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Визначні дати української історії: 

уроки для сучасників 
 

 

УДК 94(477)"16/17" 

Зварич Р.В., ст. 2-го курсу землевпорядного факультету 

Науковий керівник: к. е. н., професор Богіра М. С. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ПАВЛО ПОЛУБОТОК ЯК ДЕРЖАВНИЙ ТА ПОЛІТИЧНИЙ ДІЯЧ 

(до 360-річчя від дня народження) 

 

Павло Полуботок народився близько 1660 року на родинному хуторі 

Старополуботівський (Полуботівка), нині смт. Шрамківка, в заможній 

козацькій родині. Прадід Ярема Полуботок був мешканцем Чернігова і 

1637 року виконував обов'язки райця чернігівського магістрату. Батько 

Леонтій Полуботок послідовно служив писарем та сотником Чернігівського 

полку, а згодом – бунчужним, генеральним осавулом і переяславським 

полковником. У 1670-х роках Павло Полуботок навчався у Києво-

Могилянській академії. 1680 року він одружився з Єфимією Самойлович, 

племінницею Івана Самойловича. Після закінчення академії Полуботок 

служив у Війську Запорозькому як військовий товариш Чернігівського 

полку, а згодом отримав ранг значкового товариша. 

У ході Північної війни, 1708 року, Павло Полуботок не підтримав 

виступ Івана Мазепи проти московського царя Петра І. 6 грудня того ж року 

на Глухівській раді, організованій промосковською козацькою старшиною, 

він був одним із претендентів на гетьманство. Проте булава дісталася Івану 

Скоропадському, а кандидатуру Полуботка відхилили через побоювання 

Петра І.  

На підвладних землях Павло Полуботок розгорнув активну господарчу 

діяльність. Він розвивав промисловість, будуючи млини, ґуральні, гути і 

рудні, й наповнював власну скарбницю, торгуючи зерном і тютюном. На 

виручені кошти скуповував нові маєтки у Гадяцькому, Лубенському, Ніжин-

ському, Охтирському, Сумському й Чернігівському полках. На початку 

1720-х років він був одним із найбільших землевласників у тогочасній 

Гетьманській і Слобідській Україні. Полуботку належало близько двох 

тисяч селянських дворів, садиби в Чернігові, Гадячі, Любечі, Лебедині, 

Михайлівні, Коровинцях, Оболоні, Боровичах. Він мав невелику бібліотеку, 

колекцію картин, ікон та зброї. За свідченням Якова Марковича, Полуботок 
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цікавився історією й упорядкував коротку «Хроніку», що охоплювала події в 

Україні протягом 1452–1715 років. Він також був покровителем чернігів-

ського Вознесенського собору. 

Павло Полуботок 1722 року був призначений наказним гетьманом 

десятитисячного козацького загону, який за указом Петра І працював на 

будівництві Ладозького каналу.  

У першій половині 1722 року Полуботок виконував обов'язки 

наказного гетьмана Війська Запорозького за відсутності Івана Скоропад-

ського. Після смерті останнього, 4 липня 1722 року, козацька старшина 

обрала Полуботка наказним гетьманом ще до оголошення нових виборів. 

19 серпня 1722 року Полуботок видав універсал, який: 

1) забороняв зловживання світських і духовних можновладців щодо 

осіб козацького стану; 

2) передбачав реформу судочинства, а саме визначав порядок судових 

апеляцій та регламентував процес судочинства.  

Полуботок разом із старшиною не переставав також добиватися 

дозволу на обрання нового гетьмана, скаржився на самоуправства і грубе 

поводження великоросійських чинів і посилався на статті Богдана Хмельни-

цького проти нововведень. Згідно з оповідями, Полуботок сміливо докоряв 

Петру за порушення українських прав, доводив, що гноблення України не 

приносить йому ніякої честі – значно більше слави правити народом вільним 

і вдячним, ніж пригноблювати його насильством. Смерть Полуботка у 

в'язниці справила глибоке враження в Україні, особливо серед старшини. 

Полуботка почали прославляти як героя-мученика за Україну. Він був 

похований на кладовищі в Санкт-Петербурзі при церкві св. Самсона-

Прочанолюбця.  

Бібліографічний список: 

1. Українська мала енциклопедія: 16 кн.: у 8 т. / проф. Є. Онацький. 

Буенос-Айрес, 1963. Т. 6, кн. XI : Літери Пере–По. С. 1426–1428.  

2. Плачинда С.П. Лебедія. Скарб Полуботка. Київ: Стебеляк О. М., 

2013. 192 с. 

3. Михайло Слабошпицький. З голосу нашої Кліо. Київ: Довіра, 1993. 

С. 183–186. 

  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD_%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://encyclopedia.kiev.ua/vydaniya/files/use/second_book/part6.pdf
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УДК 94(477):929-Довбуш 

Хмельнюк Ю. Е., ст. 1-го курсу землевпорядного факультету 

Науковий керівник: к. і. н., доцент Баран І. В. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ОЛЕКСА ДОВБУШ – ГЕРОЇЧНИЙ ЛЕГЕНДАРНИЙ ОПРИШОК 

(до 320-річчя від дня народження) 

 

Олекса Довбуш народився 1700 року в селищі Печеніжині. Його 

батько Василь належав до найбіднішої верстви сільського населення – 

комірників, які не мали навіть своєї хати. В Олекси був брат Іван, з яким 

вони пасли на полонинах батькових овець разом з вівцями селян Марківки. 

Перші згадки про виступи Довбуша знайдено в документах за 1738 рік. 

У тогорічних джерелах пишуть про нього як про опришка, що очолює загін. 

Припускають, що ватажок міг діяти й раніше, хоч це не зафіксовано в 

історичних матеріалах.  

Упродовж 1738–1739 років Олекса Довбуш розгорнув діяльність 

навколо Печеніжинського ключа, а згодом і всього Покуття. Селяни інколи 

навіть шукали захисту в Довбуша, бо вже 1739 року на прохання одного 

селянина з Малих Лючок опришки боронили його перед братами.  

Спочатку Олекса Довбуш діяв з братом Іваном. Вони ходили по всьому 

Покутті, не раз навідувалися в рідне село, а відходячи, залишали родичам 

грошову допомогу. Заходив інколи Олекса з братом і до печеніжинської 

корчми. Навесні 1739 року там сталася сутичка між Олексою й Іваном. На 

якому ґрунті вона виникла, невідомо, але в бійці один із опришків був 

убитий, а розгніваний Іван так ударив брата топірцем по нозі, що Олекса на 

все життя залишився викривленим.  

Відтоді брати Довбуші назавжди розійшлися. Олекса залишився у 

Галицькій землі, а Іван подався на Бойківщину. Він діяв на Болехівщині, 

Самбірщині, Перемищині, навіть сягав Сяноцької землі.  

Загони Довбуша діяли на Прикарпатті, робили походи в Перемишль, 

Дрогобич, Турку, на Закарпаття й Поділля. Опришки Олекси Довбуша 

особливо активно діяли в Коломийському повіті влітку і восени 1738 року. 

Їхнім опорним центром стали околиці Яблунівського ключа. 

Його виступи набули масового характеру. У народі Олексу називали 

«благородним розбійником» – герой, який уособлював собою справед-

ливість, сміливість, честь, безкорисливість, символізував незламний 

народний дух, поєднуючи в собі найкращі риси національного характеру.  

У 1740–1741 роках під натиском польських військ Довбуш змушений 

був залишити околиці Печеніжина та Яблунова, відступити на Верховину й 
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отаборитися на Буковецькій полонині. Звідси знову почав нападати на 

шляхетські маєтки не лише на Коломийщині, а й на Буковині та Закарпатті. 

Розправа Довбуша з економами, лихварями, орендарями у 1738–1745 роках 

викликала серед простого люду симпатію.  

Селяни вважали Довбуша «своїм спасителем». 24 серпня 1745 року 

Довбуш був по-зрадницькому вбитий.  

Олекса Довбуш уже близько 280 років залишається для українців 

людиною-легендою, яка багато в чому переступила межі реальності.  

Бібліографічний список: 

1. Олекса Довбуш – борець за свободу і народ України, оспіваний в 

легендах. URL: http://heroes.profi-forex.org/ua/dovbush-oleksa-vasilovich  

2. Гнат Хоткевич. Довбуш. URL: https://javalibre.com.ua/java-

book/book/2926940  

  

http://heroes.profi-forex.org/ua/dovbush-oleksa-vasilovich
https://javalibre.com.ua/java-book/book/2926940
https://javalibre.com.ua/java-book/book/2926940
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УДК 94(477) 

Адамович І. В., ст. 2-го курсу факультету механіки та енергетики 

Науковий керівник: к. т. н., в. о. доцента Швець О. П. 

Львівський національний аграрний університет 
 

МАКСИМ ЗАЛІЗНЯК – ПРОВІДНИК ГАЙДАМАЦЬКОГО РУХУ 

(до 280-річчя від дня народження) 
 

Максим Залізняк (1740–1768(69)) – головний ватажок гайдамаків в 

епоху Коліївщини. Будучи Запорозьким козаком, він залишив військо та 

готувався до прийняття чернечого чину і був послушником у Мотронин-

ському монастирі. Однак, коли насильства панських конфедератів (здебі-

льшого польських) над православними на Правобережній Україні викликали 

в українському суспільстві народний гнів та хвилювання, він зважився 

піднести прапор народного повстання і став на чолі гайдамацького загону з 

декількох сотень людей. Назвавшись запорозьким полковником, скликаючи 

до себе народ і розпускаючи чутки про наявну в нього грамоту від Катерини 

II, велить винищувати поляків і євреїв в Україні.  

Повсталий народ Правобережної України (передусім селяни) відгук-

нувся на цей заклик, і під проводом Залізняка, у квітні 1768 р., його загін 

пройшов до Умані, всюди винищуючи поляків і євреїв. Особливо кривава 

різанина відбулася в Лисянці й Умані, куди, як у місця найбільш укріплені, 

втекли від повстання багато панів. Перед останнім містом Залізняка зустріла 

надвірна козацька команда власника Умані, п. Потоцького, під проводом 

сотника Гонти, який перейшов на бік Залізняка.  

Після взяття Умані та страшної різанини в ній (за словами деяких 

польських мемуаристів, загинуло до 20000 чоловік), Залізняк проголосив 

відновлення гетьманщини і сам назвався гетьманом. Однак незабаром 

присланий імператорським генералом Кречетніковим полковник Гур'єв 

хитрістю захопив Залізняка й Гонту.  

Як підданий імператриці, Залізняк, на відміну від Гонти, не був 

виданий полякам, а залишився в руках російської влади. 8 липня 1768 він, 

разом із 73 товаришами, був ув’язнений у Києво-Печерську фортецю, а 

наприкінці місяця надійшло розпорядження про віддання його суду в 

київській губернської канцелярії. Вирок цього суду достеменно невідомий, 

але, ймовірно, він передбачав заслання до Сибіру.  

Бібліографічний список: 

1. URL: https://ukrainopedia.wikia.org/wiki/Максим_Залізняк 

2. URL: https://uk.rodovid.org/wk/Запис:282577 

3. URL: http://mnk.org.ua/novini/maksim-zalizniak-kozak-shcho-ocholiv-

koliyivshchinu 

https://ukrainopedia.wikia.org/wiki/Максим_Залізняк
https://uk.rodovid.org/wk/Запис:282577
http://mnk.org.ua/novini/maksim-zalizniak-kozak-shcho-ocholiv-koliyivshchinu
http://mnk.org.ua/novini/maksim-zalizniak-kozak-shcho-ocholiv-koliyivshchinu
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УДК 94(477)"17"  

Матійців В. А., ст. 2-го курсу землевпорядного факультету 

Науковий керівник: к. е. н., професор Богіра М. С. 

Львівський національний аграрний університет 

 

МАКСИМ ЗАЛІЗНЯК ЯК БОРЕЦЬ ПРОТИ СВАВІЛЛЯ  

ТА ЗНУЩАННЯ 

(до 280-річчя від дня народження) 

 

Запорозький козак, послушник славного монастиря Мотриного та 

очільник найбільшого гайдамацького повстання, що увійшло в історію як 

Коліївщина, Максим Залізняк, народився в селі Медведівці на Черкащині 

1740 р. Після смерті батька Максим жив близько року у своєї старшої 

сестри. У віці 13-ти років Залізняк пішов на Запорозьку Січ, де був припи-

саний до Тимошівського куреня. З 1762 року працював на рибних 

промислах на Дніпрі. Наймитував в Очакові. У 1767 році став послушником 

Мотрониного монастиря, що на Черкащині. На початку 1768 року перейшов 

до Мотрониного монастиря, поблизу Чигирина. У 20-х числах березня до 

Залізняка прибув козацький отаман Йосип Шелест, що нібито показав лист 

від запорозького кошового отамана, в якому той закликав до повстання 

проти Речі Посполитої. До кінця квітня Залізняк зібрав у Холодному Яру, 

поблизу Мотрониного монастиря, загін запорожців, козаків надвірної 

міліції та селян чисельністю до тисячі чоловік. 

Повстанці проголосили Залізняка отаманом, хоча сам він називав себе 

полковником Низового Війська Запорозького. Основною причиною повстан-

ня було жорстке релігійне та соціально-економічне гноблення українського 

селянства Річчю Посполитою та Російською імперією.  

У другій половині травня загін Максима Залізняка, чисельність якого 

постійно зростала, вирушив із Холодного Яру. Протягом трьох тижнів 

повсталі контролювали Жаботин, Смілу, Богуслав, Канів, Черкаси, 

Корсунь, Лебедин, Лисянку, Звенигородку. Гайдамаки жорстоко розправля-

лися з місцевим польським та єврейським населенням, що було 

санкціоновано відповідним універсалом Залізняка, виданим на початку 

червня 1768 року. 

20–21 червня повсталі оточили Умань і протягом кількох годин посіли 

добре укріплене місто, чому значно сприяв перехід на бік гайдамаків Івана 

Ґонти, сотника надвірної міліції Потоцьких. В Умані гайдамаками було 

винищено від 2 до 20 тисяч поляків, євреїв та українців-уніатів. 

Повстанська Рада проголосила Максима Залізняка гетьманом і князем 

смілянським, а сам він заявив про відновлення Гетьманщини. Чисельність 
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гайдамацьких військ весь час збільшувалася, повстання поширилося на 

Київщину, Брацлавщину, Волинь, Полісся, Галичину. На початку липня 

діяло близько 30 гайдамацьких загонів. На землях, охоплених повстанням, 

почали запроваджуватися елементи козацького адміністративного устрою. 

Розмах повстання почав турбувати російський уряд, якому гайдамаки 

як військова сила вже стали непотрібні. Російські війська надали допомогу 

армії Речі Посполитої у придушенні повстання. Для арешту Залізняка 

та Івана Гонти М. Кречетніковим до Умані був засланий полковник Гур’єв з 

військом. 27 червня росіяни оточили табір гайдамаків, в якому перебувало 

на той час близько тисячі вояків. Останні, вважаючи російську імпера-

торську армію своїм союзником, не чинили опору при арешті. Більшість 

гайдамаків разом із Іваном Гонтою, як піддані Речі Посполитої, була пере-

дана полякам та страчена. 8 липня 1768 року Залізняка разом з 

73 гайдамаками, що вважалися підданими російської імператриці, було 

ув’язнено в Києво-Печерській фортеці. Наприкінці липня їх було засуджено 

на побиття батогами, таврування, виривання ніздрів і довічне заслання до 

шахт Нерчинська. 1 листопада 1768 року дорогою до Білгороду, в слободі 

Котельві Залізняк разом з близько пів сотнею ув’язнених роззброїли конвой 

і втекли, однак невдовзі були спіймані й відправлені на каторгу, де, 

ймовірно, й помер видатний ватажок. 

Бібліографічний список: 

1. Глинський І. В. Твоє імя – твій друг. Київ: Веселка, 1985. С. 66. 

2. Залізняк Максим: довідник з історії України. Київ: Генеза, 2002. 

С. 249–250. 

3. Лавріненко Н. Максим Залізняк. Київ: ЕММА, 2012. 79 с. 

4. Лавріненко Н. Під покровом таємниці: Що нам відомо про Максима 

Залізняка? День. 2006. № 10, 15. 

5. Яковенко Н. Нарис історії України з найдавніших часів до кінця 

XVIII ст. Київ: Генеза, 1997. С. 270–276. 
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УДК 336.77.631 

Комар А.В., ст. 3-го курсу землевпорядного факультету 

Науковий керівник: к. е. н., доцент Шпік Н. Р.  

Львівський національний аграрний університет 
 

ХОЛОДНОЯРСЬКА РЕСПУБЛІКА ЯК ПРИКЛАД ГЕРОЇЗМУ  

ТА БОРОТЬБИ З ОКУПАНТАМИ 

(до 100-річчя історичної події) 
 

5 квітня 1919 р. у Мотронинському монастирі було проголошено 

Холодноярську Республіку. Це місце стало осередком українського повстан-

ського руху проти загарбників (німецьких окупантів, російських «білих» і 

«червоних» інтервентів), який очолювали брати Чучупаки.  

Мета формування – захист скарбів монастиря від російських дезер-

тирів, які тікали із фронтів Першої світової додому. Чисельність першого 

мельничанського відділу самооборони становила 22 козаки. 

Згодом, очевидно, вже в час підготовки до антигетьманського повста-

ння, селяни Мельників звернулися до Василя Чучупака, який був не тільки 

старшим від брата Олекси, але й мав вище військове звання – прапорщик 

(Олекса – рядовий царської армії), – створити новий відділ, що той і зробив. 

Згодом утворилася Холодноярська республіка, територія якої охоплю-

вала понад 25 навколишніх сіл та мала близько 15-тисячну селянську 

повстанську армію, бійці якої називали себе козаками, а своїх командирів – 

отаманами (на згадку про військову традицію козаччини). 

Після загибелі Василя Чучупаки Холодноярську республіку очолив 

його заступник Іван Деркач, член Холодноярського повстанкому. У жовтні 

1920 року Кость Блакитний склав повноваження Головного отамана Холод-

ного Яру та вирушив у Катеринославську губернію на чолі Степової дивізії. 

Холодноярська Республіка проіснувала до 1922 року, коли більшовики 

обманом заманили холодноярських отаманів у засідку. Під час нерівного 

бою всі вони загинули смертю героїв. 

Бібліографічний список: 

1. Постанова Верховної Ради України «Про відзначення пам’ятних дат 

і ювілеїв у 2020 році» від 03.12.2019 

2. URL:https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%

BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%

BA%D0%B0 

3. Горліс-Горський Ю. Холодний Яр. Львів: Дешева книга, 1937. 

4. Горліс-Горський Ю. Холодний Яр. Нью-Йорк, 1961. 

  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%87_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/1922
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УДК 94 (477) «1917/1920» 

Ладанай О.Я., ст. 2-го курсу факультету агротехнологій та екології 

Науковий керівник: к. с.-г. н., доцент Павкович С. Я. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ОБОРОНА ЗАМОСТЯ 1920 РОКУ ЯК СПІЛЬНА БОРОТЬБА 

ПОЛЯКІВ І УКРАЇНЦІВ ПРОТИ БІЛЬШОВИЦЬКОГО 

ПОНЕВОЛЕННЯ: 100-РІЧЧЯ З ЧАСУ ПОДІЇ  

 

У серпні 2020 році минає 100 років від наступу червоної Москви на 

Європу, який не вдався внаслідок поразки радянського воєнначальника 

С. М. Будьонного, що остаточно поховало мрію про світову революцію.  

Після підписання у квітні 1920 році договору «Пілсудського-Петлюри» 

між Польщею та УНР, для боротьби з більшовиками було сформовано 6-ту 

Січову стрілецьку дивізію під командуванням Марка Даниловича Безручка, 

яка була малочисельна, проте досвідчена й патріотично налаштована. 

Симон Петлюра до українського народу говорив: «Народе україн-

ський! Спільною боротьбою заприязнених армій – української та польської – 

ми виправимо помилки минулого, а кров, пролита вкупі в боях проти 

давнього історичного ворога – Московщини, яка зруйнувала колись Польщу 

і занапастила Україну, освятить нову добу заприязнених відносин українсь-

кого та польського народів». 

Пілсудський відповів: «Відбувається боротьба за нашу і вашу свободу 

проти спільного ворога. Я переконаний, що порозуміння між Українською й 

Польською республіками принесе славу і добробут обом народам» ...Від 

імені Польщі проголошую: «Хай живе вільна Україна!» 

І уже у травні разом з поляками уряд УНР повернувся до Києва. Але 

Червона армія почала контрнаступ на чолі з Будьонним. 

Після поразок проти кінноти Будьонного 6-а дивізія відступила аж до 

Замостя, зберігаючи при цьому дух і боєздатний стан. На чолі оборони 

м. Замостя став полковник армії УНР М. Безручко.  

Бойові сили оборони нараховували менше ніж 3,5 тис. осіб. У них було 

12 гармат і 43 кулемети, а також надавали підтримку три бронепотяги – 

«Загонич», «Месник» і «Смерч». Запасів харчування і боєприпасів вистачало 

всього на три-чотири дні, саме такий період потрібно було протриматись, 

адже з півдня на підмогу йшла піхотна дивізія Станіслава Галлера. Польові 

укріплення, збудовані навколо Замостя, утворювали лінію стрілецьких 

осередків, кожен розрахований на взвод піхоти, без ходів сполучення між 

собою і тилом. Уся лінія була прикрита одним-двома рядами колючого 

дроту. Ще одною проблемою були біженці й численні дезертири з різних 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80_(1920)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80_(1920)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%9D%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80
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армій. Почалися інциденти, які ще більше ускладнювали ситуацію. Це 

призвело до необхідності спрямувати частину сил оборони на внутрішнє 

патрулювання міста й наведення ладу. 

29 серпня Будьонний починає штурм фортеці. Атаки «будьоннівців» зі 

сходу було відбито з великими втратами для них. Уранці 30 серпня 

Будьонний оточив Замостя та почав наступ з усіх боків, при цьому із заходу 

будьоннівці майже увірвалися в Замостя. Однак останній резерв, українська 

сотня, контратакою відкинула ворога. 

31 серпня кінна армія припинила облогу у зв'язку з підходом піхотної 

дивізії Станіслава Галлера. Цього ж дня під Комаровим армія Будьонного 

була атакована 1-ю Польською кавалерійською дивізією полковника 

Юліуша Руммеля і, втративши вбитими й пораненими близько 4 тис. бійців, 

змушена була відступити в напрямку Володимира-Волинського. Після цих 

поразок Перша кінна армія втратила свою здатність «молота, який весь час 

пробивав фронт Польської Армії».  

За цю перемогу М. Безручко отримав звання генерал-хорунжий армії 

УНР. І цей момент в історії України є уроком для нас, бо лише свої 

національні збройні сили є гарантом збереження власної державності та 

запорукою її існування.  

Бібліографічний список: 

1. Клюев Л. Л. Первая конная Красная армия на польском фронте в 

1920 году. Москва: Гос. воен. изд-во, 1932. 141 с. 

2. Тимчук В. Ю. Українська військовість у ХХ столітті: 

державницькі, націєтворчі, історіософські і людські виміри. Відродження 

Українського війська: сучасність та історична ретроспектива: зб. 

матеріалів Міжнар. наук. конф., 1–2 грудня 2016 р. Київ: НУОУ, 2016. 

С. 29–30. 

  

https://uk.wikipedia.org/wiki/30_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/31_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%96%D0%B4_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BC_(1920)&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BB%D1%96%D1%83%D1%88_%D0%A0%D1%83%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80-%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
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ПОДВИГ КРІЗЬ ВІКИ (ДО 100-Ї РІЧНИЦІ ЗИМОВОГО ПОХОДУ 

ВІЙСЬК УНР) 

 

6 грудня відзначається День Збройних Сил України. І саме в цей день 

сто років тому розпочався Перший зимовий похід – один із найуспішніших 

рейдів Армії Української Народної Республіки під проводом Михайла 

Омеляновича-Павленка тилами Червоної та Добровольчої армій 1919-

1920 років.  

Похід тривав рівно п’ять місяців – із 6 грудня 1919 по 6 травня 

1920 років – і став однією з найгероїчніших і найуспішніших бойових 

операцій часів Української революції 1917–1921 років. Учасники походу 

подолали 2500 кілометрів Житомирською, Київською, Черкаською, Кірово-

градською, Миколаївською, Одеською, Вінницькою областями, провівши 

понад 50 успішних боїв. 

Основним завданням Зимового походу було збереження армії на 

українській території та перевірка її боєздатності партизанськими діями. 

Похід став унікальною воєнною операцією в історії України. Не маючи 

військово-технічного і медичного забезпечення, Армія УНР виконала свої 

головні завдання – зберегла ядро армії, тримала військо в окупованій 

Україні, підсилила антибільшовицькі повстання і дала Симону Петлюрі час 

домовитись з Юзефом Пілсудським про спільну боротьбу проти радянської 

окупації. 

Усі учасники Першого зимового походу, що повернулися, були 

нагороджені орденом Залізного Хреста. Серед нагороджених були й жінки, 

вони отримали жетон Залізного Хреста. Першою у списку нагороджених 

була Тіна Книшенко (Харитина Пекарчук), яка не лише лікувала хворих та 

поранених, а й зі зброєю в руках захищала незалежність молодої української 

держави.  

Головний урок Української революції 1917–1921 років полягає в 

усвідомленні того, що державність без боєздатної патріотично мотивованої 

армії неможлива. Він став демонстрацією сили духу та зброї українського 

війська: армія зросла чисельно та якісно, а стратегічні завдання було 

виконано. Війська Михайла Омеляновича-Павленка стали міцним ядром 
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нової армії, яка продовжила боротьбу за незалежність під гаслом «Слава 

Україні!» 

Сьогодні пам’ять про Лицарів Зимового Походу повертається в 

суспільну свідомість. Це ім’я із серпня 2019 року носить 28-а окрема 

механізована бригада Сухопутних військ ЗСУ. Також на Одещині в місті 

Ананьїв відкрито перший в Україні пам’ятник із зображенням Залізного 

Хреста Лицарів Зимового Походу. 

Бібліографічний список: 

1. Верстюк В. Перший Зимовий похід: тільки факти. 

URL:  https://www.istpravda.com.ua/columns/2019/12/9/156682/; 

2. Швидченко Т. Крізь бурю та сніг. Перший Зимовий похід Армії 

УНР. URL: https:// www.istpravda.com.ua/articles/2019/12/5/156676/. 

  

https://www.istpravda.com.ua/columns/2019/12/9/156682/
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УДК 811.161.2:323/1:341/231(477)  

Русецька О. С., ст. 2-го курсу землевпорядного факультету 

Науковий керівник: к. е. н., професор Богіра М. С. 

Львівський національний аграрний університет 

 

АУШВІЦ ЯК ТЕРИТОРІЯ ТРАГЕДІЇ ТА СМЕРТІ  

(до 75-ї річниці звільнення в’язнів концтабору) 

 

Друга світова війна – наймасштабніший злочин проти людства. Проте 

не лише військові дії на всіх фронтах забрали життя мільйонів. Найстраш-

ніше відбувалось у концентраційних таборах. Саме там, у так званих таборах 

смерті, фізично знищували представників усіх вікових категорій «неповно-

цінних народів». Більшість «таборів смерті» перебувала на окупованій 

території Польщі: Треблінка, Бельцек, Собібор, Майданек, Освенціум, де 

знищення людей було поставлено на промислову основу.  

Аушвіц (Освенціум) – один із найбільших гітлерівських таборів смерті, 

створений у Польщі у травні 1940 року, в 60 км західніше від м.Кракова. У 

червні 1941 року за наказом Гітлера табір було оснащено газовими каме-

рами. Штат було укомплектовано спеціально навченим персоналом есесівців 

за програмою «кінцевого рішення». З часом табір утворював цілу систему 

таборів: Аушвіц, Біркенау, Моновіце, Голешау, Явішовіце, Нейдахс, 

Блехамер та інші. Основні – Аушвіц, Біркенау, мали понад 620 житлових 

бараків та службових приміщень. У таборах Освенціуму постійно перебу-

вало від 180 до 250 тисяч в’язнів. Як встановлено слідством, до Освенціуму 

щоденно прибувало від трьох до п’яти залізничних ешелонів по 1,5–3 тисячі 

в кожному. Із кожного вагону німці відбирали від 200 до 500 чоловік, 

найпридатніших для робіт у таборах, інших же відправляли до газових 

камер та крематоріїв таборів Аушвіц та Біркенау.   

Спеціальна державна комісія з розслідування злочинів німецько-

фашистських загарбників встановила, що в Освенціумі було знищено понад 

4 млн громадян 27 національностей. Німецькі професори та медики 

проводили в таборі «медичні експерименти» над живими людьми. За 

ступенем технічного забезпечення та жорстокості знищення людей – це 

найстрашніший німецький «табір смерті». 

2 липня 1947 р. польський сейм ухвалив закон про збереження довічно 

території та об'єктів колишнього концтабору та про створення Державного 

музею «Освенцим-Бжезинка» (1999-го перейменовано на музей «Аушвіц-

Біркенау»). 1979 року на пропозицію Польщі територію колишнього табору 

включено до Списку світової спадщини ЮНЕСКО. 
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Минуло 75 років відтоді, як знесилених, понівечених, сплюндрованих, 

зламаних, але вцілілих в’язнів, звільнили з найстрашнішого полону. Вони 

роз’їхались по всьому світу, забравши із собою нестерпний біль та 

витатуйовані цифри на зап’ястку як німе свідоцтво звірств нацизму. Щороку 

цих людей стає все менше. Проте ні ми, ні наші нащадки, жодні прийдешні 

покоління не мають права забути про жертовність мільйонів, їхню 

непохитну віру, несамовите бажання вижити в ім’я майбутнього, в ім’я 

самого життя.  

Бібліографічний список: 

1. Вронська Т. В., Пастушенко Т. В. Освенцім. Енциклопедія історії. 

Київ: Наук. думка, 2010. 

2. «B — the sculpture». International Auschwitz Committee. Retrieved 

April 23, 2015. 

3. Живульская К. О. «Я пережила Освенцим». Киев: Новый мир – 1960. 
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УДК 323.272 

Копець І.В., ст. 4-го курсу землевпорядного факультету 

Науковий керівник: к. е. н., доцент Бочко О. І. 

Львівський національний аграрний університет 

 

РЕВОЛЮЦІЯ НА ГРАНІТІ ЯК ПОЧАТОК БОРОТЬБИ  

ЗА НЕЗАЛЕЖНІСТЬ (до 30-річчя події) 

 

30 років тому, 2 жовтня 1990 року, в Києві на майдані Незалежності 

(тоді – площі Жовтневої революції) студенти розбили наметове містечко й 

оголосили політичне голодування. Більшість становила молодь із Києва, 

Львова та Дніпра. На їхню підтримку почали страйкувати студенти всіх 

закладів вищої освіти Києва, а також учні технікумів, ПТУ і старшо-

класники. 

Ідея проведення акції зародилася влітку 1990 року серед членів 

Української студентської спілки в Києві. Замисел підхопило Студентське 

братство Львова. Співголовами акції, якими стали: Олесь Доній (голова УСС 

Києва), Маркіян Іващишин (голова Студентського братства Львова), Олег 

Барков (голова УСС Дніпродзержинська). Комендантом наметового містеч-

ка обрали студента IV курсу Київського державного університету імені 

Т.Г.Шевченка Т.Корпала. 

11 вересня Верховна Рада УРСР прийняла рішення про заборону 

проведення мітингів на відстані одного кілометра довкола будівлі 

парламенту. 

Зранку 2 жовтня кілька десятків активістів зібрались на площі Жовт-

невої революції і, розстеливши на граніті матраци та спальники, розпочали 

голодування. Увечері було розгорнуто наметове містечко, яке мало чітку 

організацію. Були окремо намети для прес-групи та медиків. Організовано 

охорону наметового містечка. Міліція так і не наважилась розігнати 

демонстрантів, а згодом Київська міська рада дала дозвіл на проведення 

масових акцій в центрі міста. 

Студенти оголосили основні вимоги: 

1) відставка голови Ради Міністрів В. Масола; 

2) проведення позачергових виборів Верховної Ради УРСР на 

багатопартійній основі не пізніше, аніж весною 1991 року; 

3) прийняття постанови про націоналізацію майна КПРС та ВЛКСМ в 

Україні; 

4) відмова від підписання нового союзного договору; 

5) повернення на територію республіки військовослужбовців, які 

проходять строкову службу за межами України, та забезпечення 
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проходження військової служби на території республіки цьогорічного та 

наступних призовів. 

У наступні дні до мітингувальників приєднувалася молодь з усіх 

куточків України. Всього голодувало близько 150 осіб, ще стільки ж 

допомагали. 

Вирішальні події відбулись протягом 12–17 жовтня. Більшість вишів 

Києва підтримали вимоги. Маніфестації пройшли у Львові й Луганську.  

До Верховної Ради були запрошені лідери акції. Позицію студентів з 

трибуни парламенту озвучив Олесь Доній. Після численних дискусій 

17 жовтня Верховна Рада 314 голосами «за» (лише 38 були «проти») прий-

няла рішення частково задовольнити вимоги студентів. Віталія Масола 

відправили у відставку, інші вимоги пообіцяли виконати по змозі. На жаль, 

головне питання – про розпуск Верховної Ради – так і не було втілене в 

життя. Хоча навіть Леонід Кравчук, тодішній голова Верховної Ради, 

пізніше зізнавався, що, якби восени 1991 року відбулися перевибори, 

Україна пішла б зовсім іншим шляхом. 

Бібліографічний список: 

1. «Як починалася студентська «Революція на граніті»?» / Український 

інститут національної памяті. URL: https://uinp.gov.ua/pres-centr/novyny/yak-

pochynalasya-studentska-revolyuciya-na-graniti. 

2. «Революція на граніті: студентський внесок у боротьбу за 

незалежність України». URL: https://armyinform.com.ua/2019/10/revolyucziya-

na-graniti-studentskyj-vnesok-u-borotbu-za-nezalezhnist-ukrayiny/. 

  

https://uinp.gov.ua/pres-centr/novyny/yak-pochynalasya-studentska-revolyuciya-na-graniti
https://uinp.gov.ua/pres-centr/novyny/yak-pochynalasya-studentska-revolyuciya-na-graniti
https://armyinform.com.ua/2019/10/revolyucziya-na-graniti-studentskyj-vnesok-u-borotbu-za-nezalezhnist-ukrayiny/
https://armyinform.com.ua/2019/10/revolyucziya-na-graniti-studentskyj-vnesok-u-borotbu-za-nezalezhnist-ukrayiny/
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УДК 336.77.631 

Богуславська В.І., ст. 3-го курсу землевпорядного факультету 

Науковий керівник: старший викладач Рій І.Ф. 

Львівський національний аграрний університет 

 

РЕВОЛЮЦІЯ НА ГРАНІТІ – СТУДЕНТСЬКИЙ ПРОТЕСТ 

НАЦІОНАЛЬНОГО РІВНЯ (до 30-річчя події) 

 

2 жовтня 1990 року в Києві, на Майдані, який тоді мав назву Площа 

Жовтневої революції, з’явилися намети. Група студентів, переважно з 

київських та львівських вишів, оголосила голодування й висунула політичні 

вимоги: 

– дострокове припинення повноваження Верховної Ради України та 

призначення нових виборів на багатопартійній основі восени 

1991 року; 

– відставка голови Ради Міністрів України Віталія Масола; 

– прийняття закону про націоналізацію майна КПУ та ЛКСМУ; 

– недопущення підписання нового Союзного договору; 

– повернення в Україну солдатів, які проходять строкову службу за 

межами держави, і забезпечення проходження служби на території 

республіки юнакам подальших призовів. 

За кілька днів наметове містечко розрослося до кількох сотень його 

постійних мешканців та кількох тисяч тих, хто щодня збирався на Майдані. 

До протестувальників приєдналися студенти з інших вишів, молодь підтри-

мали кияни. Так починалася перша в новітній історії України широко-

масштабна акція спротиву, яка дістала назву «Революція на граніті». 

Спочатку акція планувалася під стінами Верховної Ради, але там їх 

зустріли посилені загони міліції. Тому інша частина, яка опинилася на 

тодішній площі Жовтневої революції перед монументом Леніну, прийняла 

рішення зайняти позиції й розгорнути наметове містечко просто там. Усе 

було зроблене за лічені хвилини, тож, коли правоохоронці отримали сигнал, 

позиції були зайняті, й хлопці стали в кордон, щоб захистити їх.  

Участь в акції взяло кілька сотень студентів, з них 137 тримали 

голодування від одного до 12 днів. 

Серед студентів, які вийшли на граніт, випадкових людей майже не 

було. Більшість із них ще під час перших виборів до Верховної Ради СРСР 

започаткувала практику ходити по квартирах і спілкуватися з людьми, 

переконуючи їх у необхідності нової України. Дехто влаштовувався на літо 

провідником і вів пропаганду серед пасажирів. 
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Студентське голодування було першою та однією з найуспішніших 

політичних акцій, з якої почалася нова сторінка в історії України. Ще одна 

спроба повторити успіх була зроблена через два роки. Із 6 по 23 жовтня 

1992 року на Майдані студенти знову розбили наметове містечко й оголо-

сили голодування, вимагаючи відставки уряду та реформ. Акція також 

завершилася частковою перемогою: відставкою тодішнього прем’єра 

Вітольда Фокіна, що був призначений на місце Віталія Масола, та обіцян-

ками кардинальних змін від Леоніда Кучми, який став новим прем’єр-

міністром. Однак і ці обіцянки не були реалізовані повною мірою. 

Отже, саме «Революція на граніті» та подальші події стали поштовхом 

до перейменування Площі Жовтневої революції на Майдан Незалежності, 

що офіційно було закріплене в Рішенні виконавчого комітету Київської 

міської ради народних депутатів від 26 серпня 1991 року № 524.  

Бібліографічний список: 

1. Лубківський Р. М. Громове дерево: вибр.твори. Київ: Український 

письменник, 2006. 525 с.  

2. Енциклопедія історії України : у 5 т. / редкол.: В. А. Смолій 

(голова), Я. Д. Ісаєвич, С. В. Кульчицький [та ін.] ; ред. рада: В. М. Литвин 

(голова) [та ін.] ; НАН України, Ін-т історії України. Київ: Наук. думка, 

2003. 

3. Історія Національної академії наук України, 1941-1945 / [упоряд. 

Л. М. Яременко та ін.]. Київ: Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2007. 

573 с. 
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Українські національно-визвольні змагання 

ХХ – початку ХХІ століття 
 

 

УДК 329.733(477) 

Кондратюк К. В., ст. 1-го курсу економічного факультету  
Науковий керівник: к. е. н., доцент Східницька Г. В. 
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НАЦІОНАЛЬНА ІДЕЯ ЯК ЖИТТЄВЕ КРЕДО УКРАЇНСЬКИХ 

ПРОВІДНИКІВ 

 

Є люди, яким судилось бути провідниками, ба навіть рятівниками 

свого народу у найтрагічніші часи свого існування. 

Одним із таких є Тарас Григорович Шевченко, ім'я якого стало для 

багатьох поколінь українців символом свободи, його філософія – 

національною ідеєю, а твори – обов'язковою частиною гуманітарної освіти. 

За значущістю для співвітчизників його поетичну збірку «Кобзар» 

літературознавці прирівнюють до Євангелія. Багато пісень на вірші 

Шевченка Т. Г. стали народними. Сьогодні великий українець – один із 

найвидаваніших у світі авторів. Його Кобзар було перекладено ста мовами 

світу, а пам'ятники Шевченку стоять у 35 країнах.  

Для української культури, що довгий час розвивалася не завдяки, а 

всупереч, Іван Франко став безпрецедентно знаковою фігурою. Талановитий 

поет, прозаїк і драматург, який ледь не отримав Нобелівську премію з 

літератури, Франко, по суті, створив український аналог бальзаківської 

Людської комедії – відобразив Україну свого часу в цілій серії соціально-

психологічних творів. Також багато його поетичних творів для прихиль-

ників незалежної України стали програмними. А історичну прозу Франка 

відносять до національної класики першого ешелону. Франко-політик стояв 

біля витоків перших українських партій, наполягаючи на розширенні 

політичних прав українців та їхньої культури – недарма ще замолоду його 

тричі заарештовували. А всупереч думці багатьох українців-галичан, 

письменник наполягав на єдності всіх українських земель і закликав не 

ділити українців на «галицьких» чи «буковинських». 

Очолюючи Українську греко-католицьку церкву (УГКЦ) у 

найскладніші для України роки, митрополит Андрей Шептицький зумів 

зробити її не тільки релігійним, а й культурним, суспільним та економічним 

центром. Нащадок відомого дворянського галицького роду і доктор права, 
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Шептицький прийняв чернечий сан 1888 року. Церковна діяльність 

дозволила йому стати однією з найавторитетніших фігур у всій Східній 

Європі. Він провів реформу богословської освіти, заснував Львівську 

богословську академію (єдиний український ЗВО на території Польщі на той 

момент), звідки надсилав найкращих студентів на навчання за кордон. При 

Шептицькому в УГКЦ вперше почали використовувати живу українську 

мову в літургіях. Володіючи чималими статками, Шептицький став меце-

натом. Його коштом або за його сприяння було відкрито Національний 

музей у Львові з величезною колекцією ікон, бібліотеку, народну лікарню, 

кілька гімназій, Земельний банк і кредитну спілку. Також Шептицький 

опікувався молодими українськими художникам, заснувавши для них 

спеціальну стипендію[1]. 

У 1866 році нашій державі Господь послав знаного історика, 

літературознавця, соціолога, публіциста, письменника, науковця, 

політичного, громадського та державного діяча – Михайла Грушевського. 

Він був автором майже двох тисяч праць з галузі української й світової 

історії, історіографії, літератури, соціології, етнографії, археології, спеціаль-

них історичних дисциплін, що збагатили європейську і національну науку.  

М. Грушевський – творець української наукової історіографії, автор 

схеми українського історичного процесу від найдавніших часів до 1925 р. 

включно. Ця схема була покладена ним в основу монументальної «Історії 

України-Руси». Створив Науково-дослідну кафедру історії України при 

ВУАН (НДКІУ), очолив Археографічну комісію ВУАН, створив та очолив 

низку науково-історичних комісій ВУАН на ниві української історії. 

Редагував відновлений ним часопис «Україна» (1924–1930), який став 

друкованим органом УНТ і загальноукраїнським журналом науковим 

українознавства. Редагував засновані ним видання історичної секції ВУАН 

«Наукові збірники», «За сто літ», «Студії з історії України НДКІУ», 

«Первісне громадянство та його пережитки на Україні». На базі НДКІУ 

створив київську історичну школу. Розробив проєкт Українського 

історичного інституту та Інституту для досліду пережитків примітивної 

культури і народної творчості України (1928). Прагнув перенести з Відня до 

Києва Український соціологічний інститут [2]. 

Ще однією визначною постаттю в Україні був полковник Євген 

Коновалець, який народився 14 червня 1891 р. в учительській родині в селі 

Зашкові, поблизу Львова. Після навчання в народній школі та в гімназії, яку 

закінчив 1909 року, студіював у Львівському університеті (правничий 

факультет), готувався до юридичної праці. Вивчаючи юридичні дисципліни, 

пройшов ще й повний курс історії України під керівництвом професора 

Михайла Грушевського. У 1914 році Євген Коновалець був мобілізований 
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до австрійської армії, а наступного року, після бою на Маківці, потрапив до 

російського полону. Євген Коновалець знав, що в боротьбі за державну 

самостійність і за укріплення держави найголовнішою й фізичною силою є 

добре зорганізована, глибоко патріотична й добре вишколена армія.  

У 1920 році утворено Українську Військову Організацію (УВО), яку в 

липні 1921 року очолив полковник Є. Коновалець. Ішлося про збереження й 

укріплення військового кістяка. Згодом постала необхідність будувати 

політичну організацію. Нею стала створена на початку 1929 року з 

ініціативи Є.Коновальця та його однодумців, у результаті ретельної підго-

товки через консолідацію найкращих політично-патріотичних революційних 

сил Організація Українських Націоналістів (ОУН). Вістря боротьби ОУН 

було спрямоване проти головних ворогів української державності – москов-

ських большевицьких сатрапів і польської окупаційної шовіністичної влади. 

Червона Москва після знищення Симона Петлюри бачила в особі 

Є.Коновальця свого головного противника [3]. 

Духовні та світські лідери в історії українського народу завжди йшли 

поруч. Духовні лідери були байдужі до влади, грошей та популярності, вони 

уособлювали процес духовного зростання, а світські шукали відносин з 

духовними й визнавали їх за своїх учителів. Проте і одні, й інші жили, 

творили і працювали на благо розвитку і утвердження морально-духовного, 

патріотичного та культурного розвитку нашої держави. 
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ВІДРОДЖЕННЯ НАЦІЇ В УКРАЇНСЬКИХ  

НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНИХ ЗМАГАННЯХ 
   

Українська революція 1917–1921 років – один із найважливіших і 

найскладніших періодів в історії українського народу ХХ століття. Ця доба 

була вершиною національно-визвольної боротьби, коли українці пройшли 

шлях до усвідомлення себе окремою нацією з правом на власне державо-

творення.  

Сформована тоді ідея державної незалежності стала визначальною для 

українського визвольного руху. Розбудовою Української Народної Респуб-

ліки, Української Держави, Західноукраїнської Народної Республіки 

українці довели спроможність національного державотворення. Сьогод-

нішня Україна є спадкоємицею державницьких традицій, закладених 

революцією 1917–1921 років, і залишила позитивні наслідки. Як зазначав 

Іван Лисяк-Рудницький, «було би помилкою говорити про поразку 

української революції. Вона не досягла своєї остаточної мети, але внутріш-

ньо переродила суспільство України…». Справді, навіть більшовики мусили 

рахуватися з розмахом і силою українського національного руху. Замість 

сукупності малоросійських республік та губерній з’явилася Україна, хай ще 

й не відокремлена, але вже виокремлена. І з юридично оформленим правом 

відділитися. Звичайно, в конституції Радянського Союзу ту норму твердо 

вважали мертвою, але українці її оживили, щойно склалися належні для того 

обставини. 

Українська революція має три етапи: 

1. Березень 1917 – квітень 1918 – утворення та діяльність Української 

Центральної Ради, на чолі з М. Грушевським, проголошення її Універсалів. 

За короткий час вона перетворилася з представницького органу українського 

громадського руху на повноцінний парламент Української Народної 

Республіки (УНР); 

2. 29 квітня – 14 грудня 1918 – правління гетьмана Павла 

Скоропадського; 

3. Грудень 1918 – листопад 1921 – встановлення влади Директорії 

УНР, розгортання та придушення масштабного повстанського руху. 

22 січня 1919 р. відбулася Злука західних і східних українських земель, 

– «Акт соборності України». Отже, у часи Української революції вдалося 

зібрати у межах української держави майже всю українську етнографічну 
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територію. Як бачимо, у вкрай важких умовах, у ворожому оточенні, ціною 

жертв мільйонів співвітчизників українці спромоглися відродитися з попелу 

в XX столітті, вибороти державу і відстояти Незалежність у війні з Росією, 

яка триває досі. Державне об’єднання України, яке скріплене кров’ю, 

нарешті відбулося. Звичайно, боротьба попереду важка, бо чимало ще у нас 

внутрішніх ворогів. Та ми обов’язково переможемо, бо за нами Правда, а 

отже, з нами Бог! 

У ході революції український народ уперше у ХХ сторіччі створив 

незалежну національну державу, яка у формі різних утворень мала всі 

ознаки такої держави: територію, кордони, символи, органи влади, військо, 

гроші, мову. У всіх регіонах країни розвивався національний рух, 

створювалися та діяли українські органи влади, політичні партії та 

громадські інституції, відроджувалася культура. 

Як зазначає Олександр Вівчарик: «XXI століття обов’язково стане 

століттям нашої перемоги вже у царині духу, культури і духовності. Адже 

Україна має для цього всі передумови. Українці – талановита нація. Земля 

Українська є батьківщиною багатьох визначних учених і культурних діячів, 

що зробили неоціненний внесок у розвиток світової науки і культури». 

Свого часу український історик, дипломат і теоретик українського 

консерватизму В. Липинський писав: « Бути патріотом – це значить шукати 

задоволення не в тім, «щоб бути українцем», а в тім, щоб було честю носити 

ім’я українця. Бути патріотом – це значить вимагати гарних і добрих учинків 

від себе, як від українця, а не ненавидіти інших тому, що вони «не українці». 

Врешті, бути патріотом, це значить, будучи українцем, виховувати в собі 

громадські, політичні, державотворчі прикмети…» 

Процес розбудови незалежної Української держави потребує узагаль-

нення всього накопиченого українським народом досвіду, адже колізії сучас-

ного державотворення в Україні схожі з проблемами під час визвольних 

змагань 1917–1921 рр. 
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СТЕПАН БАНДЕРА ЯК ПРАПОР УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ 

 

Є люди, які своїми духовними параметрами долають і рамки своєї 

епохи, і межі життя. Смерть не зупиняє їхнього впливу, вони залишаються 

необхідними нації й після смерті. Таким був, є і буде Степан Бандера. 

Він витворив новий – політично свідомий, активний і жертовний тип 

українця-громадянина, і сам був його ідеальним уособленням: служити не 

особам, а Україні, не урядам, а Українській незалежній державі, боротися не 

за мандати і посади, а за ідею – свободу й державність нації.  

Майже все своє життя С.Бандера був запальним, фанатичним 

вигнанцем, відданим малонадійній справі. Цією справою була незалежність 

України, за яку він боровся так уперто, що радянська пропаганда назвала 

усіх членів українського підпілля бандерівцями. І саме український 

націоналізм, який проповідував Бандера, і є тією національною ідеєю, яку 

так гостро потребує українська нація, яку шукають і не можуть знайти наші 

політики. 

Бандера у своїх поглядах був досить радикальною особою. Так, він 

вважав, що єдиний шлях до визволення – це національна революція. Для 

досягнення мети потрібна не тільки ідея, треба боротися передусім за кожну 

людину, за кожного українця. 

Основою для перемоги революції є не збройне захоплення територій, а 

перемога ідей, які оволодівають великими масами. Лише боротьба на 

ідейних засадах українського націоналізму, яких дотримувався Бандера, без 

найменшого компромісу з ворогами може сформувати новий тип людини – 

людини лицаря, людини воїна, людини, яка може інтереси нації поставити 

вище своїх особистих. Без власної держави, без визволення, а отже, і без 

визвольної боротьби, Україна не може мати ані свободи, ані добробуту, ані 

демократії. 

То в чому сила ідей Великого Українця? 

По-перше, в його жертовності – він самовіддано приніс на вівтар 

боротьби за свободу свого народу своє життя. 

По-друге, він щиро і глибоко вірив у Бога і вважав, що Господь 

допомагає його народові. Він говорив: «Змагання за волю і правду, за Бога і 

Батьківщину мусить бути головним змістом життя поневоленого народу». 
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По-третє, він перший з політиків визначив ворога українського 

народу – більшовизм і російський шовінізм, і що з московитами українці 

ніколи не знайдуть спільної мови. 

Ми навчились шанувати свою націю, відзначаємо знаменні дати, 

повертаємо забуті сторінки своєї історії, гордимося своїми Героями. Проте 

цього замало. Тільки тоді, коли кожний з нас задумається над своїм внеском 

у розбудову держави, за яку боровся і віддав своє життя С.Бандера, тільки 

тоді ми станемо духовно вільною, економічно могутньою і політично 

незалежною державою. 
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ВАСИЛЬ ВИШИВАНИЙ: ЖИТТЯ І ЧИН 

(до 125-річчя від дня народження) 

 

Василь Вишиваний – український військовий діяч, політик, дипломат, 

поет, австрійський архікнязь (ерцгерцог) династії Габсбурґів, якого вважали 

одним із неофіційних претендентів на український трон у разі утворення 

монархічного ладу.  

Народився Вільгельм 1895 року в родині архікнязя та адмірала 

військово-морського флоту Австро-Угорщини. Коли йому було 13 років, 

його сім’я переїжджає з адріатичного узбережжя до родинного маєтку в 

Західній Галичині. Батько вважався одним із кандидатів на майбутній 

польський престол і хотів також, щоб сини думали про польську корону. 

Втім Вільгельм не був у захопленні від батькових планів, бо в Галичині 

познайомився з українцями і українська тема  заполонила його до кінця 

життя. 

Василь Вишиваний прославився своїми військовими та дипломатич-

ними здібностями, любов'ю до України та боротьбою за її волю. Він узяв під 

свій патронат легіон УСС та всіляко стримував від його розформування 

центральну австрійську владу, яка слушно підозрювала це формування (у 

подальшому воно стане ядром Української галицької армії) в тому, що воно 

бореться не за імперію, а тільки за українську справу.  У складі австрійських 

військ підтримував УНР у боях з більшовицькими частинами. Певний час 

проживав у Парижі й у Відні, де співпрацював з українськими емігрантами 

та націоналістами. У моменти криз, як наприклад, Голодомор 1932-

1933 років, намагався привертати увагу міжнародної громадськості до 

страждань українського народу, налагоджував співпрацю з міжнародною 

спільнотою. Тому за українським офіцером Василем Вишиваним розпочи-

нають полювання радянські спецслужби. Схопивши його 1947 року,  

вивозять з Відня й ув’язнюють. Йому інкримінують шпигунську діяльність 

та зв'язки з ОУН. Помер Вільгельм Франц фон Габсбурґ-Лотаринзький 

18 серпня 1948 у тюремній лікарні в Києві.  

Його особа в радянські часи замовчувалася, або висвітлювалася 

винятково в негативному світлі, його постать довгий час була маловідомою 

в Україні. І нарешті ми відкриваємо для себе історію представника однієї з 

найвпливовіших династій Європи, який обрав собі українську ідентичність, 
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став легендарним полковником Легіону Українських Січових Стрільців, 

співпрацював з ОУН і жертовно поклав своє життя за волю і незалежність 

України. 
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АНДРІЙ МЕЛЬНИК – «ЛЮДИНА ІЗ ШОВКУ І СТАЛІ» 

(до 130-річчя від дня народження) 

 

 

Відомий український письменник Євген Маланюк назвав Андрія 

Мельника «людиною із шовку і сталі». Його поважали як у військових, так і 

в церковних колах, бо був людиною побожною, працьовитою, талановитою 

та відданою ідеалам незалежної Української держави, боротьбі за яку 

присвятив усе своє життя.  

Народився А. Мельник 12 грудня 1890 року в селі Воля Якубова 

неподалік Дрогобича на Львівщині. Його життєві принципи сформувалися в 

рідній оселі, де особливо шанували Івана Франка та наслідували живий 

приклад батька, який був не лише добрим господарем, а відомим 

громадським діячем.  

Його військовий талант проявився в Легіоні Українських Січових 

Стрільців, який під час Першої світової війни в Галичині боровся проти 

російської армії. Спочатку Андрій Мельник керував чотою, а потім очолив 

сотню стрільців. У бою за Бережани на горі Лисоня потрапив у російський 

полон. У концтаборі над Волгою познайомився з Євгеном Коновальцем, 

разом із яким втік із полону та розпочав боротьбу за відродження 

національної держави. Брав участь у формуванні Галицько-Буковинського 

куреня січових стрільців. Відзначився при обороні Києва на початку 1918 р. 

та в бойових діях, пов'язаних з відновленням Української Народної 

Республіки. Став начальником Штабу Дієвої Армії УНР та отримав 

військове звання отаман Армії Української Народної Республіки. Після 

поразки УНР не впав у відчай, а знайшов у собі сили, щоби продовжити 

боротьбу: разом з Є. Коновальцем він береться за створення Української 

Військової Організації, предтечі ОУН, зокрема стає крайовим комендантом 

УВО.  Чотири роки провів у польській в'язниці, після звільнення деякий час 

працював управителем маєтностей митрополита УГКЦ Андрея 

Шептицького. 

Після трагічної загибелі першого голови ОУН полковника Євгена 

Коновальця відповідно до його усного заповіту Андрій Мельник очолив 

ОУН, виконуючи надзвичайно важливе завдання - збереження організації як 

загальнонаціональної сили, спроможної усіма доступними методами й 

http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Galycko_bukovynskij_kurin
http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Galycko_bukovynskij_kurin
http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Kyiv_mst
http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Ukrainska_Nar_Respublika
http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Ukrainska_Nar_Respublika
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засобами боротися проти ворогів українського народу і здобути Українську 

Самостійну Соборну Державу. Розбіжності в оцінках політичної ситуації 

спричинилися до розколу ОУН: Степан Бандера, мотивуючи необхідність 

рішучіших, «революційних» дій, 1940 року очолив Революційний Провід 

ОУН.  

 У роки німецької окупації А. Мельник перебував спочатку під 

домашнім арештом, а з лютого 1944 року був ув'язнений у концтаборі 

Заксенхаузен. 1947 року іменований пожиттєвим головою ОУН, яку 

очолював до 1964 р. В еміграції багато зробив, щоб згуртувати українців за 

кордоном. Так, завдяки його зусиллям було створено Світовий конгрес 

вільних українців, який упродовж тривалого часу репрезентував інтереси 

українства у всьому світі. Свій земний шлях полковник Андрій Мельник 

завершив 1 листопада 1964 року, до останніх днів залишаючись вірним ідеї 

Незалежної Соборної Української Держави. 
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АНДРІЙ МЕЛЬНИК ЯК БОРЕЦЬ ЗА НЕЗАЛЕЖНІСТЬ УКРАЇНИ 
 

Дослідження підпільної діяльності ключових постатей національно-

визвольного руху 1940-1950-х рр. на сьогодні має важливе не лише наукове, 

а й суспільно-політичне значення. Водночас персоніфікація історії допома-

гає повернути цілу плеяду незаслужено забутих імен. Я вважаю, що до таких 

визначних діячів належить Андрій Мельник, який став символом 

національно-визвольного руху поряд з Н. Махном, С. Петлюрою, 

Р. Шухевичем і С. Бандерою. Його ім'ям назвали цілий рух ОУН, а послідов-

ників, відповідно, іменували «мельниківцями». 

Народився Андрій Мельник 12 грудня 1890 р. в селі Воля Якубова 

неподалік від Дрогобича, що на Львівщині, помер 1 листопада 1964 р. у 

м. Клерво, що в Люксембурзі. 

Андрій Мельник ще парубком вступив до лав січових стрільців, з 

якими пройшов довгий шлях, особливо відзначившись під час карпатських 

боїв. Під час виснажливих боїв із російською армією за гору Маківка 28-

29 квітня 1915 р. сотня Мельника, що входила до складу першого куреня 

УСС, утримувала ліве крило оборони, витримавши кілька лютих атак 

супротивника. 30 квітня сотня Мельника разом з сотнею Будзиновського 

сама контратакувала противника, захопивши 173 полонених і три кулемета, 

а 1 травня разом весь день стримували наступ російської піхоти на самій 

вершині гори Маківка. Закінчився цей день успішною контратакою 

українських бійців. Андрій Мельник став одним з тих, кого прославив бій за 

гору Маківка, забезпечивши йому незаперечний авторитет у майбутньому. 

Надалі він не раз демонстрував і командирські таланти, і особисту 

сміливість. 

Багатолітній в'язень польських тюрем, в'язень німецького концтабору 

Заксенгаузен, який завжди прагнув відновлення незалежності Української 

Держави, на всіх її етнічних землях. Мельник був активним учасником 

української революції 1917-1920 рр. 7 січня 1918 року група українських 

старшин, серед яких Мельник, Михайло Матчак, Роман Сушко та інші, 

організували втечу з полону, і через Орел, Брянськ і Гомель добралися до 

Києва, де приєдналися до Галицько-Буковинського Куреня, який став 

зародком формації Січових Стрільців. У січні 1918 р. став одним з 

організаторів Куреня січових стрільців, а пізніше призначений начальником 
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штабу куреня. Протягом січня – березня 1918 р. брав участь у боях за Київ 

як командир куреня СС.  

Андрій Мельник брав участь у національно-визвольних змаганнях 

1917-1921 рр., спочатку офіцером корпусу січових стрільців під 

командуванням Коновальця, пізніше – полковником армії УНР. Його 

військова та політична кар'єра почалася на фронтах Першої світової війни, 

досягла свого піку в роки Другої світової війни і завершилася під час 

«холодної війни». Він встиг проявити себе з найкращого боку, коли 

командував ротою в легіоні УСС, потім привів «легіонерів» на допомогу 

Українській Народній Республіці, потім активно діяв в еміграції, ставши 

одним із засновників Української військової організації (УВО), а надалі й 

офіційним лідером Організації українських націоналістів (ОУН). Ініціатор 

створення та ідеолог Світового Конгресу Вільних Українців.  

Після закінчення визвольних змагань А. Мельник залишився жити за 

кордоном, але він не впав духом і не зневірився, а з ентузіазмом узявся за 

організацію легальної й підпільної діяльності українських патріотів. На 

початку 1920-х років разом з Євгеном Коновальцем вони створили УВО, яка 

була покликана вести збройну боротьбу проти більшовиків. У 1924 році 

Мельник був заарештований і чотири роки провів у польській в'язниці. 

Після вбивства 1938 року Є. Коновальця, за підтримки митрополита Андрея 

Шептицького, Андрій Мельник був обраний вождем націоналістів на 

другому зборі організації у Відні (1939 р.).  

Відомий ідеолог націоналізму Микола Сціборський так відгукувався 

про керівника: «Це одна з корінних фігур визвольної боротьби. Кому, як не 

йому, її продовжити? А для продовження потрібен досвід. Історія не визнає 

імпровізації».  

 Андрій Мельник, пройшовши шлях від добровольця в лавах Січових 

Стрільців до голови ОУН, зумів себе проявити не лише здібним 

організованим керівником, але й талановитим публіцистом. А його 

життєвий і бойовий шлях є прикладом відданої боротьби за Українську 

незалежну державу.  

Бібліографічний список: 

1. Гаврилів І. О. Військово-політична діяльність УВО-ОУН в 

боротьбі за Українську Державу (1920-1941 рр.). дис. … д-ра іст. наук: 

07.00.01. Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. Львів, 2016. 598 с. URL: 

https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/04/dis_havryliv.pdf 
2. URL: http://heroes.profi-forex.org/ua/melnik-andrij-atanasovich 

  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D2%91%D1%80%D0%B5%D1%81_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B2
http://heroes.profi-forex.org/ua/mitropolit-andrij-sheptickij
http://heroes.profi-forex.org/ua/mitropolit-andrij-sheptickij
https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/04/dis_havryliv.pdf
http://heroes.profi-forex.org/ua/melnik-andrij-atanasovich


34 
 

УДК (043)94(477)+929:355=161.2 

Бобко М. В., ст. 1-го курсу факультету будівництва та архітектури 

Науковий керівник: к. і. н., доцент Баран І. В. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ПОЛКОВНИК УПА ВАСИЛЬ ЛЕВКОВИЧ «ВОРОНИЙ»: ЖИТТЄВИЙ 

ШЛЯХ І БОРОТЬБА 

 

6 лютого 1920 року в селі Старий Люблинець, на українських етнічних 

землях, які входять до складу Польщі, народився видатний діяч УПА Василь 

Михайлович Левкович. З чотирьох років ріс сиротою, виховувався в 

багатодітній сім’ї хрещеного батька. 

Досягнувши вісімнадцятиріччя, Василь Левкович вступає в ОУН, 

проходить військовий вишкіл, отримує псевдо «Вороний». 1939 року 

опинився на окупованій німцями території. І вже після захоплення 

українських земель німецькими загарбниками, у липні 1941 року, він, у 

складі похідної групи під керівництвом повітового провідника ОУН 

Омеляна Грабця, прибуває в Рівненську область, де сам стає провідником. 

Для конспірації Левкович здобуває легальний статус, вступивши до 

народної міліції міста Дубна. Паралельно проводить підпільну діяльність 

інструктора військової й політико-виховної підготовки. У вересні народну 

міліцію реорганізували в «Шуцманшафт», який 1943 року перейшов у 

підпілля. Після цього В. Левкович стає командиром двох чот, проводить 

переможні бої з німецькими заставами під Цуманем і Головиною. 7 квітня 

відбиває спільну атаку поляків і партизанів. 23 квітня атакує німецький 

гарнізон у містечку Іванова Долина. 17 липня проводить акцію відплати 

проти польського села Гути Степанської, де розміщувалася база Армії 

Крайової і звідки велися напади на українські села. 

У квітні наступного року, після поранення з бою з партизанами під 

Буськом, Вороному присвоїли звання хорунжого. У червні 1944 року 

Левковича призначено керівником ВО «Буг». У жовтні він став поручником. 

У лютому 1946 року – майором. Проводив акції на зрив виборів радянської 

влади. 

17 грудня 1946 року війська МДБ оточили його криївку в селі 

Яструбичі. Він, разом з іншими вояками УПА, намагалися знищити 

документи та евакуюватися, але через велику кількість диму той 

знепритомнів. За заслуги йому «посмертно» присвоїли звання полковника та 

нагородили Золотим хрестом Бойової заслуги УПА 2-го класу. 

Левковича ув’язнили в тюрмі на Лонцького, а пізніше – у в’язниці 

МДБ у Києві. Під час ув’язнення і численних допитів він пройшов страшні 
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катування. 22 липня 1947 року військовий трибунал засудив В. Левковича до 

25 років таборів. Покарання відбував у Воркуті. Через слабку фізичну форму 

проходив лікування, зміг одужати завдяки праці на кухні. Після одужання 

був відправлений на роботи в шахти. Після смерті Сталіна розпочалися 

страйки про перегляд справ ув'язнених. Левкович під амністію не потрапив. 

У Воркуті одружився з діячкою УПА Ярославою Романиною, 1957 року 

вона народила сина Романа. У 1965 році, амністована через материнство, 

Ярослава з сином повернулася до Червонограда. Василя Левковича 

звільнили 7 грудня 1971 року. У радянські роки він зайнявся самоосвітою, 

боровся за визнання себе військовополоненим. Відмовився від громадянства 

СРСР і жив з польською довідкою про громадянство. Лише після здобуття 

Україною незалежності оформив паспорт. До старості працював у 

червоноградській шахті №7 електриком. 

Був реабілітований 1997 року. У 2003 році видав власні спогади під 

назвою «Сторінки з пережитого комбатантом УПА». 5 березня 2008 року 

Левковичу урочисто вручили Золотий хрест та надали 300 тисяч гривень на 

придбання квартири у Львові. 

Помер Василь Левкович 13 грудня 2012 року. Його поховали на 

Личаківському кладовищі. 
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ОЛЕНА СТЕПАНІВ – СЛАВЕТНА ЖІНКА-ВОЇН 

 

Нам пощастило жити у час свободи, яка прописана на законодавчому 

рівні. Жінки однаково з чоловіками можуть працювати на більшості 

складних робіт, обирати фах до душі та самостійно приймати рішення щодо 

створення сім’ї чи кар’єри. Але так було не завжди. Жінки не втручалися ані 

в політику, ані у військову справу. Проте історія цієї дівчини зовсім інша, 

адже саме її відвага змінила стереотип про роль жінки не тільки у 

військовий час, а й у мирний період. 

Олена-Марія Степанів – звичайна донька священника зі Львівщини, що 

виросла в колі книжок та мріяла присвятити своє життя учительській праці. 

Змалку любила спорт та вступила до організації спортивного товариства 

«Сокіл», навчалася в семінарії Українського педагогічного товариства.  

Її життя змінилося з присмаком війни у повітрі. Тоді вона остаточно 

вирішила, що її місце в рядах стрілецтва. І от, вона вже в списку 

добровольців «Січові Стрільці-2», куди приймали й жінок. Серед поділу на 

групи вона пристала до тієї частини молоді, яка мріяла про збройну 

боротьбу за власну державу, бо цієї держави не можна здобути самими 

тільки «культурними цінностями». 

Першими й вагомими боями Олени Степанів були бої під Комарником, 

на Маківці та під Болеховом. Там вона як ніхто інший проявила свої 

найкращі якості мужнього бійця-захисника, чим і привертала увагу інших 

військових. Росіяни спіймали жінку як діючого офіцера, і в полоні вона 

користувалася всіма правами старшини – отримувала щоденні відповідні 

виплати на харчування, якщо випадала нагода – мала окреме приміщення 

для ночівлі. Щоправда, як особливий в’язень – перебувала під посиленою 

охороною. Заради Олени пішов у полон її чоловік Роман Дашкевич, але 

їх було відправлено у різні табори для військовополонених: Романа – в 

Забайкалля, Олену – в Ташкент. 

Українці ж симпатизували Олені та намагалися надати будь-яку 

допомогу. Австрійське курівництво також не було байдужим, коли у 

Степанівни, як її називали побратими, не вистачало коштів на харчування.  

Усе це свідчить передовсім про те, що чи не найбільшою заслугою 

першої у світі жінки зі званням офіцера були не медалі, а всестороння повага 
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як від друзів, так і ворогів. Її не вважали гіршою через стать чи національ-

ність. 

До початку війни дівчина навчалася у Львівському університеті, де 

вивчала географію й історію. І навіть по війні знайшла своє місце в науці, 

захистила дисертацію та здійснила свою викладацьку мрію.  

Через те що її чоловік (колишній січовий стрілець та полковник Армії 

УНР) перед радянською окупацією емігрував з передвоєнного Львова, а вона 

була добре знайомою з родиною Шухевичів, її було арештовано 20 грудня 

1949 року.  

Олену Степанів звинувачували у зберіганні «антирадянської, профа-

шистської, націоналістичної» літератури. Вона перебувала в тюрмі на 

Лонцького. Степанів щодня допитували й катували. Згодом її заслали у табір 

у Мордовії.  

Незважаючи ні на що, жінка все одно залишалася сильною та вірною 

рідній державі. 
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ПЕТРО ФРАНКО ЯК НАУКОВЕЦЬ ТА ДЕРЖАВНИК 

(до 130-річчя від дня народження) 
 

Франко Петро Іванович народився 28 червня 1890 року в селі Нагує-

вичах на Дрогобиччині. Після закінчення української академічної гімназії у 

Львові працював учителем, навчаючись на хімічному факультеті Львівської 

політехніки. Захопився футболом, тенісом, грав у футбольній команді 

«Україна», любив судити матчі, організовував спортивні товариства «Луґ», 

був членом «Сокола-батька», а пізніше склав іспит на право викладати 

руханку в гімназіях. Був особисто знайомим з Іваном Боберським. А восени 

1911 року у Львівській академічній гімназії, як учитель фізичного 

виховання, Петро Франко разом з Іваном Чмолою створили перші пластові 

гуртки.  

Прийнявши присягу воїна Легіону Українських січових стрільців у 

1914 році, починається військове життя Петра. Особливо відзначився в боях 

під с. Семиківцями на Тернопільщині на початку листопада 1915 р. під час 

наступу російських військ, де за свідченням відомого стрілецького коман-

дира отамана С. Горука, «вояки під проводом чотаря Франка, незважаючи на 

шалений вогонь артилерії і скорострілів, живо йшли вперед. Вони захопили 

перші рови». За цей бій Франко-молодший був нагороджений медаллю 

Хоробрості ІІ класу.  

У 1916 році закінчив летунську школу поблизу Сараєва. З початком 

Польсько-української війни був направлений до легіону УСС, а в жовтні 

1918 р. повернуся зі своїм полком до Чернівців, брав активну участь у 

боротьбі за Львів. Особливо відзначився при обороні Високого замку.  

Після втрати Львова за ініціативи Петра Франка було організовано 

авіаційний загін, і згідно з наказом Державного секретаріату військових 

справ Петро Франко був призначений командиром відділу і референтом 

летунства. А завдяки організаторським здібностям П. Франка, і за сприяння 

Гетьмана П. Скоропадського в с. Красному була сформована авіасотня у 

складі 14 старшин, 140 підстаршин і стрільців, яка охоплювала сім літаків. 

Цю дату офіційно прийнято вважати днем заснування авіації ГА, а Петра 

Франка – її організатором.  

У 1922 році з дружиною повернувся спочатку до Львова, а згодом ледь 

влаштувався викладачем гімназії в Коломиї. У 1923 р. одержав диплом 
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інженера-хіміка. У зв’язку з початком «пацифікації» 1930 р. за просвіт-

ницьку діяльність і участь у «Пласті» звільнений з посади вчителя. 

У першій половині 1930-х років проживав у Харкові, займався 

дослідницькою діяльністю в Інституті прикладної хімії. У цей час написав 

низку наукових праць, видав підручник з неорганічної хімії та словник 

хімічної термінології, а також був автором 36 винаходів в галузі хімії.  

Був очевидцем голодомору 1932–1933 років і врятував чимало людей. 

На пропозиції НКВС прийняти радянське громадянство не приставав. 

Повернувшись до Львова, працює в школі, перевидає спогади про 

летунський відділ УГА та спогади про батька, які мають велике значення 

для вивчення фольклорної та етнографічної спадщини Великого Каменяра. 

У 1937 стає членом наукового товариства ім. Т. Шевченка.  

Після першої окупації Галичини радянськими військами вирішує 

виїхати до Відня, але йому це не вдається. Радянська влада вирішила 

використати його ім’я, і 22 жовтня 1939 р. П. Франко був обраний делегатом 

Народних зборів для підписання акту возз’єднання Західної України з 

Радянською Україною, де з промовою виступав сам Петро, що дало велику 

підтримку радянській владі серед населення України. Він став символом 

єднання наддніпрянців і галичан. Згодом його призначили деканом 

товарознавчого факультету Українського державного інституту радянської 

торгівлі (нині – Комерційна академія) та директором щойно створеного 

музею Івана Франка з дуже пристойними окладами. 

Із початком радянсько-німецької війни його дім почали охороняти 

співробітники НКВС, а 28 червня 1941 р. його ешелоном відправили на 

Схід. Але потяг потрапив під обстріл нацистів. Що сталося, достеменно не 

відомо. Проте, згідно з деякими документами КДБ, його, найпевніше, 

розстріляли.  

Як бачимо, Петро Франко був дуже талановитою людиною в різних 

сферах: спорт, військові навички, авіація, дипломатія, письменництво, нау-

ка, вчителювання. Як і більшість активних людей, що боролася за 

незалежність своєї країни – був знищений радянською владою.  
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ВАСИЛЬ СИДОР «ШЕЛЕСТ» ЯК ВИДАТНИЙ ПОЛІТИЧНИЙ  

ТА ВІЙСЬКОВИЙ ДІЯЧ 

 

24 лютого 2020 р. виповнилося 110 років від дня народження Василя 

Дмитровича Сидора – полковника УПА, командира оперативної групи УПА-

Захід, крайового провідника ОУН Карпатського краю, Генерального судді 

ОУН, заступника головного командира УПА.  

Василь Сидор народився в селі Спасів, на межі Галичини та Волині, 

навчався в гімназіях Сокаля та Перемишля, у Львівському університеті.  

Був заарештований польською владою за участь у націоналістичному 

русі, але за браком доказів його відпустили. 

Із 1936 р. очолив провід ОУН на північно-західних українських землях. 

Згодом – організатор військових загонів «Вовки». Учасник ІІ-го Військового 

збору ОУН і легіону «Нахтігаль».  

Навесні 1942 р. направлений ОУН на Волинь для об’єднання 

розрізнених військових загонів у майбутню Армію. З моменту створення 

УПА виконує обов’язки Крайового командир УПА-Волинь.  

Під час німецької окупації Василь Сидор виконував розвідувальні 

завдання, зокрема його група 1942 р. ліквідувала в Києві агентів німецької 

поліції безпеки, убивць оунівського лідера Дмитра Мирона – «Орлика». 

У 1943 р. стає шефом штабу УПА-Пiвнiч, а в серпнi 1943 р. створює 

УПА-Захiд, ставши її командиром. Також був першим керівником штабу 

УПА-Волинь. Наприкінці 1943 р. цей відділ налічував понад 8 000 вояків.  

Восени 1943 р. Василь Сидор реорганізує відділи УПА-Захід, і з 

доручення Романа Шухевич стає головним командиром організації. Тепер 

його псевдо – «Шелест». Належить до Генерального Військового Штабу 

Української повстанської армії, стає заступником та одним із найближчих 

соратників головного командира УПА Романа Шухевича. 

Створена та очолювана ним воєнна округа – УПА-Захід – була однією 

з найбільших і діяла в Карпатах до 1949 р. (За даними деяких дослідників, 

чисельність вояків цієї округи 1946 р. сягала до 40 000 вояків). 

Загинув разом із своїм чотирнадцятирічним сином у квітні 1949 р. в 

Рожнятівському районі Івано-Франківської області, під час облави, яку 

проводили війська НКВД.  

Лицар Срібного Хреста бойової заслуги Першого класу. 

http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Peremyshl_mst
http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Nakhtihal
http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Shukhevych_R
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ПОЛІТИЧНИЙ ПРОВІДНИК УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ  

ВАСИЛЬ СИДОР 

 

Активні творці та організатори Української повстанської армії, котрі 

віддали своє життя за нашу волю, не можуть бути забутими. Без їхньої 

посвяти не було б сьогодні Вільної України. Тому, вшановуючи пам’ять 

кожного борця за волю України, ми повинні не тільки захоплюватися 

їхньою величчю духу й незламної боротьби, а й беручи приклад з їхнього 

життя, сьогодні кожен з нас повинен на своєму місці працювати й робити 

все можливе для зміцнення нашої української держави.  

Я вважаю, що серед багатьох славетних провідників, які боронили 

честь та гідність нашої нації під час визвольної боротьби минулого сторіччя, 

одне з визначних місць посідає постать полковника УПА Василя Сидора 

(псевдо – Шелест, Конрад, Кравс). 

Народився Василь Дмитрович Сидор 24 лютого 1910 р. у селі Спасів 

Сокальського району Львівської області. Незважаючи на скрутні часи, 

батьки дали йому добру освіту. У 1931 р. він закінчив Перемиську гімназію. 

Після цього навчався на юридичному факультеті Львівського університету. 

Від молодих років виховувався на самостійницьких ідеях і вже підлітком 

належав до української молоді Пласту й Організації Українських Націо-

налістів. Під час навчання В. Сидор познайомився із кількома майбутніми 

чільними діячами ОУН. Пройшовши шлях від рядового члена до командира 

УПА-Захід і провідника цілого Карпатського краю, він зумів себе проявити 

не лише здібним організатором-керівником, але й талановитим публіцистом. 

Василь Сидор своїм енергійним прикладом вести за собою інших, уміти 

обстоювати свої політичні переконання, – закликає орієнтуватися лише на 

власні сили.  

Йому не було ще й 25 років, як його 1936 року, як одного із 

найздібніших організаторів та військовиків у рядах ОУН, покликають у 

члени проводу ОУН на північно-західних українських землях. На цьому 

пості Василь Сидор широко розбудовує мережу революційного підпілля на 

Волині й Поліссі. За націоналістичну діяльність його двічі заарештовувала 

польська влада (1935-1936, 1937-1939). У казематах Львівської тюрми йому 

довелося сидіти до вересня 1939 р. 
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Із розпадом Польщі Василь Сидор виходить на волю, і тоді, коли 

більшість провідних членів ОУН переїздить на землі, не зайняті більшо-

виками, він залишається на рідних землях під московсько-більшовицькою 

окупацією та продовжує боротися за святі ідеали – за волю українського 

народу. 

Під час німецької окупації «Шелест» виконував розвідувальні 

завдання, зокрема його група 1942 року ліквідувала в Києві агентів 

німецької поліції безпеки, убивць одного з лідерів ОУН Дмитра Мирона – 

«Орлика». «Права рука» головнокомандувача УПА Романа Шухевича, 

Василь Сидор увійшов до генштабу підпільної армії, створив та очолив 

найбільшу із генеральних воєнних округ – УПА-Захід, яка діяла в Карпатах 

до 1949 року. Не дався живим у бою з МҐБ. За визначні досягнення в 

бойовій діяльності він був нагороджений Срібним Хрестом бойової заслуги 

1-го класу.  

Під керівництвом Сидора УПА-Захід 1944 року зросла до неймовірної 

величини, – якщо взяти до уваги дивізійників і тих, що ховались по лісах від 

більшовиків, нараховувала 40000 вояків. У 1946–1947 роках УПА зводила 

величезні бої з двадцятикратною перевагою більшовиків, поляків та чехів, 

щоб звільнити тисячі нашого невинного народу. 

Василь Сидор проявив себе найкращим чином на посаді полковника, 

адже велику увагу приділяв старшинським школам, вважаючи, що без 

хороших старшин армія нічого не варта; намагався не тільки надихати їх на 

боротьбу за державну незалежність України, а й зробити цю боротьбу 

усвідомленою. Ці школи виховали добрих, героїчних старшин, які вмирали 

на полі бою зі словами «Здобуду Українську Державу, або загину у боротьбі 

за неї!» 

Загинув 14 квітня 1949 року в бою з військами НКВС біля села 

Осмолода на Івано-Франківщині. 

Отже, життєвий і бойовий шлях Василя Сидора є прикладом відданої 

боротьби і самопожертви за Українську незалежну державу. Проте ще 

десятки і сотні провідних та рядових підпільників, командирів і стрільців 

УПА залишаються забутими і чекають на достойну згадку нащадків. 
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ЖІНКА-ЛЕГЕНДА, ЯКА ТВОРИЛА НЕЗАЛЕЖНУ УКРАЇНУ 

(до 100-річчя від дня народження Я. Стецько) 
 

Ярослава Стецько – жінка-легенда, близька соратниця Степана 

Бандери, дружина ідеолога ОУН Ярослава Стецька, лідерка Антибільшо-

вицького блоку народів, очільниця Конгресу українських націоналістів, 

народна депутатка України трьох скликань. Її називали «вічною революціо-

неркою» та «залізною леді» українських патріотичних сил. Усе її життя було 

підпорядковане одній святій місії – здобути незалежну Українську державу.  

«Я буду боротись за Україну до останнього подиху свого життя» – 

життєве кредо Слави Стецько. І її життя стало яскравим підтвердженням 

цих слів. Спочатку було повстанське підпілля, потім -  німецька катівня 

гестапо. У 1945 році вона організувала викрадення пораненого коханого з 

більшовицького полону в Чехії й вивезла його на американську частину 

Мюнхена. Одружившись, упродовж багатьох років спільно із своїм 

чоловіком Ярославом Стецьком в еміграції боротимуться проти Радянського 

Союзу.  

У 71 рік повернення на батьківщину – і знову боротьба за утвердження 

незалежної України. У 1991 році її обрали головою Проводу ОУН (бандерів-

ське крило), а наступного вона очолила Конгрес українських націоналістів.  

Була надзвичайно працьовитою. Закінчила правничий факультет 

Мюнхенського університету, магістр політичних наук, знала вісім мов. Була 

фанаткою молодих, вірила у велике майбутнє України. Цією вірою вона 

жила і змогла запалити нею тисячі сердець. Надихала всіх, хто мав щастя із 

нею спілкуватися. А сьогодні її життя надихає до звершень та подвигів в 

ім’я України. І допоки житиме пам’ять про таких людей, житиме Україна! 

Бібліографічний список: 

1. Батенко Т. Вічна революціонерка. Поступ. 2000, № 84 (513), 13–

14 травня. 

2. Минає 100 років від народження голови ОУН Ярослави Стецько – 

жінки, яка творила незалежну Україну. Радіо Свобода. URL:  

radiosvoboda.org/a/30610704.html 

3. Сьогодні 100-річчя з дня народження голови ОУН Ярослави 

Стецько. Укрінформ. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3025134-

sogodni-100ricca-z-dna-narodzenna-golovi-oun-aroslavi-stecko.html 

  

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3025134-sogodni-100ricca-z-dna-narodzenna-golovi-oun-aroslavi-stecko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3025134-sogodni-100ricca-z-dna-narodzenna-golovi-oun-aroslavi-stecko.html


45 
 

УДК 94(477) «19»:929-Ярослава Стецько 

Владика С.В., ст. 1-го курсу факультету будівництва та архітектури 

Науковий керівник: к. і. н., доцент Баран І. В. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ЯРОСЛАВА СТЕЦЬКО – ЛИЦАРКА ДУХУ ТА ВІРИ 

 

Її називали найзапеклішим ворогом Радянського Союзу, а ще головною 

бандерівкою. Цю жінку ненавиділи спецслужби, але любили щирі українці. 

Ярослава Стецько, справжнє ім’я якої – Анна-Ганна Йосипівна Музика, 

назавжди залишиться однією з величних постатей новітньої української 

історії.  

Народилася видатна українська націоналістка 14 травня 1920 року в 

селищі Романівцях, що на Тернопільщині. Через відмову вступити до 

комсомолу Анна покидає рідні терени, вступає до Організації Українських 

Націоналістів. Два роки під іншим іменем працює вчителем у сільській 

школі в селі Юшківцях Жидачівського району Львівської області. 

Ярослава Стецько не просто вчителювала. У школі вона жила й таємно 

працювала ночами в підвальчику, де була влаштована друкарня. Підпільну 

літературу розповсюджували по всьому районі. Починалася вона такими 

рядками: «Я, воїн Української повстанської армії, взявши в руки зброю, 

урочисто клянуся своєю честю і совістю перед Великим Народом 

Українським, перед Святою Землею Українською, перед пролитою кров’ю 

всіх найкращих синів України...». 

Згодом саме в цьому підвальчику з’явилися на світ газета «За 

Українську Державу», журнали «Український комар», «Повстанець» та інші. 

Займатися такою справою було доволі небезпечно, адже за Ярославою 

Стецько постійно стежили. Пізніше, 30 червня 1941, у Львові проголосили 

Акт відновлення Української Державності, ОУНівці зачитували текст у всіх 

селах і містах. Серед них була й Анна.  

До 1943 року Анна переховується у Львові. Під час обшуків у її валізі 

знаходять заборонену літературу, і жінка потрапляє до в'язниці. Невдовзі її 

вдалося звільнити, а 1944 року провід ОУН наказав їй залишити Україну. 

Ганна виїхала за кордон: спочатку у Відень, потім – у Мюнхен.  

Саме Ганна Музика очолювала мобільну групу, яка викрала 

пораненого Ярослава Стецька із госпіталю з-під арешту. Дивом подолавши 

дві тисячі кілометрів, Ярослава Стецька доправили до Мюнхена.  

У 1946 році в Мюнхені Ганна Музика одружується з Ярославом 

Стецьком і бере собі псевдонім, стає Ярославою – дружиною «професійного 

революціонера» і першою його помічницею в усіх справах. 
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Із 1968 р. Слава – керівник сектора зовнішньої політики Проводу ОУН. 

Була членом ЦК Антибільшовицького блоку народів. 

За межами України Ярослав і Ярослава Стецьки продовжували боро-

тися з більшовиками, бо розуміли, що лише так здобудуть незалежність для 

власної Батьківщини. Ні Ярослав, ні Слава Стецьки до кінця життя так і не 

взяли собі підданства жодної країни – залишалися особами без грома-

дянства. Вони прагнули бути громадянами незалежної України. «Я можу 

одержати громадянство тільки там, де народилася», – говорила Ярослава 

Стецько. 

У 1991 році Слава зійшла з літака на вільну українську землю. Цього ж 

року стала головою Проводу ОУН(б), а наступного очолила Конгрес 

Українських Націоналістів. Майже десять років очолювала ОУН, тримала в 

своїх руках важливі організаційні нитки, а також міжнародні контакти. Була 

депутатом Верховної Ради другого, третього та четвертого скликання. 

Ярослава Стецько – приклад справжньої жінки, гідної доньки України, 

лицарки духу та віри. Яскрава громадська діячка, політик, що змушена була 

емігрувати за кордон, до кінця життя зоставалася вірною своїй Україні. 

«Я вірю в Українську націю» – життєве кредо Ярослави Стецько. «Як я 

люблю цю Україну!» – щоразу говорила Слава Стецько, коли поверталася 

додому.  

Померла Слава Стецько 12 березня 2003 року. Вона мала хворе серце, 

але «пацієнтка відмовилася від оперативного втручання через невідкладні 

справи на Батьківщині» – таким був останній запис її медичної книжки… 

Життя цієї жінки було бурхливим, цікавим, незвичайним. Вона була 

однією із тих жінок, які поклали своє життя на вівтар боротьби, пліч-о-пліч 

зі своїм чоловіком.  

Бібліографічний список: 
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В’ЯЧЕСЛАВ ЧОРНОВІЛ ЯК ГРОМАДСЬКИЙ ДІЯЧ ТА ПОЛІТИК 

(до 90-річчя від дня народження) 

 

В’ячеслав Чорновіл завжди був настільки живою людиною й жив у 

реальному часі, настільки реально реагував на ті події, які були, і настільки 

серйозно своєю активністю їх трансформував, що нині важко відповісти, як 

би він діяв у тій чи іншій ситуації. Крім того, він серйозно змінювався 

впродовж усього часу. 

В. Чорновіл 1990 року – це не Чорновіл 60-х, Чорновіл 1994-го – це ще 

інший рівень позиції. У всі ці періоди була інша ситуація, і він завжди 

знаходив свій шлях для її вирішення. В. Чорновіл 1999-го – ще інший: 

вирішив відмовитися від політики конструктивної опозиції, натомість 

схилився до рівня абсолютно непримиренної опозиції. 

В. Чорновіл започаткував в Україні національно-визвольний рух 

шістдесятників разом з І. Світличним, І. Дзюбою, Є. Сверстюком, А. Горсь-

кою, М. Плахотнюком, Л. Танюком, В. Стусом, Г. Севрук та ін. Був одним із 

найяскравіших організаторів та активістів цього руху, що в 60–70-ті роки 

протистояв тоталітарному режимові, виступав за відродження України, її 

мови, культури, духовності, державного суверенітету. Брав активну участь у 

діяльності Київського клубу творчої молоді. За відмову давати свідчення на 

закритому суді братів Горинів В. Чорновола засудили до трьох місяців 

примусових робіт. 

Репресії лише посилювали в ньому силу опору: звільнення з роботи 

прискорило працю над документальним дослідженням «Правосуддя чи 

рецидиви терору?» (травень 1966 року). Це був, мабуть, один із 

найсміливіших зразків тогочасної української політичної публіцистики. 

Наступний вирок у листопаді 1967 року – жорстокіший. За 

звинуваченням у «наклепі на радянський суспільний і державний лад» йому 

було присуджено три роки ув’язнення в таборах суворого режиму. 

Причиною і цього разу виявилася журналістика: В. Чорновіл уклав 

документальну збірку «Лихо з розуму» (Портрети двадцяти «злочинців»), де 

подав матеріали про арештованих у 1965 році шістдесятників. 

За свої книжки В. Чорновіл став лауреатом премії для кращих 

журналістів світу, що боронять права людини; а від Радянського Союзу 

отримав нове тюремне ув’язнення. 
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Із 1970 року В. Чорновіл починає видавати підпільний журнал 

«Український вісник», в якому друкує матеріали самвидаву, хроніку 

українського національного спротиву. Він – його організатор, редактор і 

видавець. Під час відомої загальноукраїнської «зачистки» 1972 року його 

арештовують знову. «Найоб’єктивніший» радянський суд виніс вирок: шість 

років таборів і три роки заслання за «антирадянську пропаганду й агітацію», 

що вважалося «особливо небезпечним державним злочином». 

В. Чорновіл не є і не був просто актуалізованим політиком партійної 

конкретики. А саме таким його зазвичай сприймали, саме за це з ним воюва-

ли. Це лише одна й аж ніяк не найвизначніша іпостась В. Чорновола. 

Насправді він і донині залишається стратегічним генієм українського націо-

нального самоусвідомлення, структурований практикою філософ диси-

дентства, людина вершинної суспільно-демократичної думки XX ст., 

український демократичний «фундаменталіст». 

Немає нічого випадкового в тому, що Чорноволів товариш по ув’яз-

ненню Михайло Хейфец, автор книжки «В’ячеслав Чорновил – зэковский 

генерал», ще там, у Мордовії, відзначаючи «дирижерские черты» Чорно-

вола, записав: «Наблюдая за ним со стороны, я сопоставлял его с Ганди, 

Неру, Кениатой,; это именно подобный им тип национального вожака». 

Про В. Чорновола та про його феномен ще напишуть десятки книжок. 

Вийдуть друком його статті, політичні звернення, есе та монографії, 

унікальне листування. Його талант шліфували мордовські табори. Там він 

став філософом і стратегом. Та він був не з бронзи і не з мармуру. Він був 

весела й жива людина, з усіма рисами живої людини; вони лише відтіняли 

його масштаб, його дар схоплювати проблему зразу і в цілому, його вміння 

передбачати й вести. 

Чорновіл ніколи не співав з чужого голосу, нікому не підспівував; 

говорив, що думав, – думав, що говорив. Він був і залишився опозиціонером 

до всього, що гальмувало шлях до незалежності України, до Моральної Лю-

дини, до Бога; і там, у таборах, і тут, у новій і ще не оформленій реальності. 

Бібліографічний список: 
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МИХАЙЛО ГОРИНЬ ЯК БОРЕЦЬ ПРОТИ  

РАДЯНСЬКОГО ТОТАЛІТАРИЗМУ  

(до 90-річчя від дня народження) 

 

Довгий і надзвичайно болючий шлях пройшла Україна до своєї 

незалежності. Незлічені й трагічні її жертви викликали іноземні понево-

лення, криваві міжусобиці, смертельні голодомори, всеохоплюючі репресії, 

тоталітаризм, всепоглинальний духовний і релігійний геноцид. Особливо 

жорстокою й цинічною була політика комуністичного режиму, спрямована 

на знищення суб’єктивності української нації, її самобутності взагалі. 

17 червня виповнюється 90 років з дня народження Михайла Гориня 

(1930–2013) ‒ психолога, правозахисника, політв’язня радянського режиму, 

справжнього патріота та борця за незалежність України, котрий завжди 

говорив: «Я з дитинства зрозумів, хто є ворог України». 

Народився Михайло Миколайович Горинь у селі Кнісело Жидачівсь-

кого району на Львівщині. Батько очолював місцевий відділ Організації 

українських націоналістів, пізніше – підпільник. Мати – домогосподарка. 

Закінчив Львівський університет. Працював учителем логіки, психології, 

української мови та літератури. Очолював школи в Дрогобицькому районі 

Львівщини. Завідував районним методичним кабінетом.  

Співпрацював Михайло Горинь із підпіллям ОУН – виготовляв і 

поширював листівки, за що був заарештований 26 серпня 1965 року за 

«антирадянську агітацію та пропаганду», дали шість років таборів суворого 

режиму. 18 липня 1967 року за пропаганду і розповсюдження «самвидаву» 

серед в’язнів Михайла Гориня засудили до трьох років ув’язнення у 

Володимирській тюрмі. На волю вийшов 26 серпня 1971 року.  

Михайло Миколайович Горинь брав участь у підготовці основних 

документів Української Гельсінської групи, за що 3 грудня 1981 року 

арештований удруге. Засуджений до десяти років позбавлення волі в 

таборах особливого режиму і п’яти років заслання. Покарання відбував у 

таборі в селі Кучине Чусовського району Пермської області Росії. 

Звільнений 2 липня 1987 року.  

Відразу після звільнення повернувся до політики й узяв участь у 

створенні Української Гельсінської Спілки та Народного Руху України. Із 

1989 року працював у Києві, в оргкомітеті «Народного руху України за 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%93%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%A0%D0%A3
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перебудову». Очолював його секретаріат, політичну раду і був співголовою 

НРУ. Михайло Горинь був ініціатором ідеї «живого ланцюга Соборності» зі 

Львова до Києва 22 січня 1990 року. Цього ж року, будучи депутатом 

Верховної Ради першого скликання, Михайло Миколайович був одним з 

ключових організаторів «Свята козацької слави», пішої ходи по Запоріжжю і 

мітингів, які відбулися на території «червоних» областей – Дніпро-

петровської й Запорізької, й після екологічного мітингу у Запоріжжі стали 

першим потужним народним протестом проти чинної тоді комуністичної 

влади. 

З грудня 1992 року Михайло Горинь очолював Конгрес національно-

демократичних сил. У 1997 році разом із однодумцями створив Респуб-

ліканську християнську партію (РХП), в якій до смерті обіймав посаду 

почесного голови, у 2000-2006 роках був головою Української Всесвітньої 

Координаційної Ради. 

Помер Михайло Горинь 13 січня 2013 року, на 83-му році життя, із 

словами: «Не віддайте їм Україну». Похований на «Полі почесних 

поховань» Личаківського цвинтаря у Львові. 

Михайло Горинь був шістдесятником-правозахисником, що основною 

своєю ідеєю вбачав відродження української нації як політичного суб’єкта 

європейського простору, гідного й рівного іншим народам. Його життєвий 

шлях є прикладом жертовного служіння українському народу та взірцем 

боротьби за незалежність України і її розбудову як демократичної правової 

держави. 

Тоді, в роки життя-діяння Михайла Гориня, боротьба за незалежність 

України тільки розпочалася. На жаль, сьогодні Україна знову захищає свою 

територію проти іноземних найманців, бандитів, терористів. Ми сьогодні 

бачимо, що це справжній бій і справжня боротьба за суверенітет України, за 

територіальну цілісність України, за незалежність. 
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%85%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%85%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F
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ОЛЕКСАНДР ЛАВРЕНКО – НОВІТНІЙ ГЕРОЙ УКРАЇНИ 

 

Війна на Донбасі показала безліч прикладів мужності українських 

воїнів. Серед них дуже багато танкістів, доля яких на війні показова – в 

полон їх не беруть, а в разі обстрілу танк стає братською могилою для 

екіпажу. Однак серед українських танкістів-героїв особливо вирізняється 

командир танкової роти танкового батальйону 93-ї окремої механізованої 

бригади капітан Олександр Лавренко. 

Народився майбутній герой 1983 року в місті Лозовій Харківської 

області. Після закінчення 11-го класу школи вступив до Харківського 

інституту танкових військ, який закінчив 2005 року. Із початком війни на 

Донбасі брав активну участь у ній у складі підрозділу. 21 липня 2014 року 

танкова рота капітана Лавренка разом із механізованим взводом брала 

участь у звільненні села Пісків Ясинуватського району Донецької області. 

Танк командира роти, до складу екіпажу якого також входили навідник 

молодший сержант Олександр Вохромеєв і механік-водій Андрій Купягін, 

рухався в голові колони. При підході до блокпосту сепаратистів танк 

потрапив у засідку. Зав’язався бій. Із боку сепаратистів підійшли два танки 

та мінометна батарея, що почала обстріл механізованого взводу. 

Екіпаж Лавренка влучним вогнем підбив танк сепаратистів, знищив 

два автобуси і кілька кулеметних точок, після чого ввірвався на позиції 

блокпосту. В цей час екіпаж бойової машини піхоти БМП-2, що рухалась у 

колоні за танком командира роти, розпочав евакуацію поранених військово-

службовців. Зважаючи на цю обставину, екіпаж танку своєю бронею та 

вогнем із гармати й кулемета почав прикривати дії евакуаційної групи. 

Невдовзі прийшло повідомлення, що терористи збираються розпочати 

контратаку. 

Танк капітана Олександра Лавренка першим висунувся на ймовірний 

рубіж атаки, знищивши при цьому дві мінометні обслуги терористів, але 

водночас значно відірвавшись від основних сил своєї роти. Маневруючи під 

вогнем противника, танк потрапив на замаскований потужний фугас. 

Унаслідок вибуху молодший сержант Олександр Вохромеєв і солдат Андрій 

Кулягін загинули, а капітан Олександр Лавренко отримав тяжкі поранення. 

Щоб не потрапити до полону сепаратистів і не допустити захоплення ними 

бойової машини, капітан Олександр Лавренко підірвав себе разом із танком. 
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Завдяки геройським діям екіпажу танка на чолі з капітаном 

Олександром Лавренком вдалося не допустити контратаки елітного 

підрозділу «Кальміус» терористичної організації «Донецька народна 

республіка», що дало змогу закріпитись підрозділам батальйонної тактичної 

групи 93-ї окремої механізованої бригади та виконати бойове завдання. 

За мужність і героїзм, виявлені при захисті суверенітету та 

територіальної цілісності України, екіпаж танка посмертно представлений 

до урядових нагород, а командира танкової роти капітана Олександра 

Лавренка – до звання Героя України. 

Бібліографічний список: 

1. Доля танкіста. Історія загиблого під Пісками героя Лавренка. URL: 

https://rubryka.com/article/dolya-tankista-geroya-lavrenka 

2. Книга пам’яті полеглих за Україну. Лавренко Олександр 

Миколайович. URL: http: // memorybook. org.ua/15/ lavrenko.htm 

  



53 
 

УДК 94(477):929 

Рублевська К., ст. 3-го курсу економічного факультету 

Науковий керівник: д. е. н., доцент Гнатишин Л. Б. 

Львівський національний аграрний університет  

 

АНАТОЛІЙ ЖАЛОВАГА – ВАРТОВИЙ НЕБЕС 

 

Як слушно зауважив Євген Сверстюк, «Небесна Сотня назавжди 

залишиться в українській історії як своєрідний орден, створений у боях». 

Усіх активістів майдану та героїв АТО по-справедливому називають 

«Воїнами Світла». Таким своєрідним світочем є наш земляк, випускник 

Дублянської школи, Герой України та Герой Небесної Сотні – Анатолій 

Жаловага. На його честь і в пам’ять про його подвиг на Майдані Незалеж-

ності під час Революції Гідності в боротьбі за Україну на фасаді школи 

2015 року було встановлено меморіальну дошку.  

«Хто як не я?..» – питають очі Анатолія з вибитої на граніті фотографії. 

«Хто як не я?..» – досі відлунює на Майдані і в кожному українському місті 

та селі. Він разом із юними та сивочолими, багатодітними батьками та 

одинаками, робітниками та науковцями, східняками та західняками в 

лютому 2014 року вийшов у серці столиці на Майдан Незалежності, щоб 

відстояти курс України на євроінтеграцію. Це був цвіт нації.   

Майдан… 2014 рік… 18, 19, 20 лютого – три найзапекліші дні 

Революції Гідності. Священним ритуалом Майдану було виконання гімну 

України, що звучав щогодинно, і його рядки «Душу й тіло ми положим за 

нашу свободу» стали пророчими. З ними майданівці вистоювали морозні 

ночі, з ними йшли голіруч на озброєних силовиків.  

Анатолій Жаловага не міг без болю в серці спостерігати за цими 

подіями по телебаченню. На Майдан він поїхав ввечері 18 лютого 2014 року, 

у розпал найжорстокіших протистоянь між тодішньою владою та активіс-

тами Майдану. Із перших хвилин перебування в Києві посів активну 

позицію. Про це згадує учасник цих подій, львів’янин Петро Олійник на 

прізвисько «Примара». Він одразу звернув увагу на хлопця з Дублян. 

Анатолій весь день бігав, рвався в бій, підпалював петарди, носив пляшки з 

коктейлями Молотова. Толік був надто енергійний, що доводилось його 

навіть стримувати, адже всі розуміли, що попереду ще важча ніч, бо треба 

втримати площу. У якийсь момент хлопець потрапив під водомет і весь 

промок. Побратими поділись з ним сухим одягом, відтак він уже був у чужій 

зеленій куртці, що в подальшому ускладнило виявлення моменту його 

загибелі на відео.  
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Упродовж дня 19 лютого Анатолій кілька разів дзвонив до брата 

Андрія, був схвильований, казав: «Ми мокрі, нас поливають з водометів. Тут 

справжня війна». У ніч на 20 лютого зателефонував до маминої сестри, яка 

має двох синів, і просив підмоги. Казав: «Грузіть у бус хлопців і їдьте нам на 

допомогу, бо тут завал…». А вже о пів на 9 ранку зв'язок з ним обірвався.  

Батько із молодшим сином Андрієм на роботі по радіо почули, що на 

Майдані є багато жертв, багато загиблих. Також дізналися, що є інформація 

в мережі Інтернет. Після роботи, приблизно о 19 годині, вже вдома Андрій в 

Інтернеті у списку мертвих майданівців знайшов інформацію: «Жаловага, 

місто Львів». У розпачі та невідомості батьки й рідні до останнього мали 

надію, що це помилка, оскільки про ім’я не було згадано. Але жорстока 

правда про Толіка в Дублянах була відома вже о 18 годині, адже разом із 

ним на Майдані були й інші хлопці та чоловіки з міста, та до батьків ніхто 

не наважувався подзвонити… 

22 лютого Анатолія Жаловагу поховали в рідному містечку Дублянах. 

Після похорону рідні взялися будь-що з’ясувати обставини загибелі 

Анатолія. Брат Андрій детально вивчив усі відео та фотоматеріали, надані 

волонтерами, медичною групою й адвокатами Майдану. Переглядаючи відео 

із верхньої барикади по вул. Інститутській, серед інших захисників він 

упізнав свого брата у касці й зеленій куртці. Переховуючись від куль то за 

дерево, то за щит, він упевнено наближався до барикади з пакетом у руці, 

напевно, ніс коктейлі Молотова. У цей момент на його очах падає Едуард 

Гриневич, підприємець з Волині. Толік кинувся на допомогу й сам став 

жертвою снайперської кулі. Це сталося о 9 год. 43 хв.  

Від Львівської міської ради родина отримала пропозицію похоронити 

Анатолія у Львові на Личаківському кладовищі на Алеї Слави. Але батьки 

надали перевагу рідним Дублянам. Останню ніч Толік провів у Дублянах, у 

батьківській хаті за адресою вулиця Козацька, 10. Для батьків було 

важливим, щоб Толік був похоронений близько біля дому, у місті, де всі 

його знають, будуть пам’ятати, відвідувати з молитвою могилу і на його 

героїчному прикладі виховувати молоде покоління.  

У суботній ранок 22 лютого 2014 року чисельна громадськість міста 

Дублян і ближніх населених пунктів, керівники органів місцевого 

самоврядування Жовківщини, міський голова Львова Андрій Садовий, 

друзі-спортсмени львівських гандбольних клубів, студенти та викладачі 

Львівського національного аграрного університету, вчителі та учні 

Дублянської школи, парафіяни церков зібралися біля будівлі міської ради, 

щоб провести в останню путь Героя Небесної Сотні – Анатолія Жаловагу. 

Такого велелюдного зібрання Дубляни не пам’ятають. Щоб попрощатися з 

героєм та висловити співчуття і підтримку родині, прийшли всі свідомі 
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українці, навіть ті, які його особисто не знали. Домовину з тілом Анатолія, 

вкриту жовто-синім прапором, на своїх раменах усю дорогу несли друзі та 

побратими, і зустріли на площі виконанням Державного гімну України «Ще 

не вмерла Україна».  

У цей скорботний день у своєму прощальному слові Владика Макарій 

(митрополит Львівської УАПЦ) сказав: «Перед нами лежить великий 

українець, свідомий, бо несвідомі не пішли на Майдан, бо байдужі. Ті, що 

були на передовій, не рахувалися ні з чим і навіть віддали своє життя у 

мирний час. Нині хоронимо не державного діяча, не політика, а парафія-

нина, християнина, який накритий стягом України. Він подарував своє 

життя Батьківщині. Нехай такі жертви будуть останні. Щоб ми приносили 

своїй державі інші подарунки, а не власне життя. Будемо молитися за 

героїв». 

У пам'ять про Героїв Небесної Сотні й Анатолія зокрема, в м. Дублянах 

навпроти пам’ятника борцю за незалежність України – Степану Бандері, 

розгорнуто меморіал, біля якого постійно стоять живі квіти й горять свічки.  

21 листопада 2014 р. Анатолій Жаловага отримав звання Герой України 

з удостоєнням ордена «Золота Зірка» – «за громадянську мужність, 

патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і 

свобод людини, самовіддане служіння Українському народу, виявлені під 

час Революції гідності» (посмертно). У червні 2015 р. нагороджений 

медаллю «За жертовність і любов до України» (УПЦ КП) (посмертно).  

  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%C2%AB%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%97%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%B0%C2%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%96_%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2_%D0%B4%D0%BE_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%C2%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%9F%D0%A6_%D0%9A%D0%9F


56 
 

УДК 78.03(477)"21-22" ББК 85.313(4Укр). 

Іващенко М. В., аспірант кафедри підприємництва, торгівлі та біржової 

діяльності 

Науковий керівник: к. філол. н., в. о. доцента Куза А. М.  

Львівський національний аграрний університет 

 

ВАСИЛЬ СЛІПАК – ВСЕСВІТНЬОВІДОМИЙ ОПЕРНИЙ СПІВАК, 

ЯКИЙ ВІДДАВ СВОЄ ЖИТТЯ ЗА УКРАЇНУ 

 

Сьогодні в когорті Українських Героїв Василь Сліпак – український 

оперний співак (бас-баритон), соліст Паризької національної опери, 

волонтер, учасник бойових дій під час війни на Сході України. 

Народився Василь 1974 року у Львові. Все його життя було пов’язане 

зі співом. Дев’ятирічним хлопчиком він прийшов до Львівської державної 

академічної хорової капели «Дударик» і співав там до 1994 року. Виступав 

на провідних концертних майданчиках як України, так і світу (Національна 

опера України, Національна філармонія, Карнегі-Хол, собор Паризької 

Богоматері, концертні зали Канади, Італії, Голландії, Бельгії, Швейцарії, 

Прибалтики). Потім закінчив Львівську консерваторію. Ще під час навчання 

брав участь у багатьох музичних конкурсах та проєктах.  

У 1997 році успішно подолав конкурсне випробування на вступ до 

складу Паризької національної опери. Його голос дав змогу йому почати 

успішну сольну кар’єру у Франції та Європі. Майже двадцять років Василь 

Сліпак прожив за кордоном. Найулюбленішою арією Василя була партія 

Мефістофеля в опері Шарля Гуно «Фауст». Саме звідси з’явився і позивний 

«Міф», з яким Василь Сліпак воював на передовій. Але його улюбленою 

піснею була ніжна й лірична «Місяць на небі…».  

Під час Революції Гідності мав контракт в Опері і не міг вилетіти до 

Києва. Однак став активним учасником усього, що відбувалося в діаспорі: 

підтримав Паризький Євромайдан, постійно відправляв на Майдан передачі 

з гуманітарною допомогою, збирав гроші, влаштовував благодійні концерти. 

У травні 2014 року під час опери «Аїда» в Ліоні Василь Сліпак вийшов на 

сцену, загорнутий в український прапор. 

Коли на Донбасі почалася війна, створив благодійну організацію та 

допомагав українським захисникам, а згодом сам долучився до них. Тричі 

був на фронті. Уперше поїхав на війну у травні 2015 року. Воював у Пісках 

у районі Донецького аеропорту. Брав участь у боях за Авдіївку, повернувся 

пораненим. Удруге поїхав на фронт у вересні 2015 року, у Водяне, на лінію 

зіткнення. У жовтні повернувся до Парижа. Свої останні концерти він дав 

25-27 травня 2016 року у храмі Святої Трійці в м. Ліоні (Франція). 
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У червні 2016 року знову поїхав на Донбас і планував залишитися там 

на пів року. Але 29 червня 2016 року загинув у бою від кулі ворожого 

снайпера.  

Поховали героя на Личаківському кладовищі Львова. Його іменем 

названо вулицю в Тернополі, сквер у Львові, Калуші, Кам'янці-Поділь-

ському, про нього створено документальний фільм «Міф». У лютому 

2017 року Василю Сліпаку посмертно присвоїли звання Героя України. 
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ДУХОВНО-РЕЛІГІЙНЕ ТА СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНЕ КРЕДО 

МИТРОПОЛИТА АНДРЕЯ ШЕПТИЦЬКОГО  
 

Усе те, що нагромаджувалося століттями, зібралося в один комплекс 

невідкладних і палких справ буття Української греко-католицької церкви й 

лягло на плечі митрополита Андрея Шептицького (1900–1944).  

Уже перші пастирські кроки А. Шептицького в сані Станіславівського 

єпископа позначилися двома пастирськими листами до вірних і духовенства, 

які «були актуальними для всього українського священства та народу в 

тодішніх історичних обставинах, які переживала Українська Церква як у 

Російській, так і в Австрійській імперії». Він хотів бачити народ фізично 

сильним і розумово розвинутим, закликав його до християнської 

дбайливості про сучасні добра. А. Шептицький стверджував свою вірність 

українському народові: «...я з діда-прадіда русин. Церкву нашу і святий наш 

обряд я цілим серцем полюбив і справі Божій я посвятив ціле своє життя». 

Андрей Шептицький завжди допомагав іншим, усі його знали як 

мецената. Був душею національного й культурного життя Галичини. 

Завдяки меценатству митрополита деякі напрямки в малярстві стали в 

майбутньому особливістю львівської школи. Наприклад, неовізантійський 

стиль Михайла Бойчука (бойчукізм).  

Окреме місце в меценатській історії Шептицького займає Олекса 

Новаківський, з яким митрополит познайомився в Карпатах. Згодом Шеп-

тицький спонсоруватиме вихованців школи О. Новаківського (С. Гордин-

ський, В. Дядинюк, М. Мороз, С. Луцик, Л. Крец, С. Зарицька) та навіть 

стане опікуном його синів.  

Після Першої світової війни митрополит опікувався художниками, що 

приїхали до Львова, рятуючись від більшовицької влади. Серед них:             

П. Ковжун, П. Холодний, Р. Лісовський, М. Бутович. У складних 

економічних умовах міжвоєнного часу фінансові субсидії митрополита 

ставали вирішальним чинником для багатьох ділянок українського культур-

ного життя. 
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Дбаючи про економічний розвиток Галичини, митрополит підтримав 

розгортання українського національно-кооперативного руху в цьому регіоні. 

Шептицький виділяв значні кошти для допомоги кооперативним організа-

ціям на місцях. Так, у 1910 р. виділив з власних коштів 2000 крон на 

підтримку товариства «Сільський господар». 

Митрополит Шептицький брав активну участь у політичному житті 

Галичини. Він був членом Галицького сейму й Палати Панів у Відні. У 

1901 р. виступив з протестом проти переслідувань українських студентів 

Львівського університету, а в 1902 р. домагався від Галицького сейму 

заснування гімназії в Станіславі. У 1903–1913 рр. Шептицький обіймав 

посаду заступника маршалка Галицького сейму, а 22 січня 1906 р. очолював 

делегацію до цісаря з вимогами рівних прав для українців Австро-Угорської 

імперії. Політична діяльність митрополита Андрея Шептицького значна й 

багатопланова, він палко підтримував проголошення ЗУНР, відстоював 

право українського народу на власну державу перед представниками 

Антанти у 1921 р. Німецька окупація не виправдала надії Шептицького на 

створення в Україні принаймні крайового самоврядування, після чого він 

рішуче рве зв’язки з нею.  

Цей провідник прийшов у слушну хвилю, коли всі поневолені народи, 

а між ними й український, розпочали боротьбу за свободу і справедливість, 

які їм належалися. 

Владика А. Шептицький звертався зі словами заохочення й пересто-

роги до світської інтелігенції, яка, за його словами, є природним просвіти-

телем народу. Єпископ засуджував легкодухість і брак розсудливості в тих, 

хто легковажить або недооцінює авторитет Христа, закликав виховувати 

християнський патріотизм у народі, наголошуючи на патріотизмі 

духовенства, яке любить свій народ не словами, а працею і самопожертвою 

для добра народу. Вважав, що важливим елементом національного розвитку 

та самоутвердження українського народу є виховання молодого покоління, 

самостійності його мислення, індивідуальності його дій. А. Шептицький 

доводив, що ненависть, зайва партійність руйнують основи буття народу, 

нищать його зсередини. Ці дуже актуальні помисли свідчать про те, що 

український народ майже не змінився відтоді, залишилися ті самі проблеми. 
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МИТРОПОЛИТ АНДРЕЙ ШЕПТИЦЬКИЙ ЯК МЕЦЕНАТ  

ТА ПРОСВІТНИК, ЩО ІНВЕСТУВАВ В УКРАЇНУ  

 

Митрополит Греко-католицької церкви Андрей Шептицький (1965–

1944) увійшов в історію духовної культури України як один із визначних 

церковних та просвітницьких діячів, з іменем якого нерозривно пов’язане 

національно-культурне та духовне відродження українського народу кінця 

XIX – першої половини ХХ ст., як один із творців соборної УНР, а в 

міжвоєнний період ХХ ст. – захисник західних українців, греко-католиків і 

православних від наруги польської влади та польського шовіністичного 

політикуму, діяльність якого серйозно зачепила майже всі ділянки життя 

українського суспільства. 

Родина Шептицьких походила із давнього боярського роду, а в ХІХ ст. 

отримала графський титул і була серед заможних у Галичині. Щоправда, на 

відміну від сучасних олігархів, Андрей Шептицький насамперед дбав про 

Україну та її народ. Граф, який став монахом. Маючи неабиякий 

підприємницький хист, митрополит Шептицький суттєво примножив доходи 

Греко-католицької церкви та зробив її найбагатшою українською інститу-

цією. Він вважав церковне майно повноцінною спадщиною громади, тож 

уміло використовував його саме на розвиток просвітництва, культури та 

української економіки. 

Владика був серед засновників першого українського банку – єдиного 

на той час в Україні, який здобув визнання у світі, та чиї фінансові потоки 

працювали в Україні, а не у Відні, як було звично в ті часи. 

Шептицький почав фінансувати українські приватні школи та навіть 

домігся від політиків відкриття українського університету. За його 

підтримки працювали товариства «Просвіта», «Рідна школа», Національне 

товариство ім. Т. Шевченка, об'єднання «Луг», «Пласт». У час заборони 

всього українського це був безцінний вклад у розвиток української 

державності.  

Шептицький був справжнім мисливцем за інкунабулами, пам’ятками 

українського письменства та культури. Бібліотека його налічувала близько 

20 тисяч книг. 1905 року митрополит віддав свою приватну колекцію 

(15 тис. пам’яток сакрального мистецтва) на заснування Українського націо-

нального музею у Львові (вперше в Україні), який об’єднав у собі духовну 
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спадщину та надбання українців. І став одною із найвизначніших в Україні 

скарбниць пам’яток вітчизняної культури та мистецтва.  

У складні періоди для Церкви і поневоленого народу А. Шептицький 

послідовно займав національно-державну позицію, підтримуючи українські 

визвольні змагання новітньої доби. У зв’язку з цим він зауважив: «Я 

свідомий того, що мене називатимуть політиком на Митрополичому 

престолі чи націоналістом у рясі, мені закидатимуть, що я мішаю «сакракум 

профаніс», бо світ чомусь уявив собі, що св. Євангеліє є і повинно бути 

тільки духовним кормом, а тепер світ до св. Євхаристії не належить…». 

А. Шептицький підтримував ідеї Української революції 1917-1921 рр., 

тож не дивно, що як глава УГКЦ своєю наполегливою діяльністю домагався, 

щоб український національний рух дотримувався засад християнського 

патріотизму, а Церква відігравала роль духовного і морального авторитету 

для українського народу. Метою життя митрополита була єдність Україн-

ської Церкви та побудова Української держави, «наділеної християнською 

душею». 

Перебуваючи в російському ув’язненні, А. Шептицький пильно стежив 

за бойовими звитягами в Карпатах і на Тернопіллі новітнього українського 

війська – легіону Українських січових стрільців. 

Почесний член Наукового товариства імені Шевченка у Львові (1937), 

доктор права, філософії і богослов’я, А. Шептицький дбав про розвиток 

національної науки: регулярно брав участь у роботі різних комісій НТШ, 

зокрема природоохоронної, з якою радився щодо розбудови кедрового, 

ялицевого, соснового, букового та інших заповідників на Прикарпатті.  

Андрей Шептицький вів також активну політичну діяльність, був 

депутатом Віденського парламенту та Галицького сейму. Найбільшим його 

політичним досягненням стала 1914 року домовленість із польською 

стороною про виборчу реформу, яка б збільшила політичне представництво 

українців у Галицькому сеймі. Здійснити її завадила війна. У період між 

двома світовими війнами продовжував боротися за єдину українську 

державу та єдину українську церкву. Підтримував виховну роботу серед 

молоді, засновував пластові табори. У 1933 році, як і багато інших 

представників церкви, засудив голодомор в Україні. Під час Другої світової 

війни благословив створення нової Української держави, захищав евреїв від 

винищення їх фашистами і взагалі засуджував німецьку політику на Сході. 

Отже, без перебільшення можна стверджувати, що Митрополит 

Андрей Шептицький зробив вирішальний внесок в активізацію українського 

творчого потенціалу та загальне культурне піднесення, адже упродовж 

усього життя дбав про формування модерної української культури, прагнучи 

через віру, милосердя, громадські ініціативи й державно-політичну діяль-
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ність підтримувати моральні цінності, людський інтелект, національну 

культуру і науку, а відтак торувати шлях до єднання християнських спільнот 

у лоні вселенської Церкви, відбудови національної демократичної соборної 

Української держави. 
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ДВА КРИЛА ДУШІ АНДРЕЯ ШЕПТИЦЬКОГО:  

СВЯЩЕНСТВО І МУЗИКА 

 

Сьогодні Україна, як ніколи, потребує зразків, як можна у складні часи 

не тільки залишатися людиною, а ще й допомагати іншим. У нашій історії є 

такий яскравий приклад. З кожним роком розвитку нашої країни історія його 

життя набуває все більшої актуальності. Це Андрей Шептицький.  

Андрей Шептицький мав великий дар – бачити Божу іскру, відкривати 

таланти, навертати людей до Бога.  

Важко знайти таку ділянку релігійного і громадського життя України 

першої половини ХХ століття, яку б не охопив своєю працею митрополит 

Андрей Шептицький. Однак більшість дослідників, як церковних, так і 

світських оминає один важливий і актуальний аспект із біографії цього 

великого мужа. Йдеться про роль музики в житті та діяльності митрополита. 

Ця тема залишається достатньо новою та актуальною. 

Безумовно, підґрунтям майбутніх поглядів А. Шептицького щодо ролі 

музичного мистецтва стала та наука, яку він виніс із батьківської хати. 

Братів Шептицьких навчала їхня матір Софія Шептицька, яка, зі спогадів 

Казимира Шептицького, на всі душевні сумніви відповідала: «В кожній 

справі насамперед не питатися світу, що будуть люди думати і казати, але 

передусім питатися власного сумління». Необхідно зазначити, що на той час 

у Галичині щоразу більшої популярності набували домашнє музикування і 

навчання гри на музичному інструменті, зокрема фортепіано, яке ставало 

необхідною частиною родинного виховання музичної культури дітей. Саме 

завдяки матері малий Роман із захопленням слухав музичні твори, які вона 

виконувала на літературних вечорах у сімейному колі. Від своєї матері він 

успадкував тонке чуття краси й великої поваги до музичного мистецтва. 

Дослідниця Мирослава Мудрак у своїй англомовній публікації про 

митрополита слушно стверджує: «Безсумнівно, що творчий дух матері 

просяк усе його буття». 

Митрополит А. Шептицький дбав, щоб форми та засоби музичної 

культури використовували у всіх сферах життя галицьких українців – в 

акціях значного загальносуспільного значення, в освітньо-виховній, 

громадсько-просвітній, мистецько-естетичній практиці. Важливу роль у 

формуванні музичної культури народу митрополит відводив хоровій 



64 
 

діяльності «Боянів». Їхнє значення у пропаганді музичного мистецтва 

Західної України важко переоцінити. Концерти й виступи учасників цього 

товариства були дуже популярними серед масових слухачів, вони 

поширювали музичну культуру серед різних верств населення – інтелігенції, 

городян, селян. Хоч у репертуарі хорів «Бояна» посідали належне місце 

твори світової музичної літератури, його діяльність переважно була 

присвячена пропаганді народних пісень і досягнень української професійної 

музики. 

Значну увагу митрополит А. Шептицький приділяв розвитку музичної 

освіти. Серед українського духовенства практикували музикування на 

народних інструментах, а колективні його форми плекали серед вихованців, 

зокрема на цитрах, бандурах, гітарах. 

Митрополит дивився на земні речі з погляду Божих законів, неземного 

майбутнього. Він показував нам приклад, як ми повинні реагувати на 

виклики сьогодення. Сьогодні багатьох дивує підхід митрополита до своїх 

справ. Здається, що в нього не було навіть думки, що щось можна робити 

для себе. Уся його діяльність – це примноження суспільного добра, 

виховання в українців любові до краси.   
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ВИХОВНИЙ ІДЕАЛ АНДРЕЯ ШЕПТИЦЬКОГО 

  

«Я справді не лікар, ані хлібороб, ані політик, але я Ваш батько, а 

батькові не байдуже те, що його дітей живо обходить». Це слова 

«Праведника віри» – так називають Шептицького в усьому світі. А для 

України Андрей Шептицький – одна з найвеличніших постатей української 

історії. Людина, що презентує найкращу ментальність українського народу 

та є втіленням місіонера, духовника та релігійно-церковного велетня. 

Митрополит був універсальним генієм, який своєю величчю піднісся 

над усіма в години попередніх століть. Він був батьком свого народу, 

дбаючи про всі його потреби. Займався всім, що стосувалося добра людей. 

Упродовж свого життя він видав понад 150 послань до своїх вірних. Був 

великим меценатом мистецтва, науки, виділяв чисельні стипендії для 

студентів. 

Великий патріот А. Шептицький писав: «Я українець з діда-прадіда». 

Піклування про долю України було справою всього його життя. 

Особливу увагу він приділяв вихованню дітей. У баченні Андрея 

Шептицького, головним у вихованні є загальний розвиток особистості та 

всіх її здібностей. Цілісний розвиток особистості – провідна думка у 

вихованні Митрополита. Сам же Шептицький наголошував, що власне 

християнське виховання є надзвичайно важливим: «Пам’ятайте, що 

християнське виховання є більшим добром, ніж усі добра світу! Коли б Ви 

навіть і не мали що лишити своїм дітям, то як тільки подати їм справжню 

побожність, як тільки встерегли їх від неморальності, то лишаєте найбільше 

добро, яке можете їм дати». Митрополит Андрей критично оцінював різні 

гуманістичні течії, тому що вони зосереджені на розвиток науки, мистецтва 

та культури. Варто зазначити, що людина не є лише сукупністю загально-

людських прикмет, а передусім «Божою дитиною», саме тому так важливо 

виховати свідомого «громадянина небес». 

Надзвичайно велику роль у виховному процесі має сім’я. Саме сім’я є 

першим оточенням дитини, яке формує її світогляд. «Сім’я є першою і 

найважливішою школою, у якій ваші діти мають навчитися любити Бога і 

людей» –  зазначає Шептицький. Батьки є першими вихователями маленької 

дитини, адже в сім’ї вона навчається відрізняти добро від зла, допомагають 

дитині зростати та готують до самостійного життя. Тільки в сім’ї з 
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християнськими поглядами можна правильно виховати дитину. Саме тому 

Митрополит Андрей закликав створити свого роду домашню церкву. 

Найвпливовішим методом виховання дитини є приклад батьків. Якщо 

батьки живуть за всіма законами Божими, то й дитина теж так житиме. 

Митрополит Андрей вказує: «Щоб вберегти дітей від великої небезпеки, 

нехай батьки впроваджують у родинне життя спільні молитви. Нехай 

читають уголос Святе Письмо, нехай кожна дитина носить на грудях 

хрестик». 

Отож, Повчання Митрополита Андрея Шептицького про сім’ю є 

актуальним і сьогодні, незважаючи на те, що сучасне суспільство за останні 

десять років втратило багато моральних принципів. «Мудрі батьки повинні 

свідомо виробляти в дітях вищі ідеали християнської справедливості й 

святості, жертвенної служби Богові й церкві, щирої й жертвенної любові до 

батьківщини», – пише Митрополит. 

Проаналізувавши погляди Митрополита Андрея Шептицького, можна 

дійти висновку, що вони сформульовані у традиціях неотомізму. Церковний 

діяч стояв на позиціях об’єктивістського трактування цінностей, вважаючи 

їх даром Божим, а відтак – вічними й незмінними. Він був переконаним, що 

молоді змалечку потрібно прищеплювати цінності християнства. Проте не 

менш важливим Андрей Шептицький вважав національні цінності, нази-

ваючи основними інститутами виховання сім’ю та школу, намагаючись 

надавати їм якомога більше духовної підтримки. А відтак і Церква не стояла 

осторонь виховного процесу. 

Отже, для того щоб виховати особистість, необхідно «освячувати 

родинне життя, усувати з нього все те, що може від’ємно впливати на душу 

дитини…». 
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МИТРОПОЛИТ АНДРЕЙ ШЕПТИЦЬКИЙ ЯК ОЧІЛЬНИК 

НАЦІОНАЛЬНО-ДУХОВНОГО ТА НАЦІОНАЛЬНО-

ЕКОНОМІЧНОГО ВІДРОДЖЕННЯ В ГАЛИЧИНІ 

 

Андрей Шептицький, якого справедливо називають Українським 

Мойсеєм, Духовним будівничим, Провідником української нації, Великим 

Митрополитом, зробив великий внесок у формування національної 

свідомості галичан. Адже на чолі їхнього духовного проводу, який заміняв 

тодішню політичну й громадську еліту, став не просто земляк, а українець, з 

думкою якого рахувалася Апостольська Столиця, урядові й політичні кола 

Європи. Феномен Митрополита Андрея Шептицького полягає передусім у 

тому, що йому вдалося в окупованій чужинцями Галичині створити такі 

умови для розширення і поглиблення національно-визвольного руху, які 

неможливо було нівелювати навіть після його відходу до вічності. 

Митрополит підтримував діяльність українських культурно-

просвітницьких товариств «Просвіта», «Рідна школа», «Сільський 

господар», надавав стипендії молодим митцям, провів масштабну реформу 

богословської освіти, дуже багато зробив для розбудови УГКЦ. Також 

регулярно відправляв здібних студентів до університетів Європи. Заснував 

Український національний музей, купивши 1905 року для нього приміщення 

та зібравши одну з найбільших у Європі збірок іконопису. Завдяки 

старанням Митрополита Андрея Шептицького 1929 р. постала Львівська 

богословська академія.  

Він також став фундатором першої сільськогосподарської школи в 

Галичині. Власне ця Господарсько-садівнича школа виникла у співпраці 

«Просвіти» та Митрополита А. Шептицького, який подарував школі свій 

фільварок з будинками і сільськогосподарськими машинами у с. Милованні 

Товмацького повіту неподалік Галича (нині с. Милува́ння Тисменицького 

району Івано-Франківської області). Навчання у школі розпочалося 1 серпня 

1910 р., з перервами школа проіснувала до 1938 р., і за цей час з її стін 

вийшло 800 молодих господарів, які не тільки взірцево вели господарство, 

але й були також патріотами своєї нації. 

Андрей Шептицький був державотворцем і дипломатом, громад-

ським лідером та меценатом, релігійним діячем, який будував глобальну 
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структуру УГКЦ, що відіграла визначну роль в українському 

державотворенні. Він виховував справжніх державників та патріотів, 

розбудовуючи всі сфери національного життя від морально-духовного 

виховання, консолідації українців навколо національно-релігійних ціннос-

тей, боротьби за здоровий спосіб життя до системи господарювання через 

кооперативний рух,  поширення просвіти серед українців, розвитку україн-

ської освіти, науки, культури тощо. 
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ВИЗНАЧНІ ПОСТАТІ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ 

 

В усі часи, в усі епохи щедра українська земля народжувала велетнів 

духу, людей, котрі свої дії й помисли спрямовували на втілення в життя 

українців найзаповітнішої мрії рідного народу – утвердження Самостійної 

Соборної Української Держави. Серед таких ми можемо відзначити Степана 

Бандеру. Він не скорився окупантам українських земель, боровся за 

незалежність своєї держави, ведучи з ними справедливу визвольну боротьбу 

в ім’я вільної України. Він протягом 30 років був активним учасником та 

провідником визвольного руху, основоположником низки політико-ідеоло-

гічних, стратегічних і тактичних засад. Його громадсько-політична, 

організаційна та публіцистична діяльність багатогранна і дуже важлива саме 

сьогодні. Своє життя, талант і працю він повністю присвятив ідеалам 

боротьби за визволення України.  

У літературі кожного народу, серед її великих творців, є поети, імена 

яких оповиті невмирущою любов’ю і славою. В українського народу таким 

поетом є Тарас Шевченко, чия безсмертна спадщина – одна з найбільших 

вершин людського генія. В історію світової культури він увійшов не тільки 

як геніальний народний поет України, а й як найбільший поет слов’янства, 

як поет-гуманіст світового значення.  

Серед інтелектуальних провідників варто відзначити українця Івана 

Пулюя, який за 14 років до Вільгельма Рентгена сконструював трубку, яка 

згодом стала прообразом сучасних рентгенівських апаратів. Саме Іван 

Пулюй першим у світі зробив рентгенівський знімок людського скелета.  

Безсумнівно, Україна – земля, багата талантами. Саме ці люди 

асоціюватимуться іноземцям зі словом «Україна». Це дійсно найяскравіші й 

одні з найвідоміших постатей у своїй справі, у нашій державі. 
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ЛАЗАР БАРАНОВИЧ ЯК ВИДАТНИЙ ЦЕРКОВНИЙ ТА 

ДЕРЖАВНИЙ ДІЯЧ (до 400-ї річниці від дня народження) 

 

Лазар-Лука Баранович, імовірно, народився 1620 року на Чернігівщині 

в священничій родині. Навчався у школі Київського братського богоявлен-

ського монастиря. Остаточну освіту здобув у колегіях литовського Вільно 

(тепер – Вільнюс) та закінчив єзуїтську школу в Каліші (Польща).  

Перші документальні згадки про життя Лазаря Барановича, пов’язані з 

Києво-Могилянською академією, знаходимо у 1640-х рр. За часів ректорства 

Інокентія Гізеля він був там викладачем, а 1650-го Баранович обіймає 

посади ректора Києво-Могилянської колегії й ігумена Братського монас-

тиря.  

Лазар Баранович – автор богословських проповідей, політичних 

трактатів, духовних і світських поезій. Його творчість як проповідника скла-

дають дві книги проповідей: «Меч духовный» (1666) і «Труби словес 

проповідних» (1674), написаних церковнослов’янською з домішками 

польської, латинської та староукраїнської мов. Основна їх тематика –

теологічні питання та релігійно-моральні настанови. 

Архиєпископ відзначався надзвичайною турботою про поліпшення 

економічного та культурно-освітнього стану в Україні. 1657 рік став 

переломним у житті письменника та церковного діяча. За підтримки Богдана 

Хмельницького й Івана Виговського Лазар Баранович здобуває сан єпископа 

Чернігівського й Новгород-Сіверського. Тимчасово також виконував 

обов’язки митрополита Київського, брав безпосередню участь у виборах 

гетьмана України після смерті Богдана Хмельницького. Лазар Баранович 

послідовно опікувався культурним розвитком своєї пастви та неустанно 

працював над поліпшенням долі свого народу. 1676-го в Чернігові 

з’являється друком його полемічний тракт «Нова міра старої віри», 

написаний польською мовою, спрямований на захист православної віри. 

Лазар Баранович відстоював самостійність української Церкви і водночас 

був прекрасним поетом, майстром концепту, що за часів бароко високо 

цінувалося. 

Л. Баранович – фундатор друкарні в Новгороді-Сіверському. 

Згуртувавши навколо себе творчі сили Лівобережної України, він зрозумів, 

що настав час, коли треба створювати єпархіальну друкарню. І 1672 р. мрія 
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просвітителя здійснилась – у стінах Спасо-Преображенського монастиря 

почала діяти перша на Лівобережній Україні стаціонарна друкарня. Для 

сучасників Лазар Баранович був великим патріотом, громадсько-політичним 

діячем, визначним письменником, невтомним просвітителем і видавцем. 

Великою заслугою Л. Барановича було те, що в цей важкий для 

українського народу період польсько-шляхетської та турецько-татарської 

агресії він постійно брав участь у політичному житті, відстоював мир, 

боровся проти чвар і суперечок серед українського козацтва, які виникали 

часто внаслідок необдуманих переорієнтацій їхніх гетьманів. 
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КОСТЯНТИН ОСТРОЗЬКИЙ ЯК ВИДАТНИЙ ПОЛІТИЧНИЙ  

ТА ВІЙСЬКОВИЙ ДІЯЧ  
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Князь Костянтин Іванович Острозький ‒ один із найвидатніших 

державних і військових діячів першої половини IXI століття, один із 

найбагатших магнатів Великого Князівства Литовського. Проте, 

незважаючи на його славу, про князя залишились тільки деякі 

фрагментальні документальні дані. Щаблі його службової кар’єри 

прослідковуються лише з 1486 р., коли під супроводом старшого брата 

Михайла Костянтин з’являється в столичному великокняжому дворі у 

Вільно. 

Майже все своє життя він провів у воєнних діях. Винятком не стала 

литовсько-московська війна 1492–1494 рр., де активну участь брав 

Костянтин разом із братом Михайлом. Тоді князь Олександр за визначні 

успіхи братів віддав їм м. Полонне (квітень-травень 1494 р.), а згодом, 

10 червня 1496 р. – Глинськ та Здолбицю. 

10 серпня 1497 року К. Острозькому вдалося полонити сина 

кримського хана Михмед-Гирея й отримати над ним перемогу під Очаковим. 

Після чого Костянтин Іванович Острозький був удостоєний звання Великого 

гетьмана, начальника всіх воєнних сил Великого Князівства Литовського. 

Того ж року за суттєві військові заслуги К. Острозький отримав численні 

земельні володіння.  

У 1499 році Москва оголосила Литві війну під надуманим приводом, 

що йде боронити православних українців та білорусів, яких Литва примушує 

ставати католиками. Тоді воєнначальником усіх литовсько-руських військ 

супроти московського війська став ревний оборонець православ’я князь 

Костянтин Іванович Острозький. Війська Івана III захопили Брянськ, 

Дорогобуж, Путивль, Радогощ, Гомель і підійшли до Смоленська. 

Вирішальна битва сталася у 1500 р., яка закінчилась поразкою литовців, а 

Костянтин Острозький потрапив у полон. Історія перебування князя в 

полоні до кінця не відома. Відомо тільки те, що, оцінивши військові 

здібності князя, Москва вирішила схилити його на свою службу, тому  

підписує перемир’я з Великим Князівством Литовським. Відпустивши всіх 

полонених,  не погодились відпустити  Костянтина. Тоді 18 жовтня 1506 р. 
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Костянтин Острозький підписує «заручний лист», тобто присягу на вірність 

московському князю. Тільки в такий спосіб, щойно випала нагода, 

25 вересня 1507р. він повертається до Вільна разом зі своїм загоном, що 

надало йому ще більшої популярності в суспільстві і принесло нові земельні 

пожалування. Уже у 1507–1508 рр. князь бере участь у новій московсько-

литовській війні, пов’язаній із заколотом М. Глинського. Завдяки швидким 

діям, за допомогою польського війська, він звільнив від облоги Мінськ і 

змусив супротивника відступити з-під Орші. За старання Костянтину 

Острозькому було надано частину конфіскованого майна у М. Глинського, а 

саме м.Турів, села Сторожовець та Данилевичі . 

Велику славу Костянтин Острозький здобув у військових діях проти 

Москви у 1513–1514 рр., що завершилися здобуттям у Московської держави 

м. Смоленська. У 1527 р. він здобув  перемогу над татарами, і це була 

остання його битва. 

Великого значення князь К. Острозький надавав спорудженню 

оборонних укріплень. На початку XVI ст. він зміцнив оборонні споруди 

Дубно, Острога, Дорогобужа, Звягеля, Чуднова. Незважаючи на відданість 

військовій службі, К. Острозький також не забував і про православну церкву 

та місцеве населення. Він побудував храми в Турові, Дятлові, Смолевичах, 

Вільно, Дермані, Острозі, інших населених пунктах.  

Отже, наведені факти дають підстави вважати Костянтина Івановича 

не лише видатною постаттю української історії, а й  діячем міжнародного 

масштабу.  

Бібліографічний список: 

1. Нариси воєнно-політичної історії України: навч. посібник / 

Атаманенко В., Близняк М., Вєдєнєєв Д. та ін. Острог: Острозька академія, 

2014. 396 с. 

  



74 
 

УДК 94(477)"16" 

Кайда Б., ст. 1-го курсу факультету будівництва та архітектури 

Науковий керівник: к. і. н., доцент Баран І. В. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ГЕТЬМАН ІВАН ВИГОВСЬКИЙ ЯК ДЕРЖАВНИК ТА ПОЛІТИК  

 

Про молоді літа майбутнього гетьмана майже нічого невідомо. 

Виговський походив із дрібношляхетської родини на Київщині. Отримав 

добру освіту, ймовірно, в Києво-Братському колегіумі, чудово володів ще й 

церковнослов'янською, польською, латинською, непогано знав російську 

мову, був умілим каліграфом. 

Він брав участь у багатьох битвах, унаслідок чого потрапив до 

татарського полону, звідки його викупив Хмельницький. У козацькому 

війську він зробив блискучу кар'єру – від гетьманського писаря до голови 

Генеральної військової канцелярії – козацького кабінету міністрів при 

гетьмані. 

Ставши наступником Хмельницького, Іван Виговський розірвав союз 

із Москвою, уклав угоду із Швецію та Кримом, що викликало невдоволення 

певної частини старшини. Промосковське повстання козаків Мартина 

Пушкаря та Якова Барабаша гетьман розгромив.  

Під Гадячем у вересні 1658 р. він уклав договір із Польщею, за яким 

землі козацької держави мали входити до складу Речі Посполитої як окрема 

держава під назвою Велике князівство Руське на чолі зі своїм гетьманом. 

У червні 1659 року розпочалася війна з Росією. Більш як стотисячне 

московське військо під командуванням князя Трубєцкого вдерлося на 

територію України, розорило кілька міст. Однак узяти штурмом Конотоп, 

який обороняли 4,5 тисячі козаків на чолі з полковником Григорієм 

Гуляницьким, московити не змогли. 

Через два місяці під Конотоп прибули війська гетьмана Виговського. У 

знаменитій Конотопській битві за різними даними загинуло до 30 тис. 

московитів, зокрема весь цвіт царської кінноти. На підступах до Москви 

зчинилася паніка, сам государ з родиною збирався втікати за Волгу. Але 

скористатися цією блискучою перемогою гетьман не зміг, бо наштовхнувся 

на опір частини старшин і козаків, які були невдоволені умовами Гадяцького 

договору, і які симпатизували Московії. 

У вересні 1659 року фактично змушений був зректися булави на 

користь Ю. Хмельницького. 

Добровільно віддавши владу, І. Виговський деякий час проживав у 

містах Дубні, Барі та Львові. У складі польського війська взяв участь у 
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Чуднівській кампанії 1660 року. У наступні роки його політичні погляди 

еволюціонували від автономізму до ідеї державної незалежності. 

Восени 1663 р. очолив старшинське угруповання, яке розпочало 

підготовку до усунення з гетьманства П.Тетері з тим, щоб політично 

порвати з Річчю Посполитою і домогтися возз'єднання Правобережної 

України з Лівобережною у складі незалежної держави. Викритий у 

причетності до організації повстання, яке спалахнуло в лютому 1664 р. на 

Правобережжі, він був заарештований польськими полковниками 

С. Маховським і П. Тетерею. А згодом був розстріляний. 

Іван Виговський фактично став першим гетьманом Української 

козацької держави, страченим за участь у боротьбі за її незалежність. Він 

намагався домогтися незалежності української козацької держави від впливу 

Москви. 
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ПЕТРО ГУЛАК-АРТЕМОВСЬКИЙ: ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ 

(230 років від дня народження) 

 

Петро Гулак-Артемовський належить до когорти поетів, творчість яких 

знаменує найперші етапи зародження й розвитку нової української 

літератури загалом і поезії зокрема. 

Народився 16 січня 1790 р. в містечку Городищі Черкаського повіту 

Київської губернії в сім’ї бідного священника дворянського роду. Ймовірно, 

саме дворянське походження й відіграло вирішальну роль у честолюбних 

прагненнях юнака до якісної освіти, титулів і посад. Після закінчення 

духовної семінарії він вступив до Київської духовної академії, де його 

спіткали матеріальні труднощі. Юнак після закінчення Академії відправився 

до Бердичева, де викладав у приватних пансіонах і вчителював у будинках 

заможних польських поміщиків. Його перу належать писані українською та 

російською мовами байки, балади, прозові послання, переклади, критичні 

статті. Найціннішу частину творчого доробку поета становлять передусім 

байки та балади, які відігравали важливу роль у процесі становлення й 

розвитку української літератури в перші десятиліття ХІХ сторіччя. 

Друкуватись почав з 1817 року в журналі «Украинский вестник». 

Байка «Пан та собака» (1818) відіграла помітну роль у розвитку жанру байки 

в Україні і стала, по суті, першою українською літературною байкою, 

написаною із свідомою орієнтацією автора на живу розмовну мову. 

Сповнені народного гумору й пізніші байки Петра Гулака-

Артемовського: «Солопій та Хивря, або Горох при дорозі» (1819), «Тюхтій 

та Чванько» (1819), в яких поет критикує інертність, консерватизм, 

зарозумілість. У другій половині 20-х років поет зробив «реверанс» у бік 

романтизму, здійснивши вільний переклад відомих творів «Der Fischer» 

Й. Ґете та «Pani Twardowska» А. Міцкевича. Його україномовна поетична 

спадщина охоплює понад шість десятків творів. На жаль, за життя митця не 

було видано жодної збірки його творів. Перше, але не повне видання творів 

Петра Гулака-Артемовського, було опубліковано вже після його смерті 

1877 р. Залишаючись людиною своєї епохи, П. Гулак-Артемовський помалу 

торував шлях новій генерації діячів українського національного 

відродження, на чолі якої невдовзі стануть Тарас Шевченко, Пантелеймон 

Куліш, Микола Костомаров.  
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ІВАН КАРПЕНКО-КАРИЙ – ВИДАТНИЙ ДРАМАТУРГ  

ТА КОРИФЕЙ УКРАЇНСЬКОГО ТЕАТРУ  

(до 175-річчя від дня народження) 

 

Кожен народ може похвалитися особистостями, завдяки яким твори-

лися наука, культура, мистецтво. Ми відзначаємо 175 років з дня наро-

дження Івана Карпенка-Карого (справжнє прізвище – Тобілевич) – 

29 вересня. В історії української культури другої половини XIX – початку   

XX ст. Карпенко-Карий посідає почесне місце. 

«Він був одним із батьків новочасного українського театру, визначним 

артистом та при тім великим драматургом, якому рівного не має наша 

література», – писав про нього І. Франко. 

На театр Карпенко-Карий дивився як на надзвичайно цінну школу 

народного виховання, а свою діяльність у театрі вважав важливою громад-

ською службою. Він усвідомлював, що через служіння мистецтву виступає 

захисником прав людини, оборонцем інтересів пригнобленого народу. 

Чинні застарілі традиції етнічно-побутового театру наш письменник 

ламає. Він підносить дуже важливі теми громадського, соціального й 

економічного життя. У своїх п'єсах Карпенко-Карий бореться за реалізм в 

українській драматургії. П'єси стають відображенням життя, він хоче, щоб 

театр кликав народ на боротьбу з гнобителям. У своїй творчості він розкрив 

найістотніші соціальні явища, що відбувалися в пореформеному українсь-

кому селі, нещадно висміював сваволю та продажність місцевої 

адміністрації. 

Іван Карпович говорив про себе: «Сцена – мій кумир, театр – 

священний храм для мене». Його любов до театру й народу давала йому 

величезну силу, яка спрямовувалася на боротьбу проти свавілля того часу, 

його сили було настільки багато, що він буз упину говорив за весь народ 

своїми творами і п'єсами. 

Він казав: «Я взяв життя». Цією фразую він описує те, як зумів 

вплинути на прогрес культурного життя того часу. 

Ми повинні дотримуватися своїх думок і принципів і прожити своє 

життя не лише для себе, а й для свого народу та країни. А відчути натхнення 

ми можемо завдяки творчості Івана Карпенка-Карого. 
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МИХАЙЛО СТАРИЦЬКИЙ – ТОЙ, ХТО СЛОВОМ І ДІЛОМ 

БУДИВ СЕРЦЯ ЛЮДЕЙ 

 

В українській літературі другої половини XIX – початку XX століття 

значне місце посідає творчість Михайла Петровича Старицького – 

представника однієї з уславлених українських родин  Старицьких-Лисенків, 

фундатора українського професійного театру, талановитого поета, 

драматурга, прозаїка, видавця, режисера, перекладача, культурного, громад-

ського діяча. Він був одним із тих невтомних трудівників, чиєю працею 

живиться кожна національна культура. 

Народився Михайло Старицький 14 грудня 1840 році у с. Кліщинцях 

Золотоніського повіту. Вихованням хлопчика займалася сім'я дядька по 

матері Олександра Захаровича Лисенка. Він не лише дав Михайлові освіту, 

але й виховав у хлопчика любов до народу, інтерес до його історії та 

народної творчості.  

Михайло захоплено віддається літературній і громадсько-культур-

ницькій діяльності, робить перші перекладацькі спроби, публікує перші 

власні вірші (під псевдонімом Гетьманець). Разом із М. Лисенком і родиною 

Ліндфорсів М. Старицький береться за організацію першого аматорського 

гуртка. Поставлено першу оперету «Чорноморці», а 1874 року – оперету 

«Різдвяна ніч», від прем’єри якої починається відлік історії українського 

театру, зокрема оперного. Після виходу Емського указу та під тиском 

імперської влади М. Старицький змушений був 1878 року емігрувати на 

деякий час за кордон. Повернувшись до України 1880 року, знову розгорнув 

видавничу й театральну діяльність.  

Для розвитку театру були потрібні кошти, тому Старицький продав 

маєток на Поділлі й очолив першу українську професійну театральну трупу. 

«Склалося товариство, – писав Іван Франко,– якого Україна не бачила ні до, 

ні після». Протягом 1886-1887-го тривали успішні гастролі Москвою та 

Санкт-Петербургом, після чого тріумф чекав на українців у Варшаві, 

Вільнюсі. Актори трупи Старицького отримували гонорари більші, ніж 

актори імператорського театру, мали найкращі декорації та костюми. 

Окрему сторінку поезії М. Старицького становить пейзажна та інтимна 

лірика, яка відповідає духові української народної пісні: «Жадання», «На 

озері», «Сльоза», «Виклик», «Ніч яка місячна, зоряна, ясная…». Більшість 
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цих поетичних перлин покладена на музику М. Лисенком та іншими 

композиторами і стали улюбленими народними піснями. 

У 1893 році М. Старицький через серйозну хворобу серця залишає 

трупу і цілком віддається літературній творчості. Саме він, дбаючи про силу 

й виразність слова, увів в українську мову низку неологізмів – «нестяма», 

«страдниця» тощо. Відомі твори Старицького, які заслуговують найвищої 

оцінки: комедійна п’єса «За двома зайцями», соціально-психологічні драми 

«Не судилось», «У темряві», «Талан», драми «Ой, не ходи, Грицю, та й на 

вечорниці». Зацікавленість історичним минулим спонукала драматурга 

написати низку п’єс у героїко-романтичному ключі: це драми «Богдан 

Хмельницький», «Маруся Богуславка», «Оборона Буші». 

Романи й повісті письменника широко охоплюють історичні й 

політичні події, мають динамічний, гострий сюжет, точні побутові реалії, 

неповторний колорит. Створена у складний час межі століть, його історична 

проза утверджувала національну свідомість, підтримувала віру в невичерп-

ність народних сил, у здатність народу, нації відродитися для нового життя, 

знайти свою історичну дорогу.  

Як зазначає доктор філологічних наук, Людмила Дем’янівська,         

«… доробок цього художника слова не застарів – він живе й понині. П’єси 

викликають захоплення глядача (та й читача), гостросюжетні повісті та 

романи розкривають драматичну історію народу, його боротьбу за щастя, за 

волю; чаруюча ніжна лірика, гнівна викривальна сатира, роздуми поета-

громадянина не можуть не знайти відгуку в душах нинішнього покоління, 

яке прагне соціальної справедливості». 

Своєрідним заповітом для українців звучать його слова:  

Нехай Україна у щасті буя –  

У тім нагорода і втіха моя.  
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ІВАН ВАГИЛЕВИЧ ЯК ДУХОВНИЙ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ 

ПРОВІДНИК РІДНОГО НАРОДУ 

 

Іван Вагилевич – відомий український письменник, фольклорист, 

філолог, громадський та культурний діяч, один із тих, хто ще в першій 

половині XІX ст. запалив ватру національно-культурного відродження в 

Галичині. 

Народився 2 вересня 1811 року в селі Ясень (теперішній Рожнятів-

ський район Івано-Франківської області) в сім’ї сільського священника. 

Перші свої життєві науки малий Іван здобував у цьому карпатському селі, а 

наставниками були його батько та місцева громада. Закінчивши в Бучачі 

школу, вступив до цісарсько-королівської гімназії Станіславова, яку 

успішно закінчив 1829 року. Упродовж 1830-1839 рр. навчався у Львівській 

духовній семінарії.  

У середині 1830-х років І. Вагилевич став одним із організаторів 

громадсько-культурного об’єднання «Руська трійця». У 1837 році побачило 

світ перше літературно-фольклорне видання «Руської трійці» – «Русалка 

Дністровая». Це перша друкована на теренах підавстрійської України 

книжка, в якій на повну силу зазвучала жива народна українська мова і яка 

відкрила нові перспективи для розвитку літературної мови на західноукра-

їнських землях. Серед опублікованих у збірці творів значне місце посідають 

оригінальні поеми І. Вагилевича «Мадей» і «Жулин та Калина», яким 

судилося започаткувати естетичну стратегію в розвитку письменства з 

орієнтацією на народ як носія духовності. 

У 1830-1840-х рр. Іван Вагилевич був у перших рядах передових діячів 

краю. Наукові праці, розвідки, публіцистичні виступи вченого мали значний 

суспільно-політичний резонанс, бо їхній автор намагався осмислити 

становище українського народу, його мови і культури в історичній 

перспективі. Варто згадати такі його українознавчі праці, як «Гуцули, 

мешканці східного Прикарпаття» (1837), «Бойки, русько-слов'янський люд в 

Галичині» (1839), «Лемки, мешканці західного Прикарпаття» (1841) та інші. 

У 1844 р. учений склав «Граматику малоруського язика», яка була 

надрукована наступного року. Згодом І. Вагилевич опублікував свої 

«Замітки о руській літературі» – першу в Галичині спробу нарису історії 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D1%96%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D1%96%D1%8F
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української літератури. Протягом усього періоду дослідницької діяльності 

Іван Миколайович розшукував, вивчав, опрацьовував цінні бібліографічні 

покажчики, готував до друку і публікував документальні історичні джерела. 

Подолавши низку життєвих труднощів, Іван Вагилевич одержав посаду 

міського архіваріуса, на якій працював до самої смерті. Як науковий 

керівник упорядкування Львівського міського архіву підготував до друку 

близько 1200 документів з історії міста Львова і Галичини. Помер у Львові 

10 травня 1866 року, похований на Личаківському кладовищі. 

Сьогодні неможливо уявити вітчизняну літературу без фундаменталь-

ного доробку Івана Вагилевича, а його творча спадщина є цінною перлиною 

в духовній скарбниці українського народу. Уся його громадсько-культурна 

діяльність була спрямована на те, щоб західна гілка нашого народу відчула 

себе органічною частиною української нації. Піднести рідний народ до рівня 

європейської культури, оновити художнє слово, поставити його поряд із 

літературними досягненнями представників інших народів – цим високим 

завданням він віддавав усі свої сили. 

Бібліографічний список: 

1. Вагилевич Іван Миколайович. Енциклопедія історії України. URL: 

http://resource.history.org.ua/cgibin/eiu/history.exe?&I21DBN=EIU&P21DBN=

EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&

S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Vah

ylevych_I 

2. Іван Вагилевич – поет, просвітитель, фольклорист. URL: 

http://lib.if.ua/publish2011/1313750326.html 

3. Іван Вагилевич. Хата-читальня Прикарпаття. URL: 

https://sites.google.com/site/xatachytalnya1/pismenniki-prikarpatta/ivan-vagilevic 

  

http://resource.history.org.ua/cgibin/eiu/history.exe?&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Vahylevych_I
http://resource.history.org.ua/cgibin/eiu/history.exe?&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Vahylevych_I
http://resource.history.org.ua/cgibin/eiu/history.exe?&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Vahylevych_I
http://resource.history.org.ua/cgibin/eiu/history.exe?&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Vahylevych_I
http://lib.if.ua/publish2011/1313750326.html
https://sites.google.com/site/xatachytalnya1/pismenniki-prikarpatta/ivan-vagilevic
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ВНЕСОК ІЛЛІ МЕЧНИКОВА У СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК 

ІМУНОЛОГІЇ ТА МІКРОБІОЛОГІЇ 

(до 175-річчя від дня народження) 

 

Ілля Мечников народився 15 травня 1845 р. в маєтку Панасівці села 

Іванівки на Слобожанщині. Батько, Ілля Іванович Мечников, походив із 

шляхетного роду Спадаренків, мати – Емілія Левівна Мечникова 

(Невахович), донька єврейського письменника Лева Неваховича. 

У 1856 році вступає до другого класу Другої Харківської гімназії, яку 

закінчує із золотою медаллю. 

Прослухавши курс природничого відділення фізико-математичного 

факультету Харківського університету, 1864 року складає екстерном іспити 

на відмінно. 18-річним студентом опублікував у Німеччині своє перше 

наукове дослідження. 

Під час наукового відрядження за кордон Мечников вивчає морську 

фауну. За рекомендацією Миколи Пирогова Мечникову надали державну 

стипендію для ведення науково-дослідної роботи в західноєвропейських 

лабораторіях. 

У 1867 році захищає магістерську дисертацію, а 1868 – стає доктором 

зоології. 1867 р. обраний доцентом Новоросійського університету в Одесі, а 

роком пізніше стає доцентом Петербурзького університету. Разом з 

Олександром Ковалевським Мечников започаткував нову науку – 

порівняльну ембріологію.  

У 1882 році Мечников відкриває явище фагоцитозу, тобто процесу 

поглинання й перетравлення клітинами організму чужорідних для нього 

частинок. На цьому відкритті засновані методи запобігання людей від 

інфекції. Спільно з Миколою Гамалією 1886 року засновує в Одесі першу в 

країні бактеріологічну станцію. 

У 1887 році покидає Російську імперію через патріотичну 

проукраїнську позицію. 

Мечников 1888 року переїжджає до Франції для роботи в 

Пастерівському інституті; там отримав лабораторію, займався 

загальнопатологічними питаннями, вивчав проблеми довголіття і ввів у 

медичний обіг термін «геронтологія», створивши однойменну науку. З 

1905 р. – заступник директора Пастерівського інституту. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%87%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%87%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/1856
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%92._%D0%9D._%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%96%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1864
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/1867
https://uk.wikipedia.org/wiki/1868
https://uk.wikipedia.org/wiki/1867
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9E%D0%BD%D1%83%D1%84%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/1882
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B7
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/1886
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/1887
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/1905
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82


85 
 

1908 р. Мечникову було присуджено Нобелівську премію в галузі 

фізіології та медицини за праці про імунітет. 

Помер у Парижі 15 липня 1916 року у віці 71 року після кількох 

інфарктів міокарда. Урна з прахом перебуває в Пастерівському інституті. 

Бібліографічний список 

1. Золоті імена Одеського національного університету імені 
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М. О. Подрезова, В. В. Самодурова; бібліогр. ред. А. П. Бахчиванжи.  Одеса: 

Астропринт, 2015.  С. 10–13. 

2. Сухов А. Д. И. И. Мечников и философия. Философия и общество. 

2011. № 1. 

3. Шабров А. В., Князькин А. В., Марянович А. Т. Илья Ильич 

Мечников: энциклопедия жизни и творчества. СПб.: ДЕАН, 2008. 1264 с. 

  

https://uk.wikipedia.org/wiki/1908
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6
https://uk.wikipedia.org/wiki/1916
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
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МИКОЛА РУДЕНКО – ПОЕТ, ПРАВОЗАХИСНИК, ФІЛОСОФ 

(до 100-річчя від дня народження) 

 

19 грудня 1920 року в с. Юр’ївцях, що на Луганщині, у родині 

шахтарів народився відомий український письменник, філософ та правоза-

хисник Микола Данилович Руденко. Його життєвий шлях був нелегким. У 

віці семи років він втратив батька, який загинув у шахті. Його мати важко 

працювала, щоб прогодувати трьох дітей. Малеча весь час допомагала по 

господарству. Їхня сім’я назавжди запам’ятала голод 1933 року. 

Згодом, 1939 року, Микола Данилович вступив на філологічний 

факультет Київського університету, де провчився всього два місяці, бо того 

ж року був призваний до війська. Юнак приховав те, що не бачить на ліве 

око. У 1941 році розгорнулась жорстока війна між Німеччиною та Радян-

ським Союзом, у ході якої Микола Руденко був важко поранений розривною 

кулею. У хлопця були роздроблені кістки таза і хребта. Його лікування 

тривало цілий рік. Лікарі не давали ніяких надій на те, що він буде ходити. 

Та все ж він зміг стати на ноги, і, згодом, 1946 року, демобілізувався. Але в 

університет так і не повернувся. 

Писемний шлях Миколи Руденка розпочався 1947 року. У світ вийшла 

його перша збірка віршів під назвою «З походу», після опублікування якої 

Руденка прийняли до Спілки письменників України (СПУ). Він освоїв 

чимало посад, зокрема був секретарем видавництва «Радянський письмен-

ник», редактором журналу «Дніпро», згодом секретарем парткому СПУ, а 

також членом Київського міськкому КПУ. 

Пізніше Микола Руденко був заарештований за свою «антирадянську 

пропаганду». У 1975 році з нагоди 30-ї річниці перемоги в німецько-

радянській війні Миколу Руденка амністували як учасника Великої 

вітчизняної війни. 

У 1976 році Микола Данилович був одним із трьох першозасновників і 

першим головою Української Гельсінської Групи. Ця організація об’єднала 

діячів українського правозахисного руху. 

5 лютого 1977 р. його заарештували в Києві та етапували до Донецька, 

де було порушено справу проти нього. Миколу Руденка засудили до семи 

років таборів суворого режиму і п’яти років заслання за так звану 

https://uk.wikipedia.org/wiki/5_%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/1977
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA
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антирадянську агітацію і пропаганду. Його твори були кваліфіковані як 

«наклеп на радянську владу». 

Із початком періоду Перебудови відбулось чимало змін. У 1987 році 

під натиском громадськості Миколу Руденка було звільнено. Він зі своєю 

дружиною імігрував за кордон – спочатку до Німеччини, а згодом у США. В 

Америці Микола Данилович працював на радіостанціях «Свобода» і «Голос 

Америки». Через рік його було позбавлено громадянства СРСР.  

У 1990 році він повернувся до України, відновив громадянство. Через 

три роки видав роман під назвою «Орлова балка», за який йому присудили 

Державну премію України імені Тараса Шевченка в галузі літератури. 

Його життя обірвалось 1 квітня 2004 року в Києві. По собі він залишив 

велику кількість геніальних ідей, а також чудових творів. Як зауважив 

журналіст Володимир Цаповський, член Наукового товариства імені 

С. Подолинського, «Руденко зумів докопатися до суті таких речей, на які 

більше ніхто не наважувався давати відповідь. Вірю в те, що його ідеї ще 

будуть вивчені і належно застосовані. Руденко – це наше майбутнє, до якого 

ще треба йти і йти сучасному поколінню». 
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3. Неживий Олексій. Подвиг. Літературна Україна. 2009. 20 серп. 
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http://www.history.org.ua/?encyclop&termin=Rudenko_M
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F_%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F_%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%9D%D0%90%D0%9D_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%9D%D0%90%D0%9D_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%BA%D0%B0
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ГРИГОРІЙ ТЮТЮННИК – ПИСЬМЕННИК, ЖУРНАЛІСТ, ПЕДАГОГ 

(до 100-річчя від дня народження) 

 

Творчість Григорія Тютюнника по-своєму особлива. Наприклад, його 

роман «Вир» – без перебільшення найталановитіший, найемоційніший 

повоєнний твір – своєю появою засвідчив, що репресоване українське слово 

вижило. Епічне полотно роману розгортається перед читачем, рясніючи 

колоритними персонажами, сяючи рідними авторові пейзажами, спону-

каючи замислюватися над вічними питаннями людського буття. 

Григорій Тютюнник народився 23 квітня 1920 року в селі Шилівці 

Зіньківського району на Полтавщині. 23 квітня 2020 року виповнюється 

100 років з дня народження письменника. Коли говорять про Тютюнника, 

неодмінно згадують спершу Григора – великого українського новеліста. А 

треба сказати, що Григір і Григорій були братами по батькові, Григорій – 

старший. За випадковим збігом обидва брати – Григорії. Насправді Григорія 

мали назвати Георгій (детальніше про цю історію розповів його брат у 

повісті-спогаді «Коріння»). 

До школи Григорій пішов рано – у шість років. Учився легко й добре, 

хоча бешкетник був неабиякий. До перших спроб віршування вдався, 

навчаючись у Заньківській десятирічці. Коли вперше надрукували в районці, 

прибіг із газетою до батька, і «тато, радий, мов дитина, обережненько 

вирізав той віршик ножицями й на долонях поніс його через усю хату до 

комода». Григорій Михайлович носив у легенях над серцем 20-грамовий 

уламок німецького снаряда. Згодом уламок вийняли, але операцій робили аж 

три, дві з них невдало, на спині залишилася рана, яка не загоїлася до кінця 

життя. Страждав на задишку та біль у грудях, часом нестерпні. 

Мешкаючи у Львові, Григорій тужив за рідною Шилівкою, за мамою, 

за молодшим братом. Цілих 15 років брати майже не спілкувалися. Зрідка 

бачились, але давалася взнаки велика різниця у віці: без батька говорити не 

було про що. Вперше Григір отримав листа від брата, коли служив на 

Тихоокеанському флоті. Григорій на той час уже мешкав у Львові, працював 

у «Жовтні». Дуже нелегко йшли одне до одного два Григорії, але велика 

братня любов, що народилася між ними, осявала все подальше їхнє життя. 

Григорій став Григорові за батька, наставника у творчості, друга і порадника 

в житті. 
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Григорій Тютюнник похований на Личаківському цвинтарі у Львові. У 

рідному селі Шилівцях є музей – невеличка кімната у школі. У центрі 

кімнати – погруддя Григорія, на стінах – фотознімки, під склом – книги, 

теки з матеріалами. Колись у музеї влаштовували зустрічі з матерями 

Григорія та Григора, з їхніми товаришами-літераторами. На старенькій 

будівельці, де колись була школа, що в ній навчався Григорій, меморіальної 

дошки немає… 

Бібліографічний список: 
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http://history.org.ua/LiberUA/978-966-00-1359-9/978-966-00-1359-9.pdf
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100-річний ювілей Григорія Тютюнника – чудова нагода ще раз 

згадати про талановитого українського письменника, його непростий 

життєвий шлях і вагомий творчий доробок.  

«Григорій Тютюнник був людиною великої щедрості, душевної 

чистоти, закоханості в життя і людей, і всі ці якості органічно ввійшли – та й 

не могли не ввійти – в плоть і кров його книжок», – так сказав про нього 

Олесь Гончар.  

Народився Григорій Михайлович Тютюнник 23 квітня 1920 р. в селі 

Шилівцях Зіньківського району на Полтавщині в селянській родині. У 

1938 р. вступив до Харківського університету, але навчання не завершив – 

почалася війна. Добровольцем пішов на фронт, двічі був тяжко поранений. 

У повоєнні роки працював учителем, згодом – літературним співробітником, 

редактором прози у львівському журналі «Жовтень». Григорій Тютюнник 

щиро любив полтавський край та його людей, щоліта приїздив у рідне село 

Шилівку, де жив кілька місяців, мандрував сусідніми селами та приглядався 

до селян, майбутніх героїв своїх творів.  

Вершиною творчості Григорія Тютюнника є роман «Вир», що яскраво 

та реалістично описує життя українського села в першій половині 

ХХ століття. За цей роман Григорій Тютюнник 1963 року був відзначений 

Шевченківською премією (посмертно). Творчий доробок митця складає 

збірка оповідань «Зоряні межі» (1950), повість «Хмарка сонця не заступить» 

(1957). Уже після смерті письменника світ побачив його збірку поезій 

воєнного часу «Журавлині ключі», опубліковану 1963 року.  

Григорій Тютюнник до кінця життя пам’ятав про війну – лікарі так і не 

змогли видалити осколок біля серця. Від тих воєнних ран він 29 серпня 

1961 року помер у Львові.  
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ЦІКАВІ ФАКТИ З ЖИТТЯ МИКОЛИ ЗЕРОВА 

 

Життя Миколи Зерова досить непросте. Пройшов він і бідність, і зраду, 

і смерть сина, і заслання. Неперевершений неокласик прожив життя, повне 

труднощів, але й перемоги там були.  

Микола Костянтинович Зеров народився 26 квітня 1890 року в місті 

Зінькові на Полтавщині в сім’ї вчителя. По закінченні Зіньківської школи 

навчався в Охтирській та Першій київській гімназіях (1903–1908). У 1909–

1914 роках – студент історико-філологічного факультету Київського універ-

ситету Святого Володимира. 1912 року з’явилися перші статті та рецензії 

Зерова в журналі «Світло», газеті «Рада». 

У 1917 році вчителював у Злотопільській, а з 1917 – у Другій Київській 

гімназії. У 1918–1920 роках викладає українознавство в Архітектурному 

інституті, працює редактором бібліографічного журналу «Книгарь» (до 

початку 1920 року). 1920 року одружився із Софією Лободою. Цього ж року 

вийшли «Антологія римської поезії» та «Нова українська поезія», що стали 

помітним явищем у тогочасному літературному житті. Упродовж 1920–

1923 років учителює в Баришевці, куди переїжджає з сім’єю. Усі вірші його 

збірки «Камена» (1924) написано саме тут.  

1 жовтня 1923 року Микола Зеров став професором української 

літератури Київського інституту народної освіти. Одночасно викладав 

українську літературу в кооперативному технікумі та торгово-промисловій 

школі. 1923 року створена літературна група, що її стали називати 

неокласиками, одним із лідерів якої був Зеров. До неокласиків належали 

Микола Зеров, Павло Филипович, Михайло Драй-Хмара, Освальд Бургардт 

(псевдонім Юрій Клен), Максим Рильський.  

1924 року надруковано «Камену» – першу збірку віршів Зерова, 

перший випуск історико-літературного нарису «Нове українське письмен-

ство» і монографію «Леся Українка». Від 1926 року Зеров виступав лише як 

літературний критик, зосередивши основні зусилля на перекладах та 

історико-літературних студіях. Того ж року офіційна влада звинуватила 

«неокласиків» в антипролетарських настроях. Побачила світ збірка статей 

«До джерел». У 1928-1929 рр. – приїзд до Полтави, зустріч з Г. Мафетом, 

О. Ковінькою.  
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У 1929 р. виходить збірка статей «Від Куліша до Винниченка». Зеров 

передає свій архів до Всенародної бібліотеки України, складає бібліографію 

своїх творів.  

Наприкінці 1934 р. Зерова було остаточно звільнено з університету, 

фактично йому заборонили займатися науковою та літературною діяльністю. 

Він не мав матеріального забезпечення й був змушений шукати будь-яку 

роботу або залишити Україну. Водночас він довідався про те, що за 

сфабрикованими звинуваченнями було засуджено й розстріляно Григорія 

Косинку й Олексу Влизька.  

Переживши ще одну трагедію, смерть десятилітнього сина, М. Зеров 

переїжджає до Москви. У ніч із 27 на 28 квітня 1935 року його було 

заарештовано під Москвою на станції Пушкіне. 20 травня доправлено до 

Києва для слідства. Зерова звинуватили в керівництві контрреволюційною 

терористичною націоналістичною організацією. Згодом М. Зерова було 

засуджено на десятирічне ув’язнення, відправлено до Карелії. 9 жовтня 

1937 р. «справа Зерова та ін.» була переглянута особливою трійкою УНКВС 

по Ленінградській області. Засуджено до розстрілу. Зеров разом з багатьма 

іншими представниками української культури був розстріляний у селищі 

Сандармох 3 листопада 1937 р. 

Національну культуру М. Зеров збагачував високими мистецькими 

взірцями європейської класики, транслюючи її художні здобутки у рідне 

письменство плідним перекладацтвом, що увиразнює культурологічні 

засади його естетичної системи (переклади творів Р.М.Рільке, Й.В.Гете, 

П.Целяна, Р.Бородуліна, І.Буніна, В.Брюсова та ін.). 

Та одне можна сказати вже нині: він був незалежний, він прагнув 

служити ідеалові гармонії в суспільстві, він володів пам'яттю тисячоліть і 

мусив трагічно зійти зі сцени, бо час, відпущений йому на життя, 

вшановував підлабузництво, встановлював ідеал раба та безпам’ятного 

манкурта. Але настала інша пора. І сам вихід у світ творінь Зерова – ознака 

перемоги світла над темрявою, радісним і велемовним фактом незнищен-

ності доброти, мудрості, правди. 

Бібліографічний список: 
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КАТЕРИНА БІЛОКУР ЯК МАЙСТРИНЯ НАЇВНОГО МИСТЕЦТВА 

 

Геніальна художниця Катерина Білокур побачила світ 7 грудня 1901 р., 

у день Святої Катерини. Було це в далекому селі Богданівцях Яготинського 

району. 

Ні про яке навчання єдиної донечки батьки й чути не хотіли. Не тому, 

що треба платити, вони були заможними: борони Боже, тоді може й заміж не 

вийти! Букви дівчинка вивчила сама на печі. А ще вчилася, коли молодший 

брат Гриць робив уроки. Брат дуже любив коней, і одного разу Катря 

намалювала в його зошиті коней. Відтоді навіть брати в руки братові 

зошити, книги було заборонено. 

Катрі так кортіло малювати, але на чому? Чим? От і вкрала дівчинка у 

матері шмат білого полотна й вуглиною намалювала. Так і повелося: 

намалює Катря квіти на полотні, потім зітре – і знову намалює. Ховалася з 

малюнками, але селом пішла чутка, що дочка Білокурі причинна. І благали 

її, і лякали, що жоден парубок її заміж не візьме, але їй і не кортіло. Тоді 

батьки почали так завантажувати дочку роботою, щоб ніколи було й гадати 

про малювання. 

У юності Катерина шила людям на замовлення, вишивала, була 

своєрідним дизайнером у рідному селі. У музеї-садибі художниці в 

Богданівцях експонуються рушники з монограмами «К.Б.» і вишиті нею 

сорочки. 

Друга половина 1930-х та початок 1940-х років – результативний 

період у творчості Катерини Білокур. Саме тоді художниця знаходить свій 

жанр, поступово опановує техніку живопису й художню майстерність. 

Вона є яскравою представницею так званого наївного мистецтва – 

групи художників, що не здобули академічної освіти, проте стали часткою 

загального художнього процесу. 

У другій половині 1940-х років картини Катерини Білокур виставляють 

на виставках у Полтаві, а згодом у Києві. 

У 1949 році Катерина Білокур стає членом Спілки художників 

України. 

У п’ятдесяті роки майстриня звертається до такого жанру живопису як 

натюрморт. У 1951 році нагороджена орденом Знак Пошани, одержала 
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звання Заслуженого діяча мистецтв України, а у 1956 – одержує звання 

Народного художника України. 

Катерина Білокур робила пензлики з котячої шерсті й користувалася 

ними навіть тоді, коли вже була Народною художницею України і мала всі 

професійні засоби для малювання. На початку роботи її палітрою був 

шматок скла або лівий рукав куфайки. Інколи могла доточити шматок 

полотна, коли картина не вміщалася в заданий формат. 

У 1961 році, 10 червня, після смерті матері, Катерина Білокур помирає 

через брак ліків та фахового медичного лікування.  

Картини українки Катерини Білокур відомі не тільки українцям, а й 

поціновувачам мистецтва зі всього світу. Майстриня «наївного мистецтва» 

стала першою жінкою, про шедеври якої дізнався весь світ. Її картини 

критикували, ними захоплювалися, але жодного роботи Білокур не 

залишали байдужим. 

Бібліографічний список: 
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(до 90-річчя від дня народження) 

 

Гідність, знання та громадську позицію ми отримуємо ще з дитинства, 

адже виховання дітей – основний чинник формування свідомих громадян. 

Найяскравішим письменником дитячої літератури є Всеволод Нестайко - 

людина, що прославила дитячу літературу на весь світ і вважається 

«патріархом української дитячої літератури». 

Автор народився в Бердичеві. Його батько був січовим стрільцем, 

якого розстріляли енкаведисти у 1933 р. Після втрати годувальника сім’ї 

мати із дітьми переїжджає до Києва, де автор і проживе все своє життя. 

Незважаючи на те, що сім’я була російськомовна, Всеволода віддали до 

української школи, щоб хлопець вчив, читав та жив рідною мовою, як і його 

батько. 

Всеволод Нестайко народився, жив та творив у непростий час: голод, 

Друга світова війна тощо. Він кілька разів був за крок на до смерті, та, попри 

це, ніколи не втрачав оптимізму, а у своїх творах ставив одне основне 

завдання – позбавити дітей страху та самотності. Сам автор говорив: «Я був 

би щасливим, коли б хоч одна дитина, прочитавши мої книжки, перестала 

відчувати страх і самотність, а хворіючи брала з полиці «Тореадорів з 

Васюківки» і перечитувала. Заради цього варто жити на світі. Я згадую своє 

невеселе дитинство, гіркі хвилини самотності і думаю, що коли хоч одній 

хворій дитині я допоміг долати хворобу, то мої творчі зусилля були не 

марними». 

Саме його оповідання, «Тореадори з Васюківки», написане 1963 р., 

принесло автору неабияке визнання. Книга видавалась 32 рази, у тому числі 

й за кордоном. У мапі найпопулярніших дитячих книжок усієї Европи 

Україну представляють саме «Тореадори...», а 1979 року Міжнародна рада з 

дитячої та юнацької літератури включила «Тореадорів з Васюківки» до 

Особливого Почесного списку Г. К. Андерсена (Special Hans Christian 

Andersen Honor List) як один із найвидатніших творів світової літератури для 

дітей. Фільм про сільських «тореадорів» здобув Гран-прі на Міжнародному 

кінофестивалі в Мюнхені (1968). Стрічку було знято 1965 р. Режисер 

Самарій Зелікін екранізував її на Харківській кіностудії. Та жодні перемоги 
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не допомогли кінострічці із визнанням на батьківщині – показ заборонила 

радянська влада – «за викривлений показ радянської піонерії». 

Всеволод Нестайко – видатний казкар, який подарував дітям «сонячні 

оповідання», в яких показав усю красу дитинства, якого сам, на жаль, не 

мав. Казкар написав понад 30 дитячих книжок, чимало з яких стали 

бестселерами. Його оповідання були перекладені 20 мовами, тож творча 

спадщина письменника ще не одну сотню років тішитиме й навчатиме 

маленьких дітей з України та світ справжніх цінностей та пріоритетів у 

житті.  

Бібліографічний список: 
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Ліна Василівна Костенко – поетеса епохи, безумовний класик, твори 

якої стали піснями, мемами, цитатами, символами й оточили нас з усіх 

боків. Народжена у 1930-му році у Ржищеві, що на Київщині, Ліна вже з 

дитинства переживала важкі часи. Її батька безпідставно заарештували як 

«ворога народу», коли дівчинці виповнилось лише шість. Тому можна 

вважати, що стійкий та волелюбний характер поетеси передався їй 

генетично. 

Вона м’яка й сувора, глибоко жіноча й на диво мужня, красиво 

сентиментальна, але аж ніяк не плаксива й не безнадійна. Такою Ліна 

Костенко описала себе у вірші «Доля». А й справді, вона є особливою 

жінкою. Поетеса ніколи не боялася відстоювати справедливість, засуджу-

вати владу, не йшла на компроміси з політичними партіями. У своїх 

рішеннях завжди впевнена та непохитна, 2005-го Ліна Костенко 

відмовляється від звання Героя України зі словами: «Політичної біжутерії не 

ношу».  

Поезія цієї жінки – невимовний витвір мистецтва. Така жіноча, 

сентиментальна, ніжна й водночас проста і життєва, вона спонукає нас 

замислитись над найважливішим. Поезія Ліни відбиває боротьбу за людське 

в людині, яку кожен із нас веде сам із собою. Від глибокого відчуття 

природи до розуміння соціальних настанов – усі ці теми в її творчості 

сповнені гуманізму та душевної величі людини.  

Про твори Ліни Костенко можна говорити вічно. Поетеса ніби відчуває 

вподобання та потреби читача та у своїй поезії висвітлює всі найактуальніші 

проблеми людини. Гармонія природи співзвучна із гармонією всередині 

кожного з нас, гармонія у взаємовідносинах між людьми та плекання 

головних людських цінностей – визначальні ідеї віршів Ліни Костенко. 

Ця жінка – уособлення незламності та великої сили духу. Адже, 

незважаючи на важку політичну ситуацію, всі репресії молодих митців, 

заборони писати та видавати власні твори, Ліна була рішучою. Вона 

жодного разу не відмовлялась від поезії, яка, за словами самої поетеси, 

«…лікувала її душу».  
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Цього року тобі 90! А ти все та сильна і смілива, жіноча й ніжна Ліна. 

Жінка, яка захоплює, мотивує рухатись уперед, допомагає не здаватись, яка 

завжди в курсі останніх подій, така щира й усміхнена. Пишаюся тим, що в 

Україні є такі митці, і нехай їх буде ще більше. 

Бібліографічний список: 

1. Брюховецький В. С. Ліна Костенко. Київ: Дніпро, 1990. 
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ЛІНА КОСТЕНКО ЯК ВИДАТНА ПОСТАТЬ ХХ СТОЛІТТЯ 

 

19 березня 2020 р. виповнилося 90 років українській поетесі, живому 

класикові української літератури Ліні Костенко. 

Костенко Ліна Василівна народилася 19 березня 1930 року на 

Київщині. У 1936 р. родина переїхала до Києва, де Ліна закінчила школу. 

Ще школяркою почала відвідувати літературну студію при журналі 

«Дніпро», який редагував Андрій Малишко.  

У 1946 р. опубліковані перші вірші. Протягом 1952–1956 років 

навчалася в Московському літературному інституті ім. О. М. Горького, а 

вже наступного року вийшла перша книжка її поезій «Проміння землі». 

Друкуватися почала в шістнадцятирічному віці. Друга збірка 

«Вітрила» була опублікована 1958 р., згодом, 1961 р. – збірка «Мандрівки 

серця». У 1962 р. збірка «Зоряний інтеграл» була заборонена ідеологічною 

цензурою. Потім поетичному слову Ліни Костенко було оголошено 

заборону, її твори не виходили окремими виданнями до 1977 р. Твори й 

навіть саме ім’я авторки зникли зі сторінок періодики. Поетеса писала «в 

шухляду». Це тоді були написані «Берестечко», «Маруся Чурай» і вірші, що 

ввійшли до збірок «Над берегами вічної ріки» та «Неповторність».  

У 1963 р. разом із А. Добровольським Ліна Костенко створила 

сценарій фільму «Перевірте свої годинники». У 1965 р., коли почались 

арешти української інтелігенції, поетеса підписувала листи протесту, а коли 

у Львові судили В’ячеслава Чорновола та його друзів, вона була на процесі. 

У 2000 р. Ліна Костенко стала першим лауреатом Міжнародної 

літературно-мистецької премії імені Олени Теліги. Під час Помаранчевої 

Революції поетеса була довіреною особою лідера опозиції Віктора Ющенка. 

За історичний роман у віршах «Маруся Чурай» і книжку поезій 

«Неповторність» відзначена Державною премією Української РСР ім. 

Т. Г. Шевченка (1987). Працювала і в галузі кінодраматургії. 

Твори Ліни Костенко перекладено багатьма мовами  

Прикметною рисою творчості поетеси є інтелектуалізм – рух, поезія, 

злети думки, яка осягає великі історичні простори, напружено шукаючи 

ключів до таємниць буття людини, нації, людства... Пошук цей нерідко 

пов’язаний з «інтенсивним переживанням культури», а не лише з 

безпосереднім спогляданням плину життя. Спілкування з великим культур-
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ним досвідом людства та його творцями, осмислення парадоксів історії, у 

школі якої сучасна людина аж ніяк не завжди виглядає розумним учнем, 

загострюють відчуття дисгармонійності й невлаштованості світу наприкінці 

XX ст., яке в поезії Ліни Костенко постає як вельми драматичний акт у житті 

людської цивілізації. З подібних відчуттів та висновків виникають 

апокаліпсичні мотиви в її поезії. Але кінцева зупинка в цьому прямуванні до 

нелегких істин нашого драматичного часу – все ж не відчай та безнадія, а 

гостре жадання краси (досконалості), затишку, людяності, бажання пропек-

ти байдужу свідомість, достукатися до розуму, пробудити людську 

гідність... 

Ліна Костенко – одна з тих, хто не втратив людської гідності в часи 

випробувань, і її шістнадцятирічне мовчання не виглядало як слабкість чи 

компроміс із владою, бо свою позицію поетеса завжди виражала прямо і 

відкрито: її принциповість і прямота настільки лякали й дратували представ-

ників влади, що вони з величезним задоволенням у будь-який спосіб 

примусили б її мовчати. Але Ліна Костенко користувалась такою великою 

популярністю і любов'ю читачів, що чиновники просто боялись її чіпати. 

Поетеса останнім часом мріє писати вірші не з політичним забарвлен-

ням, а «малювати птиць срібним олівцем на лляному полотні». 

Через впертість та неабияку сміливість Ліну Костенко називають 

залізною жінкою. Вона завжди говорила та писала, що хотіла. Вона 

відмовилася від звання Героя України. За словами письменниці, їй не 

потрібні жодні нагороди. 

За все життя поетеса написала лише один прозаїчний твір – роман 

«Записки українського самашедшого», який вийшов у грудні 2010 року. 

Роман отримав неоднозначні відгуки авдиторії. 

Ліна Василівна не часто з’являється на людях та не дає інтерв’ю, але 

продовжує творити й нерідко висловлюється про події в українському 

суспільстві.  

Бібліографічний список: 
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ЛІНА КОСТЕНКО – ЖИВА ЛЕГЕНДА СУЧАСНОСТІ 

 

Безумовний класик, чиї твори давно увійшли до навчальних програм, 

стали піснями, символами й оточили нас з усіх боків. Безкомпромісна, 

принципова, вперта, вимоглива, горда. Часом різка, гостра, як бритва, з 

блискавичною реакцією й неабияким почуттям гумору. Усе це – про Ліну 

Костенко. 

Поетеса народилася 1930-го у Ржищеві на Київщині. Батьки 

вчителювали та з ранніх літ прищеплювали дитині високі моральні, етичні 

та естетичні смаки, подавали літературні, фольклорні та історичні взірці для 

наслідування.  

У дитинстві Ліна мріяла стати льотчицею. Бажання було настільки 

сильним, що вона змайструвала собі саморобний парашут із старої маминої 

парасолі та простирадла, піднялася з ним на горище і стрибнула. Тоді 

маленька Ліна ледве не загинула, тому з мрією дитинства було покінчено. 

Вже дорослою Костенко стала педагогом і лише згодом відкрила талант до 

поезії. 

Життя Ліни Костенко не було простим: через впертість та неабияку 

сміливість її називають «залізною жінкою». Вона завжди говорила й писала, 

що хотіла. Поетеса підписувала 1965 року лист-протест проти арештів 

української інтелігенції. У 1966 році під час львівського судилища над 

братами Горинями кинула їм квіти. Згодом написала лист на захист 

В’ячеслава Чорновола у відповідь на наклеп на нього в газеті «Літературна 

Україна» й робила безліч інших учинків, які засвідчували її активну 

громадянську позицію. Навіть коли її колеги боялись репресій та мовчали, 

вона відкрито критикувала владу. 

Через це поетичному слову Ліни Костенко було неодноразово 

оголошено заборону, її твори не виходили окремими виданнями. Проте 

поетеса писала «в шухляду» до 1977 року, до появи збірки «Над берегами 

вічної ріки». Це тоді були написані й «Берестечко», і «Маруся Чурай», і 

вірші, що склали книжку «Неповторність».  

У 1963 році разом із Добровольським поетеса створила сценарій 

фільму «Перевірте свої годинники», про українських поетів, загиблих під 

час Другої світової війни. Фільм зняли 1964 року, але його так і не побачили 

глядачі. Його так переробили, що Костенко відмовилася від авторства. 
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Ліна Костенко є беззаперечним моральним авторитетом для багатьох 

українців. У 2005 році вона взяла участь в експедиції до Чорнобильської 

зони. Письменниця активно працювала нарівні з усіма вченими, рятуючи 

предмети побуту й артефакти народної культури від знищення і забуття. 

Із початку війни на сході України поетеса також приєдналася до 

гуманітарної акції «Другий фронт АТО». Книжки Ліни Костенко передали в 

зону АТО. Для бійців добровольчого батальйону особливого призначення 

МВС України «Київ-1», а також дітей, які залишаються в зоні АТО, було 

зібрано гуманітарну допомогу та подарунки – книжки.  

Зараз Ліна Костенко уникає публічності й на світських заходах не 

з’являється. Наразі поетеса завершує роботу над новим художнім твором 

про еволюцію й деградацію Російської імперії крізь призму українських 

доль, а також дописує книжку публіцистичних есеїв «За Далем – даль» і 

книжку спогадів. Ліна Костенко воліє мовчати, проте з нами говорять її 

твори. 

Біографія письменниці – приклад для мільйонів українців та 

невичерпне джерело мудрості. Ліна Костенко одна з небагатьох культурних 

діячок країни, яка відмовилась отримувати звання Герой України, сказавши 

фразу «Політичної біжутерії не ношу». Її вислови надихають на зміни і 

змушують замислитися над вічними темами.  

Один з яскравих прикладів – Київська компанія OLIZ, що випустила 

колекцію хустин «Ліна», принтом для яких став уривок вірша видатної 

української поетеси Ліни Костенко «Між іншим». Вона відмовилась від 

гонорару і частину коштів від продажу колекції (30%) передала у 

благодійний фонд Сергія Жадана. 

Також 2018 року у Львівській центральній міській бібліотеці 

презентували унікальний подарунок «Книга для Ліни», яку створила творча 

лабораторія «Лапудики» до Дня народження поетеси. Це книга ручної 

роботи з переписаними віршами Ліни Костенко. Кожен охочий міг написати 

свого улюбленого вірша, з яких складатиметься книга. До проєкту «Книга 

Для Ліни» долучилося доволі багато шанувальників поетеси. А 25 березня 

книгу передали особисто авторці. 

Бібліографічний список: 
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ЛІНА КОСТЕНКО І СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 

(90 років з дня народження) 

 

Відомий український діяч, культуролог, громадська діячка Ліна 

Василівна Костенко народилася 19 березня 1930 р. у містечку Ржищеві на 

Київщині в родині вчителів. 

Ліна Костенко є видатною сучасною українською поетесою, яка своїм 

життям і творчістю засвідчує несхитну мужність, палку любов до України. 

Вона – одна з тих мисткинь, хто не втратив людської гідності в часи 

переслідувань, не йшов на компроміс з владою, бо свою позицію поетеса 

завжди виражала прямо і відкрито: «... не боюсь донощика в трактирі, бо все 

кажу у вічі королю».  

Творчий розвиток поетеси гострої думки і палкого темпераменту не 

був позбавлений складних моментів. Обмеження свободи творчої думки, 

різні «опали» в часи застою призвели до того, що досить тривалий час вірші 

Л. Костенко практично не потрапляли до друку. Та саме в ті роки поетеса, 

незважаючи ні на що, посилено працювала над своїми творами.  

Її поезія – це приклад самовідданого і шляхетного служіння народові. 

Вона пробуджує почуття добра і справедливості, творить у людині людину, 

по-філософськи осмислює зміст життєвих проблем. Поява збірок «Проміння 

землі» (1957), «Вітрила» (1958), «Мандрівки серця» (1961) засвідчила, що в 

літературу прийшла сильна творча особистість. Твори української авторки 

перекладені багатьма мовами світу. Вони неодноразово входили до 

закордонних антологій і збірників, а також видані окремими книгами. Вона 

– почесний професор Києво-Могилянської академії, почесний доктор 

Львівського та Чернівецького університетів, лавреат премії імені О. Теліги, 

премії імені Ф. Петрарки, премій Фундації Антоновичів тощо. У сучасній 

світовій традиції Ліна Костенко входить до переліку найвідоміших жінок 

сучасної України. Її творчість – невід’ємна частина історії України, 

культури та персоналітету. 

Ліну Костенко називають беззаперечним моральним авторитетом для 

багатьох українців. Вона підписувала 1965 року лист-протест проти арештів 

української інтелігенції. Згодом під час львівського судилища над 

дисидентами братами Горинями кинула їм квіти. Пізніше написала листа на 

захист В'ячеслава Чорновола у відповідь на наклеп на нього в газеті 
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«Літературна Україна». Після цього мисткиня майже десять років не могла 

друкувати власні твори, розплачуючись за принциповість.  

У 2005 році Ліна Костенко відмовилася від звання Героя України. Від 

початку війни на сході України письменниця приєдналася до гуманітарної 

акції «Другий фронт АТО». Вона передала на фронт декілька збірок своїх 

поезій із побажаннями та словами підтримки. Цей вчинок свідчить про 

відданість Ліни Костенко своїй Батьківщині та її безмежну, безкорисливу 

любов до людей. 

Більшість статей присвячена гострим проблемам української 

національної культури у світовому контексті. Письменниця підкреслює, що 

кожна нація повинна мати свою гуманітарну ауру, тобто потужно 

емануючий комплекс наук, що охоплюють усі сфери суспільного життя, 

разом з освітою, літературою, мистецтвом, – в їхній інтегральній 

причетності до світової культури і, звичайно ж, у своєму неповторно 

національному варіанті.  

Академік Іван Дзюба у статті «Неопалима книга» (1987) писав про 

мову роману «Маруся Чурай»: «Ліна Костенко бере з історії не минуле, а 

вічне. Звідси, зокрема, й висока питома вага кожного слова; поетична мова 

раз у раз згущується в афоризми – достоїнства мудрості, доступної 

небагатьом, а не просто дотепності, досяжної для всякого жвавого розуму... 

Мова роману – проста і вишукана водночас, багатюща і строга. Та головне – 

«соборна»: з державним тактом поєднує загальнолітературну нормативну 

основу й діалектні барви та новотвори, залучає й активізує форми староук-

раїнської книжної і канцелярської. І щедро черпає з народно-розмовної 

образності...»  

Усі дослідники наголошують на такій яскравій рисі мовосвіту, як 

афористичність. Авторські афористичні вислови поетеси вже стали 

предметом опису українських лексикографів. Як зазначає В. Статєєва: 

«залучення високохудожніх висловів письменниці до найбільших 

національних тлумачних загальномовних словників сприятиме, по-перше, 

оновленню реєстру цих словників не тільки кількісно, а й якісно, а по-друге, 

репрезентуватиме національну мову українського народу й сам народ перед 

світовою спільнотою в реальному повнокровному духовному образі». 

Беззаперечно, Ліна Костенко – гордість українського народу. «Так, 

держава – це я, а не те, що вони з нею зробили. І якби кожен усвідомив, що 

держава – це він, то досі у нас вже була б достойна держава». Я вважаю, що 

кожен із нас повинен брати приклад з її життя. Ми не повинні боятися 

висловлювати свою думку, завжди боротися за справедливість та захищати 

свою державу. 
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ВАСИЛЬ СИМОНЕНКО ЯК ВИДАТНИЙ ПОЕТ-ШІСТДЕСЯТНИК 

(до 85-річчя від дня народження) 

 

8 січня цього року минуло 85 років від дня народження яскравого 

представника покоління шестидесятників, витязя української поезії, митця 

першої величини, символа правди і свободи для майбутніх поколінь, 

шевченківського послідовника, палко закоханого в рідний край, Василя 

Андрійовича Симоненка.  

Народився 8 січня 1935 р. у с. Біївцях на Полтавщині в селянській 

родині. Спочатку навчався в Біївській початковій школі. П'ять класів 

закінчив у Біївцях, а решту – в сусідніх селах Єнківцях і Тарандинці, до яких 

доводилось іти 9 км в один бік. Після закінчення середньої школи в 

Тарандинцях із золотою медаллю 1952 року вступив на факультет 

журналістики Київського університету.  

Після закінчення факультету журналістики (1957) працював в 

обласних газетах «Черкаська правда» і «Молодь Черкащини» (очолив відділ 

пропаганди), пізніше кореспондентом «Робітничої Газети» в Черкаській 

області. Тут Василь Симоненко зустрів свою майбутню дружину Люсю.  

Писати вірші почав ще у студентські роки, але в умовах прискіпливої 

радянської цензури друкувався неохоче: за його життя вийшли лише збірки 

поезій «Тиша і грім» (1962) і казка «Цар Плаксій та Лоскотон» (1963). Того 

ж року Василя Симоненка було прийнято до Спілки письменників України. 

Поет прожив неповних 29 років, із них на літературну творчість припадає 

десять. 

1962 року виявив місця поховань розстріляних органами НКВС на 

Лук'янівському та Васильківському цвинтарях, а також у Биківні.  

Улітку 1962 року поета жорстоко побили працівники міліції 

залізничної станції «Ім. Тараса Шевченка» (Сміла). На думку друзів поета, 

це побиття було невипадковим. Відтоді й почало погіршуватися здоров'я 

поета. 

Із весни 1963 р. хвороба Василя Симоненка постійно загострювалася. 

Нестерпно боліли поперек, нирки. Невдовзі лікарі повідомили родині 

жахливий діагноз – рак нирок. Зробили операцію, але безрезультатно. Помер 

у ніч проти 14 грудня. 
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Більшість творчого доробку В. А. Симоненка була опублікована 

посмертно: казка «Подорож у країну Навпаки» (1964), збірка поезій «Земне 

тяжіння» (1964), новела «Вино з троянд» (1965), «Вірші» (1966). 

Один із найвідоміших віршів В. Симоненка «Лебеді материнства» 

автор присвятив своєму сину Лесеві. За формою це власне колискова. Але, 

незважаючи на назву, це пісня люблячого батька. За змістом, духовним 

наповненням це заповіт поета усьому українському народу: «Можна все на 

світі вибирати, сину. Вибрати не можна тільки Батьківщину». Саме ці 

знамениті слова викарбувані на пам'ятнику В. Симоненку в Черкасах. Друга 

частина цієї поезії стала відомою піснею і лунає як гімн синівської любові 

до рідної землі. 
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ВОЛОДИМИР ВЕРНАДСЬКИЙ: СТАНОВЛЕННЯ НОВІТНЬОЇ 

УКРАЇНСЬКОЇ НАУКИ 

 

Володимир Іванович Вернадський народився 1863 року та є нащадком 

давнього інтелігентного українського роду. Його предки по батьківській 

лінії воювали старшинами у війську Богдана Хмельницького. Прадід 

навчався в Переяславському колегіумі та Києво-Могилянській академії, дід 

служив штаб-лікарем, а батько після закінчення Київського університету 

Святого Володимира працював викладачем у Петербурзі, Харкові й Москві. 

Матір Вернадського також походила зі знатного роду, а її предки належали 

до козацько-старшинської верхівки. Дядько матері - Микола Гулак – був 

співзасновником Кирило-Мефодіївського братства. Протягом усього життя 

Володимир Вернадський підкреслював своє козацьке походження. 

Формування патріотичного світогляду вченого відбувалось під 

значним родинним впливом з боку професора Є. М. Короленка та 

М.І. Гулака – громадського діяча, вченого, засновника Кирило-Мефо-

діївського братства. У родині вченого панував дух рівності, прогресивності 

та потреба служіння людству. 

У 1881 р. В. Вернадський вступив на природниче відділення фізико-

математичного факультету Петербурзького університету. Наукові захоп-

лення вченого пов’язані з провідним дослідником ґрунтів В.В. Докучаєвим, 

якого він називав своїм учителем. Науковий гурток Докучаєва значну 

частину експедицій проводив в Україні, де Вернадський проводив ґрунтово-

геологічне дослідження ландшафтів Дрогобича, Борислава, Кременчука, 

Лубен, Пирятина, Ісачівського пагорба в долині Дніпра, Житомирської 

губернії, на Волині, в долині річки Тетерів та ін. Крім основних досліджень, 

Вернадський вивчав історію, традиції, соціально-економічний устрій 

батьківських земель. Результатом експедицій були сформована велика 

кількість карт, багатотомне видання та колекції ґрунтів, гірських порід, 

гербарії, археологічна карта стародавніх культур, які залишили слід на 

території Полтавщини. 

В Україні В. Вернадського застали переломні події осені 1917 року – 

час війни, кризи та революції. Саме в цей час учений прийняв запрошення 

українських громадських діячів та політиків й доклався до відновлення 

новітньої української держави. 30 листопада 1918 р. вже у статусі академіка 
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В. Вернадський був затверджений Головою-президентом Української 

академії наук. Так відбулось відродження та об’єднання наукових сил 

України, створено національну бібліотеку, ботанічні й акліматизаційні сади, 

біологічні станції, обсерваторію, лабораторії й кабінети, науково-дослідні 

музеї та інститути, друкарні, окремі фундаментальні й прикладні інститути, 

зокрема фізико-географічний та ін. Згодом учений очолив Українську 

академію наук уже в межах УРСР.  

В. Вернадський – учений-мінеролог, який розробив та першим 

правильно застосував метод рентгенографічного аналізу кристалічної речо-

вини й точно визначив величезний вплив його результатів на майбутню 

мінералогію. Багато праць присвятив біогеохімії, вивченню хімічного складу 

земної кори, океану і атмосфери. Започаткував радіогеологічні дослідження 

щодо ролі радіоактивних елементів в еволюції Землі, проводив пошуки 

родовищ радіоактивних мінералів і хімічні дослідження радію та урану, 

заснував першу радіохімічну лабораторію. 

Чимало досліджень ученого стосувались економічних, політичних і 

міжнародних відносин. Критично висвітлював наслідки реформ 1861 року, 

проблеми населення, зайнятого в сільському господарстві, економічно-

соціологічні причини голодоморів населення.  

Згодом В. Вернадський – учений зі світовим ім’ям. У 1922–1926 роках 

читає лекції у провідних європейських університетах. Організатор та 

засновник низки наукових установ, член академій наук у багатьох країнах, 

член Наукового товариства ім. Шевченка (НТШ).  

У продовження справи видатного вченого сьогодні діє антарктична 

станція «Академік Вернадський» - наукова база поблизу Антарктичного 

півострова. На станції проводять наукові дослідження за програмою 

геофізичних досліджень, що охоплює магнітометричні й іоносферні 

дослідження. 
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Василь Андрійович Симоненко народився 8 січня 1935 року в селі 

Біївцях Лубенського району на Полтавщині. Виховували його мати й дідусь 

– батько, залишивши дружину з маленьким сином, пішов із сім'ї. У 1952 р. 

Василь, закінчивши із золотою медаллю середню школу в селі Тарандинцях, 

вступив на факультет журналістики Київського університету імені Тараса 

Шевченка. Тут разом навчалися майбутні поети Борис Олійник, Тамара 

Коломієць та Микола Сом, прозаїки Віталій Близнець, Борис Рогоза, гумо-

ристи Юрій Ячейкін, Іван Дубенко, перекладач Анатоль Перепадя, пись-

менник та науковець Анатолій Москаленко. Після закінчення університету 

молодий журналіст за розподілом поїхав працювати в обласну партійну 

газету «Черкаська правда». Потім очолив відділ пропаганди в газеті 

«Молодь Черкащини». А на початку 1963 р. його було зараховано власним 

кореспондентом у штат загальноукраїнської «Робітничої газети». На той час 

поет встиг видати свою першу і єдину за життя збірку поезій «Тиша і грім». 

Помер поет 13 грудня 1963 року після тяжкої хвороби нирок, яка, за 

деякими версіями, була спричинена жорстоким побиттям Симоненка 

співробітниками міліції у Смілі. Друга його збірка поезій «Земне тяжіння» 

вийшла після смерті, 1964 р., збірка новел «Вино з троянд» – 1965 р., 

наступного року – книга «Поезії», а потім – мовчання 15 років. Саме в ті 

часи колегам-журналістам Симоненка «порадили» не відвідувати могилу 

поета. Видання збірки «Лебеді материнства» планували на 1971 р., але 

вийшла вона лише 1981 р. 
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УДК 336.77.631 

Городецький І. І., ст. 2-го курсу факультету механіки та енергетики 

Науковий керівник: к. т. н., доцент Швець О.П.  

Львівський національний аграрний університет 
 

ПЕТРО ЯЦИК ТА ОЛЕКСІЙ ВОСКОБІЙНИК ЯК МЕЦЕНАТИ 

УКРАЇНСЬКОЇ СПРАВИ   
 

Народжений на Львівщині Петро Яцик та Олексій Воскобійник з 

Полтавщини – серед найвидатніших українських меценатів, які зробили 

багато для розвитку української справи у світі. Їхній життєвий досвід заслу-

говує вивчення й може бути школою для тих, хто прагне започатковувати 

свій бізнес та розбудовувати українську державу. Це стосується ведення 

справ, етичних основ, які сприяють розвитку підприємництва.  

Їхня життєва дорога пролягала через важкі воєнні часи, однак важка 

праця й постійне самонавчання дали свої результати – за океаном вони стали 

мільйонерами. Позитивний приклад того, як на чужині, маючи бажання й 

розвиваючи особисті якості, можна досягати великих успіхів. Маючи великі 

статки, вони жертвували чималі кошти для розвитку України. 

Петро Яцик фінансував українські студії Гарвардського та Колум-

бійського університетів (США), Енциклопедії українознавства, Альберт-

ського і Торонтського університетів (Канада), Лондонського університету, 

створив Освітню фундацію, його коштом видано наукові монографії з історії 

України, економіки, політології, медицини та ін. Олексій Воскобійник 

фінансував українські студії в Університеті штату Пенсильванія (США), 

Гарвардському університеті, різні проєкти в Україні, у т.ч. відновлення 

Михайлівського собору в Києві, та ін. Загальні суми, які вони перерахували 

на українську справу у світі, – це мільйони доларів. Досвід видатних 

меценатів, по крупинці зібраний за їхнє довге життя і перевірений успішною 

практикою, їхні практичні життєві поради, які дали їм змогу досягнути 

вершин підприємництва, будуть корисними для всіх, хто захоче стати 

успішнішим і, щонайважливіше – допомагатиме щоденною працею й 

можливостями своїй батьківщині.  
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УДК 930.24 

Гренюх Ю. П., ст. 2-го курсу економіко-правового факультету                          

Науковий керівник: Глива М. Й.   

Вишнянський коледж ЛНАУ 

 

КОНСОЛІДАЦІЯ УКРАЇНСТВА І БОРОТЬБА ЗА УТВЕРДЖЕННЯ 

ДЕРЖАВНОСТІ: НЕВЖЕ НАМ ПОТРІБНЕ ЛИХО, ЩОБ ПОЧУТИ 

ОДНЕ ОДНОГО? 

 

Із прадавніх часів українська нація повсякчас боролася за право жити у 

вільній, соборній, незалежній Україні, за що протягом століть загинуло сотні 

тисяч захисників української землі: від хоробрих дружинників князя 

Святослава, славних запорожців, січових стрільців, і до вояків Української 

повстанської армії. Протягом багатьох століть, і на жаль, за роки незалеж-

ності, Україна терпить зазіхання сусідніх держав то на нашу територію, то 

на культуру й мову. Так звана братська любов нашого східного сусіда та 

намагання втягнути нашу країну в свої обійми, тим самим нівелюючи право 

України бути вільною й незалежною. Ми дивимося спокійно на соціальну 

руїну нашої нації, і як наслідок – масовий виїзд українців за кордон, наступ 

на все культурне. Це свідчення неспроможності бути єдиними й забезпечити 

майбутнє України як суверенної, національної й демократичної держави.     

Господь повсякчасно подає нам шанс мати те, за що ми постійно 

просимо його в молитвах. Так, 2013 року його милістю було надано нам цей 

шанс – бути великою європейською державою. Ця можливість ще й 

підкреслювалася у випробуванні того, наскільки ми єдині й незрадливі. І 

сьогодні ми бачимо, що Україна ще плекає й викохує новітніх Героїв. 

Героїв, котрі своєю високою мораллю присягнули на вірність своєму 

народу. Це – лицарі Небесної Сотні, чия кров залишилась на Інститутській, 

чиї останні слова чув Михайлівський собор. Це українські воїни, оборонці 

Донбасу. Ще з батьківського порога вони розуміли просту істину: 

українська нація існуватиме доти, доки хоча б один українець буде готовий 

покласти своє життя в боротьбі за Українську державу. Віра, надія й любов 

були в серцях у кожного з них. Ці три чесноти й були їхньою зброєю заради 

єдності великої нації, заради чеснот без фальші й брехні. Нехай ніколи не 

вкриває пил забуття цієї трагічної сторінки в нашій новітній історії! 

На межі болю й мук, радості й безнадії, страждання і смерті твориться 

історія нашої незалежності. Не в кабінетах і не за трибунами, а воїнами 

світла, які на вівтар вітчизни поклали своє життя. 

Очевидно, і в спокійний час ми не маємо права гасити свій рух, бо ще 

багато треба подолати й бути на сторожі, щоб ніколи темрява не огорнула 
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світло. Ми повинні робити все для того, щоб зберегти й донести нащадкам, 

якою ціною виборювалась наша Незалежність… Хоча б спробувати це 

зробити… І надалі робити все, що від нас залежить, бо зупинятись не маємо 

права. Прагнемо, щоб знищити корупцію і брехню, бідність та безробіття… 

Щоб люди не тікали за кордон у пошуках кращого життя, щоб ми мали 

Крим і Донбас, без війни і розрух, щоб ніхто не сказав, що такої держави як 

Україна нема, щоб до нас їхали туристи з усього світу подивитись на наші 

історичні пам’ятки, на красу наших лісів і Карпатських гір, щоб ми 

пишались своєю країною, з її найкрасивішими мовою, традиціями, 

звичаями, архітектурою, мистецтвом… 

Бібліографічний список: 

1. Алексієвець Л. Україна-Європа-Світ: «єдність у різноманітті» як 

відповідь на виклики ХХІ ст.: есей. Україна–Європа–Світ : міжнар. зб. 

наукових праць / редкол.: Ю. М. Алексєєв, Л. М. Алексієвець, 

М. М. Алексієвець [та ін.]. Тернопіль: ТНПУ, 2012. Вип. 10. С. 173–178. 

2. Красовська О. Річниця Майдану: солодко-гірке слово «свобода». 

Віче. 2014. № 24. С. 28–29. 

3. Моісеєва Т. Час, коли цементується нація: [річниця Євромайдану]. 
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 Українська мова та культура як 

визначальні чинники самоідентифікації нації 
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РОЛЬ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В РЕАЛІЗАЦІЇ ПАТРІОТИЗМУ 

СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 
 

Особлива духовна цінність, яка є гарантом єднання, гармонізації 

сучасного українського суспільства, збереження його самобутності й 

культурної своєрідності в людському співтоваристві, виражається в 

патріотизмі. Як відомо, патріотизм – одна з якостей людського характеру. 

Патріотичне виховання студентів – це планомірна виховна діяльність, 

спрямована на формування в них почуття патріотизму, тобто доброго 

ставлення до Батьківщини. Так історично склалося, що українській мові 

відводиться провідна роль у вихованні духовного стержня нації - 

студентства, оскільки, на нашу думку, як українська мова, так і українська 

культура, є невід’ємними складовими її стабільності й незалежності. 

Українська мова – один із найважливіших засобів патріотичного вихо-

вання, а також ключова сфера впливу на національну свідомість молоді.  

Розуміння студентами процесу повернення до рідних коренів, витоків 

українства, української мови, національного самоствердження і самороз-

витку можна вважати проявом патріотизму. Студентська молодь має 

усвідомити, що без оволодіння державною мовою неможливо стати 

повноцінним громадянином своєї держави, патріотом України та й просто 

інтелігентною людиною, кваліфікованим спеціалістом будь-якої галузі 

господарства.  

На сьогодні актуальними є думки І. Огієнка та В. Сухомлинського, які 

вважали, що до найважливіших ознак нації належить рідна мова, а з нею 

витворена культура, яка стає душею нації, її духом. Зокрема В. Сухомлин-

ський зазначав, що в руках педагога слово є могутнім виховним засобом, яке 

здатне піднести, звеличити людину в її власних очах, утвердити її 

патріотичну свідомість і громадянську гідність, на все життя відкрити в її 

серці невичерпні й вічні джерела любові до своїх предків. 

Мовний чинник – важливий для українців, він становить нашу 

національну сутність, яка є її фундаментом. Найважливіша ознака нації, яка 



115 
 

втілює у слові національну свідомість, пам’ять, національну культуру, 

національний менталітет – українська мова.  

Велике значення у формуванні патріотичної позиції студентства 

відіграє те мовне середовище, в якому воно народилося, зростало та 

формувалося як мешканець, як захисник та як патріот своєї держави. 

Становлення свідомої громадянської позиції неможливе без основ мораль-

ності та виховання в любові до звичаїв, культури й мови; до плекання і 

поширення тих традицій поширення і пропагування української мови, яку 

чули в колисковій пісні матері, опановували основи грамотності від вчителів 

української мови та літератури, наслідували приклади реалізації основ 

патріотизму своїх наставників чи вихователів.  

Національна самосвідомість особистості зароджується змалку, а разом 

з нею любов до рідних їй мови та краю, почуття відданості Батьківщині. 

Людині, яка змалку не відчуває нерозривного зв’язку зі своїм народом, 

важко визначитися, досягти успіху, реалізуватися в житті. У патріотичних 

почуттях відбивається ставлення особистості до людей, до своїх мови й 

держави, до її минулого, майбутнього та сьогодення. Патріотична позиція 

молоді виявляється в пошуковій, краєзнавчій роботі, у процесі пізнання, в 

праці тощо. 

У нашому розумінні українська мова та патріотизм нероздільні, позаяк 

людина, яка не любить солов’їного звучання рідної мови та не має задатків 

до спілкування нею, не повинна вважати себе патріотом України. 

Основними складовими патріотизму українці вважають любов до своєї 

країни та мови, готовність захищати свою країну та виховання у дітей 

любові та поваги до своєї країни. Така позиція дасть змогу «нести в світи» 

гордість та духовну цінність найважливішої національної складової – 

української мови, допоможе переосмислити та проаналізувати генетичну та 

державотворчу її необхідність. 

Бібліографічний список: 
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РІДНА МОВА ЯК ОСНОВА ІДЕНТИФІКАЦІЇ  

В УКРАЇНСЬКОМУ КУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ 

 

Становлення мови в будь-якому суспільстві – нелегкий процес. 

Розвиток мови впливає на розвиток суспільства, а головне – суспільної 

свідомості та націєтворення. Об’єктивною ознакою нації є мова. Кожен з нас 

повинен усвідомлювати те, що мовна проблема для нас актуальна і зараз. 

Якщо не вжити заходів, то матимемо невтішну перспективу. 

Найдорожче в народу ‒ мова – його найхарактерніша риса, найваж-

ливіший ідентифікатор, і народ, який прагне зберегти себе, ніколи не 

зречеться рідної мови. Українці або ще не стали нацією, або ж їм ревно 

«допомагають» плекати цю «особливість». Ілюструють цю думку слова Ліни 

Костенко: «У всіх народів мова – це засіб спілкування, у нас це – фактор 

відчуження. Не інтелектуальне надбання століть, не код порозуміння, не 

першоелемент літератури, а з важкої руки Імперії ще й досі для багатьох – 

це ознака націоналізму, сепаратизму, причина конфліктів і моральних травм. 

Людина розмовляє рідною мовою, а на неї озираються… Глуха ворожість 

оточує нашу мову, навіть тепер, у власній державі». Ми спостерігаємо за 

«модними новинками», але забуваємо те, що нам залишили предки у спадок. 

Прикладом є «Кобзар» Т. Шевченка, що підсумував усе найвизначніше в 

українській національній історії, відбив сучасне і накреслив шлях до 

майбутнього, заклав основи нової української мови, а разом з нею і 

літератури.  

Шанобливе ставлення до мови, піднесення її авторитету людьми, які 

проживають на цій землі, сприятиме становленню як нації, так і держави. 

Мова без держави беззахисна, і держава без мови втрачає ознаки сувере-

нітету. Доленосне і принципове значення для майбутнього української мови 

й української держави мають національна свідомість і мовна гідність. У 

їхньому формуванні чільну роль має відігравати українська інтелектуальна 

еліта, а це вище керівництво держави, яке своїм особистим прикладом має 

утверджувати престиж української мови, нації й держави. 

І. Огієнко у низці праць акцентує увагу на ролі й значенні рідної мови 

у процесі державотворення. Тому його ідеї не перестають бути актуальними 

для формування свідомого громадянина нашої держави: «Мова – то серце 

народу: гине мова – гине народ». 
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Отже, мова – найважливіший маркер національної самоідентифікації в 

державі та сильний важіль для об’єднання в сильну та непереможну націю.  
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МОВА ЯК ЕЛЕМЕНТ КУЛЬТУРИ І ЧИННИК ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ 

 

Протягом багатьох століть учені досліджували безпосередній зв’язок 

між мовою, якою послуговуються її громадяни, та життєздатністю, 

міцністю, авторитетом і перспективами незалежного розвитку держави. Усі 

держави, що обрали шлях незалежного розвитку, мобілізують для 

піднесення та зміцнення державної мови всі можливі ресурси. Мова – одна з 

основних ознак національного визнання держави, оскільки значною мірою 

забезпечує належне функціонування національного організму в усіх його 

проявах – політичному, державному, економічному, культурному. Вона 

поєднує в собі минуле, програмує майбутнє й забезпечує буття нації у 

вічності. Беручи до уваги зазначене, українська нація й держава мають 

забезпечувати відродження та захист як української мови, так і мовного 

простору. Мову розглядають не лише як засіб комунікації, а й як елемент 

культури та чинник сучасного державотворення.  

У загальній структурі суспільної й індивідуальної свідомості вагоме 

місце серед численних чинників сучасного державотворення посідає форму-

вання національної самосвідомості. Національна самосвідомість є складним 

духовним явищем, яке виникає й формується на певному ґрунті соціально- 

економічного життя, відображаючи певним чином «дух» епохи й настрої 

народу. Оскільки мова – явище суспільне, в ній відображено конкретні 

історичні особливості розвитку народу, неповторний національний колорит, 

соціальні та комунікативні особливості.  

Мова – найважливіша ознака національної самоідентифікації не тільки 

людини та її духовної культури, а й держави загалом. Саме тому в системі 

державних пріоритетів мовна політика мусить посідати чільне місце, 

оскільки її стратегічним завданням, поряд із гарантуванням мовних прав 

людини, є утвердження суспільної злагоди й політичної стабільності, 

забезпечення єдності й зміцнення української держави. 

Державність української мови є ключовим чинником формування 

сучасної української нації, символічним уособленням української держав-

ності, гарантією збереження національної ідентичності українського етносу 

й державної єдності України. Отже, відіграючи істотну роль в усіх сферах 

суспільного життя, мова є одним із найважливіших чинників українського 

державотворення. 
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LANGUAGE AND NATION AS IMPORTANT FACTORS OF STATE SECURITY 

  
From ancient times, language as a factor of statehood has played a leading 

role. Its political aspect was most accurately defined by the ancient Romans: 

«Whose language is his power». Having understood this truth well, pro-Russian 

forces have been actively opposing the establishment of the Ukrainian language as 

the state language since the beginning of Ukraine's independence. It would seem 

that Ukraine has learned the lessons of Russian aggression. Today, the state 

security policy is aimed at strengthening sovereignty, ensuring territorial integrity 

and inviolability, strengthening defense capabilities, economic and information 

security. However, in recent years the language policy of the state has not 

changed significantly, and in some places dangerous tendencies of expanding the 

use of the Russian language in the sphere of public administration (including 

military) and the public sphere have taken root. Such a situation with the state 

language as an integral part of the constitutional order is a sign of the 

incompleteness of the process of Ukrainian state formation, the presence of a 

permanent underestimated threat to Ukraine's national security. 

Modern sociological research conducted in the world's leading countries 

shows that the representative of the nation is determined mainly by language. That 

is why language is the main feature of national identity, unites people into a 

nation. The national language is a factor in the existence of a nation, as important 

as the territory, historical past, cultural traditions, peculiarities of mentality, and 

so on. It unites the nation, raises its self-consciousness. And the dominance of a 

foreign language in certain regions of the nation-state poses a threat to the 

country's integrity. Language itself is the color of national spiritual existence. The 

language grows in conjunction with the nation, gives voice to all the people's joys 

and poverty, struggle, victories and defeats, spiritual and material competition. It 

reflects behavior and customs, traditions, faith, hopes and pride. 

An analysis of the use of several languages in some countries around the 

world shows that this approach is problematic. Historian Seymour Lipset defined 

it this way: «The histories of bilingual and bicultural societies are histories of 

disorder, conflict, and tragedy» [1, p. 82]. For example, Belgium, Malaysia, 

Lebanon – all demonstrate a crisis of national life. Pakistan and Cyprus are 

divided. Nigeria suppressed ethnic revolt and so on. 
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Today, the conscious use of the Ukrainian language is a demonstration by a 

citizen of loyalty to the Ukrainian state, his national consciousness and self-

identification with the Ukrainian nation. Instead, the refusal to use Ukrainian in 

public space is evidence of unformed or other national self-identification. Citizens 

are disloyal to the Ukrainian language, will never be loyal to Ukraine itself as a 

nation state. 

Linguistic assimilation of the nation as a basic component of identity leads 

to the disappearance of both the nation and the state created by it. Lina Kostenko 

said this aptly and figuratively: «Nations do not die of a heart attack - they are 

first deprived of their language» [2, p 29]. Therefore, the state language as the 

basis of identity should be better protected, because, as historical experience 

shows, territories where the state language does not dominate are poorly 

integrated into the state and are easily lost under adverse circumstances or foreign 

intervention. 

Thus, the language issue needs to be resolved not only in view of its 

potential conflict, but first of all in view of the security potential of the language, 

which is extremely important for the state today. Without achieving a common 

public vision of the basic (linguistic) features of their nation (ethnic or political), 

the long-term stable development of the country is questionable. And only the 

final and complete dominance of the Ukrainian language as the state language in 

all public spheres will ensure consolidation in society, strengthen the security 

capabilities of the state. 
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За визначенням науковців, мова – це генетичний код нації, який 

поєднує минуле, програмує майбутнє й забезпечує буття нації у вічності. 

Мова – феномен етносу, народу, нації, одна з основних її ознак, оскільки 

значною мірою забезпечує нормальне функціонування національного 

організму в усіх його проявах – політичному, державному, економічному, 

культурному. Мова – надбання людства. 

Доведено сучасною наукою, що мова є унікальним інструментом 

культури і зв’язком між людиною і мисленням. Мова дає змогу людям 

розуміти один одного. Вона функціонує, розвивається тільки в суспільстві і 

є найнеобхіднішою умовою сутності людини, живе, функціонує в мовленні – 

усному чи писемному. Ми спілкуємося, надаючи перемогу усному мовлен-

ню. І це правильно, адже усне мовлення – універсальний засіб спілкування. 

Дуже важливо оволодіти словом, умінням правильно ним користуватися, 

навчитися переконувати словом. Майстерне володіння словом охоплює й 

культуру мовлення. А культура мовлення – це оволодіння нормами літера-

турної мови. Василь Сухомлинський писав, що «мовна культура – це 

живодайний корінь культури розмовної, високої, справжньої інтелекту-

альності. Щоб правильно розмовляти і писати, треба прагнути до 

удосконалення своїх знань, набутих раніше, треба любити українську мову і 

свою справу». 

Державна мова – це інструмент злагоди, єднання всіх громадян 

держави навколо загальнодержавних проблем, це інструмент добробуту й 

захисту інтересів громадян держави. Якщо суспільство повним обсягом не 

послуговується державною мовою, на нього чекають колосальні екологічні, 

політичні, духовні й інтелектуальні втрати. 

Високої мовної культури здатна досягти людина, яка наполегливо 

працює над словом, людина, діяльна в думці. Ми маємо навчитися 

національно мислити, усвідомити свої національні цінності, насамперед 

роль мови. Українська мова й українська культура пропагують ідею 

громадянського суспільства, сприяють становленню України як демокра-

тичної, правової держави. Державна мова повинна виконувати всі суспільні 

та культурні функції, бути мовою науки [1]. 
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«Українська національна ідея впродовж невольничих століть рятувала 

наш народ від загибелі. Вона була вірою в нашу державу, демократичну, 

європейську майбутність. Сьогодні це – життєво мобілізаційна мотивація 

для творчих вчинків уже звільненого народу в ім’я збереження й ненастан-

ного вдосконалення своєї держави. Це та гідність, яка обертає рабську 

психіку в свідомість вільної людини, а народові дає безсмертя» [3]. Саме 

тому мова у М. Грушевського, першого Президента України, розглядається 

як культурно-національна сила, а українську ідею він завжди сприймав як 

єдність політичну й мовну. 

Державність української мови – ключовий чинник консолідації 

українського суспільства на всій території України, формування сучасної 

української політичної нації, символічне уособлення української держав-

ності, гарантія збереження національної ідентичності українського етносу і 

державної єдності України [2]. 

У наш час особливо важливого значення набуває збереження 

національних традицій. Завдяки їм функціонує й розвивається національна 

мова, без якої неможливе існування нації, оскільки зречення своїх націо-

нальних традицій, рідної мови рівнозначне зреченню своєї національності. 

Тільки такий шлях забезпечить нормальний розвиток народу. 
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Здобуття Україною незалежності 1991 р. – епохальна подія в історії 

нашого народу, яка відкрила сенс його існування, дала йому змогу стати не 

просто державною, а й самодостатньою, творчою, європейською нацією з 

усіма ознаками сучасного демократичного світу.  

Без вільного розвитку української мови, її належного функціонування 

в системі освіти, культури, сфери послуг, державному управлінні тощо 

немислимо побудувати міцну й заможну державу. Для будь-кого зрозуміло, 

що важливою умовою консолідації нації є також створення єдиного 

інформаційного простору, в якому мова є ключовим елементом, що об’єднує 

націю в єдиний організм. Першочергову роль у цій справі має відігравати 

українськомовна національна інтелігенція. На жаль, становлення її тільки 

починається. Адже добре відомо, що доки керівництво державної влади всіх 

рівнів, депутатський корпус, професорсько-викладацькі склади навчальних 

закладів, учителі, лікарі, інженерно-технічна інтелігенція не заговорять 

українською, сподіватися на диво не доводиться. Україна повинна відродити 

сьогодні свою національну еліту, яка й вестиме роботу щодо консолідації 

всього суспільства. 

Державна мова – це інструмент злагоди, єднання всіх громадян 

держави навколо загальнодержавних проблем, це інструмент добробуту й 

захисту інтересів громадян. Якщо суспільство повним обсягом не 

послуговується державною мовою, на нього чекають колосальні екологічні, 

політичні, духовні й інтелектуальні втрати. 

У загальній структурі суспільної й індивідуальної свідомості вагоме 

місце серед численних чинників сучасного державотворення посідає 

формування національної самосвідомості. Національна самосвідомість є 

складним духовним явищем, яке виникає й формується на певному ґрунті 

соціально-економічного життя, відображаючи певним чином «дух» епохи й 

настрої народу. Національна самосвідомість – це, власне, рефлексія нації на 

саму себе, усвідомлення й емоційне переживання нею: 

 – свого існування й розвитку як окремішньої цілісності, єдиного 

організму, самодостатньої саморегульованої системи; 
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 – усвідомлення нацією своєї особливості, тих базових інваріантних 

структур, архетипів, які зумовлюють феноменологічну самість 

(неповторність, відмінність) національного буття та неповторність логіки її 

історичного поступу, історичної долі, форм самоорганізації й самови-

явлення; 

 – усвідомлення кінцевої мети національного розвою, панівних 

прагнень, які оформляються в певні ціннісні орієнтири, цілі, ідеали, 

формують систему загальнонаціональних інтересів як спільного знаменника 

спрямувань усіх суб’єктів національного життя. 

Державність української мови є ключовим чинником консолідації 

українського суспільства на всій території України, формування сучасної 

української політичної нації, символічним уособленням української 

державності, гарантією збереження національної ідентичності українського 

етносу і державної єдності України. З огляду на це українська нація й 

держава мають забезпечувати відродження і захист української мови, якісну 

розбудову українського мовного простору. 

Отже, доцільно за основу сучасної мовної політики в Україні взяти 

слова І. Огієнка: «Без добре виробленої рідної мови немає всенародної 

свідомості, без такої свідомості немає нації, а без свідомості нації – немає 

державності як найвищої громадянської організації, в якій вона отримує 

найповнішу змогу свого всебічного розвитку й виявлення». 
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МОВА ЯК ОСНОВНИЙ ЧИННИК ФОРМУВАННЯ НАЦІЇ 

 

У наш час особливо важливого значення набуває збереження 

національних традицій. Спільність мови, культури й самосвідомості – 

суттєві ознаки нації. Втрачаючи мову свого народу, людина значною мірою 

втрaчає для себе і свій нaрoд, а її нaрoд втрaчає тaку людину. І не тільки з 

погляду ідентифікaції. Втрaта ріднoї нaціoнaльної мoви – суть 

денaціoнaлізaції, тoбто – рoзідентифікaції особи. 

Українська мова як консолідуючий чинник завжди була предметом 

розгляду провідних мовознавців і політиків сучасності, зокрема А. Бурячка, 

І. Ющука, В. Лизанчука, В. Радчука, І. Дзюби, М.Томенка, Д. Павличка, 

Л. Костенко та ін. Їхні праці доводять, що мова, випливаючи з непізнаних 

глибин людської природи, людського несвідомого, стає об’єктивованим 

цементуючим феноменом нації. 

Ліна Костенко писала: «Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм 

відбирає мову». Що, окрім своєї мови, втрачає така людина? 

Денаціоналізація значно послаблює і розбaлaнсовує цілісну систему 

ціннісних орієнтирів, стимулів та мотивів діяльності, потреб та інтересів, 

емоцій та почуттів, прагнень тa інших психологічних механізмів розвитку 

людини, органічно пов’язаних з її національністю. 

Тому сьогодні ми маємо унікальну можливість «перепрограмувати» 

себе, свої свідомість і самосвідомість. Визнання повноцінності української 

мови кожним громадянином України, надання їй гідного місця серед інших 

національних духовних цінностей, повага до неї як до національної святині 

сформують у свідомості людей уявлення про себе як про повноцінну, 

самодостатню націю, яка здатна творити своє духовне життя. 
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МОВА – НЕ ЛИШЕ ЗАСІБ СПІЛКУВАННЯ 

  

Українська мова – одна з найдавніших, найбагатших мов Європи. До 

початку 1990-их років українська мова майже 375 років зазнавала утисків, 

заборон і жорстоких репресій від окупаційної московської влади. Гноблення 

української нації завжди супроводжувалося нищенням її мови. Сьогодні 

українська мова – єдина державна в Україні. Цей статус вона набула 

27 жовтня 1989 року. Тодішня прокомуністична Верховна Рада наважилася 

на таке історичне рішення завдяки потужному натискові Народного Руху 

України й Товариства української мови ім. Тараса Шевченка. 

На думку В. Жайворонка, «не тільки людина впливає на мову, але й 

мова великою мірою формує особистість. У свою чергу формування етносу 

без мови неможливе, бо остання є однією з ключових ознак нації». Отже, 

мова – не лише самоорганізована система мовних одиниць, а, образно 

кажучи, «національний мовний організм, що розвивається, взаємодіючи з 

різними сторонами життя етноспільноти». Тому мовний феномен як духовне 

надбання етносу можна розглядати в проекції його на культуру, історію, 

філософію, психологію, релігію. Пізнаючи мову етносу в усіх її проявах і 

взаємозв’язках, пізнаємо й духовну природу її носія – народу.  

Слід визнати, що для того, щоб мова стала стрижнем самоідентифікації 

нації, влада повинна проводити свідому планомірну мовну політику, 

пам’ятаючи при цьому, що мова – засіб не лише спілкування та згуртування, 

а й нерозуміння та роз’єднання. 
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МОВА ЯК ВИЗНАЧАЛЬНИЙ ЧИННИК 

УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ 
 

Українська мова – одна з найдавніших та наймелодійніших мов у світі. 

Однак майже 375 років зазнавала утисків, заборон і жорстоких репресій від 

окупаційної московської влади. Не мала вона державного статусу в тих 

сусідніх країнах, до складу яких тимчасово входили українські землі. 

Гноблення української нації завжди супроводжувалося нищенням нашої 

мови. 

Проте завдяки величезній силі духовного спротиву українського 

народу всім окупантам і гнобителям наша мова не вмерла, не зникла. Разом 

з народом пройшла вона жахливі випробування на міцність‚ довела свою 

велику життєспроможність і вижила на зло всім ворогам і перевертням. 

Уперше державний статус вона отримала 3 січня 1919 року‚ але після 

московсько-більшовицької окупації України його було втрачено на 70 років. 

Сьогодні українська мова – єдина державна в Україні, що зафіксовано 

у нашій Конституції  

Мова – це не тільки найпотужніший засіб спілкування, знаряддя 

мислення, а й необхідна умова існування народу. Мова спрямована як на 

внутрішній світ людини, її психіку, так і в зовнішній світ природи і 

людських взаємин. «У рідній мові будь-якого народу, – стверджує 

С. Каленюк, – закодовано все його життя – його історія, культура, 

світобачення, помисли і надії, його менталітет» [2, с. 88]. 

Здобуття Україною незалежності 1991 р. – епохальна подія в історії 

нашого народу, яка відкрила сенс його існування, дала йому змогу стати не 

просто державною, а й самодостатньою, творчою, європейською нацією з 

усіма ознаками сучасного демократичного світу. 

Держава, як свідчить світовий і український досвід державотворення, 

через мову, культуру, релігію та інші цінності виконує функції інтеграції 

поліетнічного, полікультурного суспільства та самоідентифікації народу. 

Тобто державотворення – необхідна умова забезпечення стабільного 

існування етносу соціально-територіальною організацією – створенням 

держави і її подальшого розвитку. Основними елементами етносу, що 

історично формуються, і без яких сама етнічність втрачає будь-який сенс, є: 

спільна територія, мова, релігія, історія, культурні надбання, свідомість. 
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Отже, визнання важливості  мови у житті народу, надання їй гідного 

місця серед інших національних духовних цінностей, повага до неї як до 

національної святині формує у свідомості людей уявлення про себе як про 

повноцінну, самодостатню націю, яка здатна творити своє неповторне 

культурно-духовне життя. 
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НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ 

 

Діяльність органів державного управління у сфері національної 

безпеки має, на нашу думку, досить складний характер, зумовлений 

наявністю особливих об’єктів безпеки: особистість, її права й свободи; 

суспільство, його матеріальні та духовні цінності. Специфічними рисами 

вказаних об’єктів обумовлена об’єктивна потреба у створенні єдиної 

системи гарантування національної безпеки України. 

Сучасне розуміння сутності національної безпеки, на наше 

переконання, передбачає ширший погляд на вирішення проблеми її 

забезпечення, а отже, й на розробку та впровадження політики національної 

безпеки України. 

По-перше, проблема забезпечення безпеки будь-якої країни охоплює 

не лише традиційно воєнні, а й економічні та політичні чинники, проблеми 

історичної й національної ідентифікації, формування дружніх міждержавних 

відносин тощо. По-друге, процеси, які відбулися впродовж останнього 

десятиріччя, показали безперспективність багаторічної й виснажливої 

конфронтаційної логіки у відносинах між народами та країнами. По-третє, 

незалежна Україна занурена в середовище, де жорстке зіткнення 

національних інтересів, економічне, культурне та політичне суперництво не 

стали менш жорсткішими після розпаду соціалістичної системи. По-

четверте, більш небезпечним для української незалежності стає політичний, 

економічний, культурний, інформаційний тиск з боку інших держав. По-

п’яте, набули рис міжнародного характеру такі загрози міжнародній 

стабільності як тероризм, організована злочинність тощо. 

Отже, ми вважаємо, що державна політика України щодо забезпечення 

національної безпеки визначає життєво важливі інтереси держави, 

суспільства і громадянина, основними цілями та цінностями яких є 

необхідність розробки і використання сучасних та ефективних механізмів і 

засобів державної політики України щодо протидії внутрішнім та зовнішнім 

загрозам держави.  

Отож, надійність захисту життєво важливих інтересів України 

залежить від вироблення науково обґрунтованої концепції національної 

безпеки; від створення ефективної системи гарантування НБ і механізму її 
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реалізації; від розвитку законодавства в галузі НБ; від практичної 

координації діяльності органів державного управління для відвернення 

виявлення й усунення явних і потенційних внутрішніх та зовнішніх загроз 

Україні. 
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МОВА ЯК ЕЛЕМЕНТ КУЛЬТУРИ ТА ЧИННИК НАЦІОНАЛЬНОЇ 

ІДЕНТИЧНОСТІ 

 

Україна невдовзі відзначатиме двадцять дев’ятий рік своєї незалеж-

ності. Та попри всі роки суверенності, залишається проблема безпеки 

України як на міжнародному, так і на внутрішньонаціональному рівні. 

Кордони, символіка, органи влади, рідна мова тощо – все це необхідні 

атрибути для існування держави. Утім треба пам’ятати, що держава пере-

дусім починається з нас самих, свідомого населення, – нації. Який же вплив 

мають мова та культура як основні чинники самоідентифікації нації? [1]. 

Самоідентифікація – визначення самим громадянином своєї націона-

льної приналежності. Основні чинники, які керують ідентифікацією нації, 

мова й культура. Суть проблеми полягає в тому, що не все населення 

України, ідентифіковане паспортом як «українець», є українцями в душі.  

Згідно з історичними даними, з 1622 року до розпаду СРСР, законами 

та постановами українську мову, а відповідно й свідомість, намагались 

знищити 58 разів. Та, попри всі заборони, вони вціліли. Мова творить народ 

і націю, накопичує традиції й досвід попередніх поколінь і дає змогу 

передати їх нащадкам. Відмовитися від неї означає відмовитися не тільки 

від національності, а й від держави. Мова – це духовна зброя. І якщо ми 

викинемо цю зброю, то нас чекатиме поразка. Як сказала відома поетеса 

Ліна Костенко: «Нації вмирають не від інфаркту, спочатку їм відбирає 

мову». Запитавши людину, чому вона, живучи в Україні, навіть не 

намагається розмовляти українською, у відповідь можна почути: «А какая 

разніца?». На нашу думку, це неповага передусім до предків [2; 3]. 

Мова ворога просочується в різні сфери нашої держави: в політику, 

школи, звичайне розмовне середовище. Не можна допустити, щоб слова 

ворога про те, що кордони Росії закінчуються там, де закінчується російська 

мова, стали реальністю. Потрібно, щоб держава як управлінський орган 

продовжувала підтримку національної мови [4]. 

Другим чинником самоідентифікації нації є культура. Вона тісно 

пов’язана з мовою. Культура, на нашу думку, – це відображення 

внутрішнього світогляду нації у фізичній формі, яке впливає на світогляд 

інших людей. Початок культурної революції почався із виходом студентів 

на майдан Незалежності, продовжився «ленінопадом», та на цьому не 
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завершився. Ми живемо в цифровому світі, коли великий вплив на нас 

мають такі сфери як кіно та музика. За останні кілька років наш 

кінематограф розвинувся і вже витіснив російські фільми й серіали. Музика 

найбільше впливає на молодь, у якої починає формуватись самосвідомість. 

Та, на жаль, у цій сфері молодь надає перевагу пісням опонента. Новим 

видом культури можна назвати і YouTube-сервіс, який просуває «тренди» і 

має значний вплив на підлітків і дорослих. Вітчизняні блогери стимулюють 

населення до підтримки рідної мови веденням блогів рідною мовою, 

проходженням відеоігор, локалізованих українською, та ще й у супроводі із 

авторськими коментарями [5]. 

Отже, мова й культура – це дійсно визначальні чинники самоіденти-

фікації нації. Нація починається з мови, підтримується її культурою, а вже 

потім регулюється владою. Кожен із нас сам показує, до якої нації він 

належить. Так, можливо, мова – не завжди показник того, до якої нації ти 

належиш, оскільки є різні ситуації. Однак чому ми як українці повинні 

розуміти мову окупанта, тоді як вони нашу – ні? Нас намагались і 

намагаються досі зламати, оскільки ворог боїться нас. Але нація ніби 

говорить устами Лесі Українки: «Ні, я жива, я буду вічно жити! Я в серці 

маю те, що не вмирає!» 
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УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНІСТЬ ТА РІДНА МОВА 

  

Мова тісно пов’язує людину з ментальністю її нації. Але на сьогодні 

актуальна проблема залучення нації до використання своєї мови. 

Важливими є: виховання в родині, навчання, мистецтво, засоби масової 

інформації, та основне – популяризація української мови серед молоді. 

Говорячи про українців загалом, можна відзначити, що ментальність, мораль 

і етика перебувають на високому европейському рівні. 

Мова – вагомий аргумент у питанні національності, бо не навчити 

народ рідної мови означає неможливість розвитку народної думки. 

Висловлюючи певну думку рідною мовою, людина послуговується словами 

несвідомо, концентруючи увагу лише на змісті самої думки. Тобто 

«автоматичність» послуговування мовою має бути звичкою, як, скажімо, 

ходьба, жестикуляція, міміка тощо. Якщо посилено вчити народ іншої мови, 

тим самим ми спотворюємо самостійний розумовий розвиток народу.  

Серед молоді дедалі більше зростає зацікавлення професійним 

опануванням мови саме з прагматичних мотивів: працевлаштування в 

державних структурах, університетська кар’єра тощо. Мова – явище, 

властиве лише людині. Вона виконує в її життєдіяльності фундаментальні 

функції, зокрема виховну й розвивальну, тож має бути предметом великої 

уваги. Прийняття нового правопису має історичні підстави, пов’язані з 

відновленням української мови, порушеної російським впливом. Ці заходи 

спрямовані на розвиток української мови, відновлення історичної 

справедливості та зміцнення української державності. 

Мова для людей – не просто спосіб спілкування, а щось набагато 

більше, глибше, значуще. У мові ми маємо відчути всі пласти духовного 

життя народу, його історичну пам’ять, найцінніше надбання віків. Нація, яка 

втрачає свою мову, стає неповноцінною, другорядною. Коли зникає рідна 

мова – народу більше нема! Поки буде жива мова в устах народу, доти 

будуть жити і народ, і нація. 
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МОВА ЯК ОСНОВНА НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ  

 

Інтелектуальний і духовний досвід народу формує мова цього народу, 

тому втрата її логічно призводить до втрати національної ідентичності, ба 

більше – загибелі нації як цілісного організму.  

Формування і становлення української мови, функціонування її в усіх 

аспектах життя, існування взагалі як мови окремої самобутньої нації 

супроводжувалося негативним явищем, що отримало назву «лінгвоцит». До 

лінгвоциту на українському ґрунті спричинилася втрата Україною своєї 

державності, а згодом і територіальної цілісності, внаслідок чого суспільне й 

культурне життя українського народу виявилося надовго узалежненим від 

суспільно-політичних процесів сусідніх націй, які дуже часто було 

спрямовано на національну й мовну асиміляцію українців. З історії відомо 

безліч прикладів, коли із зникненням мови зникав і етнос. Тому знищення 

мови – основна передумова етноциду – знищення етносу як культурно-

історичної спільноти, його асиміляції іншим народом. Лінгвоцит завжди – 

стратегічна мета всіх без винятку завойовників.  

Конкретний вияв державності залежить від багатьох історичних, етніч-

них, економічних та інших факторів, серед яких чималу роль відіграють 

менталітет народу й особливості тієї верстви людей, яка здійснює державне, 

владне правління.  

Протягом століть українська мова забезпечувала етнічні кордони 

України, оберігала цілісність етнічного організму нашої нації, неодноразово 

була останнім подихом українського духу, українства загалом.  

Державність мови – символ державності народу. Позаяк без мови нема 

держави, то кожна держава провадить відповідну мовну політику. Доречно 

зауважити, що перші національні академії виникли саме для внормування й 

ушляхетнення мов, якими замість латини почали користуватися европейські 

держави.  

Українська мова є мовою найбільшого корінного етносу України й 

невід'ємною базовою ознакою його ідентичності протягом багатьох століть. 

Незважаючи на складні умови тривалих періодів бездержавності української 

нації та її територіальної роз’єднаності, українська мова зберегла свою 

самодостатність і стала важливим чинником возз'єднання українських 

земель і відновлення соборної незалежності України. Українська мова – не 
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лише засіб спілкування, а й скарбниця духовного й культурного спадку 

українського народу. У витворених протягом віків різноманітних формах 

буття української мови (старовинні усні перекази й літописи, народні пісні й 

думи, казки й міфи, поетичні та прозові твори) зберігаються історична 

пам'ять і досвід нації, глибинні витоки її світоглядних і моральних 

цінностей, віддзеркалюються національні традиції й узвичаєння, звичаї й 

навички, тобто ознаки, притаманні саме цій спільноті, тож є унікальними 

складовими національної ідентичності.  

Державність української мови – ключовий чинник консолідації 

українського суспільства на всій території України, формування сучасної 

української політичної нації. Символічне уособлення української держав-

ності, гарантія збереження національної ідентичності українського етносу і 

державної єдності України. З огляду на це українська нація й держава мають 

забезпечувати відродження і захист української мови, якісну розбудову 

українського мовного простору.  

Українська мова – це засіб мислення і засіб спілкування українців, 

засіб творення української культури та менталітету. Вона є одним із 

найістотніших чинників самовиявлення і світосприйняття української нації, 

важливим показником її життєдіяльності й духовності. Незаперечним є той 

факт, що українська мова є не менш важливим чинником суверенної 

України, ніж її кордони й військо.   
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Ось уже понад шістдесят років Ліна Костенко тріумфально йде 

дорогою Літератури, усім стилем свого життя й творчості заслуживши на 

всенародні любов і повагу. Її Муза, строга й вишукана, повсякчас нагадує 

нам, що Ліна Костенко – одна з небагатьох, кого ми звемо аристократами 

духу, які протягом усього життя зберігають горду поставу й не хиляться під 

нещадними вітрами історичних зламів та політичних кон’юнктур. Її слово 

сприймають, хочуть ним думати, надають йому символічного значення, що 

й забезпечує самостійне життя авторського тексту, який переходить в інший 

часовий і просторовий вимір. Сьогодні, коли світ докорінно змінився, коли в 

ньому моральні та етичні орієнтири заміщені ерзацом, – існує невеличке 

гроно тих, хто вірний Літературі як високому Чину.  

Якщо стисло визначити суть життя творчості Ліни, то можна сказати, 

що це вчинок, виклик тих, чий дух і розум не ув’язнили, найперше виклик 

від імені народу, який іще не вмер. Або, як сказав Віталій Дончик, це «поезія 

чину, чесна й незалежна у своїй поставі, відверта в своєму самовияві, 

національно гідна, безкомпромісна за позицією – і водночас справді Поезія, 

органічна, прозора, як глибока вода, афористично ущільнена, 

несентиментально емоційна. Поезія як дія і як краса». Щирість і правдивість 

її художнього слова – у послідовному відстоюванні етичних принципів 

гуманізму, духовної і творчої свободи особистості, неприйняття тих ідей, які 

нівелюють неповторність індивідуального «я», спонукають до «лжі на 

струнах». 

Такою її постійно сприймають (або, принаймні, мають сприймати) 

читачі, щоразу відкриваючи нові тони, відтінки, наголоси, або, за сучасною 

термінологією, конотації, в її щирій і довірливій, не одне десятиліття 

проваджуваній розмові про Україну й історію, і світ, і про нас – хто ми є, 

«куди йдемо, який лишаєм слід»? І «Маруся Чурай», і «Сніг у Флоренції», і 

«Дума про братів не азовських», «Берестечко» (як і чимало багатовимірних 

«силуетів» та «інкрустацій», численних віршів – ліричних, драматичних, 

іронічних, полемічних), зрештою «Записки українського самашедшого» – це 

одвічні роздуми про пам’ять, любов, невтишимий біль душі, про рабство і 

зраду, мужність людську і ницість, про мову і слово, в якому відлунює 
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«душа тисячоліть», про правду – «єдину стелю мистецтв», це мозаїчний і 

водночас цілісний образ нашого українського буття.  

Ліна Костенко в усіх своїх поетичних збірках та історичних романах у 

віршах явила світові свою любов до України. Чітко, афористично гостро, 

прозоро, повчально, вишукано, без надмірної претензійності й зайвого 

пафосу, тільки правда про духовний стан нації та прірву бездержавності, 

себто цілковито лишаючись вірною власному ідіостилю й позиції відданої й 

безкомпромісної поетки-патріотки. 

Останніми роками муза Ліни Костенко, здається, стала ще трагіч-

нішою. Тільки трагізм той – без колишнього надриву, без оголеного нерву. 

Він ховається у середину власного зболеного «Я», нерідко втрачаючи 

емоційну безпосередність та неповторний ліричний флер. Він більше 

притрушений якоюсь сумнуватою мудрістю, прогірчений іронією, часто 

приправлений скепсисом. І це породжує нові каскади сентенцій, парадоксів і 

просто гірких словесних згустків думок, рефлексії, застережень. 

І все про волю будем гомоніть. 

Будити мисль затуркану і кволу. 

А вже ж нема попереду століть,  

щоб триста років знов іти по колу. 

Слово Ліни – завжди вибух, велика культурна подія, що хвилює 

суспільну й мистецьку свідомість. Вишукані й вивірені тексти (і «Летючі 

катрени», і розлогі епічні полотна) постають перед читачем як віртуозно 

змодельовані та проникливі до розпачу рефлексії, що не можуть нікого 

залишити байдужим, позаяк є видимою формою не завжди очевидних 

трагізмів світового життя й оприявненого болю буття національного: куди 

йдемо, який лишаєм слід? чому знову пішла Україна по колу?  

У часопросторі, окресленому берегами вічної ріки, де «душа 

тисячоліть шукає себе в слові», під високим небом духовності і творить Ліна 

Костенко, пронизуючи нас мов струмом, скріплюючи наш дух і нашу віру, 

обпалену й загартовану Майданом та війною.  

Не допускай такої мислі, 

що Бог покаже нам неласку.  

Життя людського строки стислі. 

Немає часу на поразки. 
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