґославії. 
Подружжя Маріямни та Івана мало таких дітей: Степан Іванович 
Скрипник (митрополит Мстислав) народився 10-го квітня 1898 p.; Ан
дрій — ветеринар, розстріляний НКВД 1937-го р. в Чернігові; Силь
вестер — священик УАПЦ, розстріляний НКВД 1937 р. в  Полтаві; 
Зініїда — розбомблена разом із своїм батьком у 1944-му р. в Юґосла
вії та Валер’ян — в ’язень совєтських концтаборів від 1937-го року, 
відсидів 14 років.

Марина Василівна Петлюра, була неодружена, жила в Полтаві, 
знищена НКВД в 1937-му році.

Феодосія Василівна Петлюра, наймолодша сестра Симона, теж  ж и
ла в Полтаві, була неодружена, знищена НКВД в 1937-му p., під час 
«єжовщини».

Маємо тут мозаїку роду Петлюр, яка починається документально 
від 1848 р. вона дуж е неповна, бо немає доступу до давніх архівів Пол
тавського повіту, якщо такі взагалі ще існують. Хочеться вірити, що 
майбутні дослідники познаходять втрачені камінчики і виповнять ро
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довідну мозаїку цього непересічного роду як у ширину так і в глиби
ну. Навіть скупі знахідки про всі вітки роду Петлюр свідчать про ди
намічність його у 19-му столітті, члени якого належать до середньої 
кляси Полтави і беруть участь у місцевій адміністрації, громадському 
та церковному житті. Ця родова динамічність особливо виявилася в 
нашому столітті в особ,ах Симона Петлюри та його племінника Митро
полита Мстислава Скрипника.

Наприкінці я  хочу подякувати професорові О. П. Оглоблинові за 
допомогу деякими матеріялами та порадами.

Ч и Ви в ж е  стали ф ундатором  «У країнського Історика»? Просимо 
складати  п ож ертви  на В идавничий Ф онд УІТ. Д альш а розбудова 
історичного ж у р н ал у  і поява ф ун дам ен тальн и х  праць з  р ізн и х  
д ілян ок  у кра їн сько ї історії великою  мірою  зал еж и т ь  від  В аш ої

допомоги.

СТАВАЙТЕ БУДІВНИЧИМИ УКРАЇНСЬКОЇ 
ІСТОРИЧНОЇ НАУКИ!


