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1 березня
165 років тому (1858) народився Павло Тутковський, укра-

їнський геолог, палеонтолог і землезнавець, академік УАН.
Автор оригінального вчення про біосферу. Один із засновників
четвертинної геології України. Помер 3 червня 1930 року.

100 років тому (1923) Повірений у справах УНР в Німеччині
Роман Смаль-Стоцький висловив протест міністру закордон-
них справ цієї країни фон Розенбергу з приводу вторгнення
берлінської поліції до приміщення Посольства України.

85 років тому (1938) народився кіноактор Броніслав Брон-
дуков. Помер 22 липня 2004 року в Києві.

3 березня
135 років тому (1888) народилася Наталена Королева, укра-

їнська письменниця. Померла 1 липня 1966 року в Мельнику
поблизу Праги.

135 років тому (1888) народився Левко Чикаленко, археолог,
український політичний та державний діяч, секретар УЦР. Син
Євгена Чикаленка. Помер на еміграції 7 березня 1965 року.

4 березня
120 років тому (1903) народився Юрій Дольд-Михайлик, ук-

раїнський письменник і сценарист. Помер 17 травня 1966 року.
5 березня

190 років тому (1833) народився Іван Щолков, український
фізіолог, професор та ректор (1890) Харківського університету,
ректор Варшавського університету. Засновник харківської
школи фізіологів. Помер 27 травня 1909 року.

5 років тому (2018) у Києві помер Михайло Чембержі, укра-
їнський композитор, педагог, учений, громадський діяч, ректор
Київської дитячої академії мистецтв. Заслужений діяч мис-
тецтв України (1993), народний артист України (1997), профе-
сор. Народився 15 липня 1944 року в Ізмаїлі.

7 березня
120 років тому (1903) в українській родині в Санкт-Петер-

бурзі народився Михайло Леонтович, видатний фізик XX сто-
ліття. Помер 30 березня 1981 року в Москві.

8 березня
80 років тому (1943) відбувся перший бій проти гітлерівців
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1-го Окремого Чехословацького батальйону, складеного з ук-
раїнців, біля Соколового Харківської області.

65 років тому (1958) Президія Української Національної
Ради в еміграції заснувала пам’ятний знак "Воєнний хрест".

9 березня
170 років тому (1853) народився Григорій Цеглинський, гро-

мадський діяч, педагог, письменник, критик, публіцист. Помер
23 жовтня 1912 року у Відні.

115 років тому (1908) народився Тарас Боровець, військовий
та політичний діяч України. Один з авторів плану партизан-
ської боротьби із сталінським режимом на західноукраїнських
землях. У серпні 1940 нелегально прибув на Волинь. 1941 за-
снував і очолив на Волині Українську Повстанську Армію "По-
ліська Січ". Деякий час у 1941 р. утримував значну територію
під українським самоуправлінням — "Олевську республіку". У
1943 заарештований гестапо та кинутий до концтабору. Після
Другої світової війни перебував у Німеччині, згодом емігрував
до США, де і помер 15 травня 1981 року.

10 березня
85 років тому (1938) розстріляно головного творця першого

в світі танкового дизельного двигуна В-2 Костянтина Челпана.
Народився 27 травня 1899 року в Приазов'ї.

10—11 березня
80 років тому (1943) в результаті дводенних боїв у Дивині на

Берестейщині сотня УПА під проводом Сергія Качинського
("Остап") зліквідувала гітлерівський охоронний відділ і заво-
лоділа великою кількістю німецької зброї.

11 березня
175 років тому (1848) народився у Пензі Олександр Яґн, ук-

раїнський архітектор, художник, майстер художньої кераміки.
Навчався в Академії мистецтв у Римі. З 1876 року жив в Ук-
раїні. Один із перших представників українського модерну.
Автор архітектурного ансамблю в с. Білорічиці (маєтку О. Рах-
манової), будинків Капніста в Великій Обухівці (тепер — Пол-
тавської обл.), каплиці-усипальниці Кочубеїв у Ярославці
(тепер — Сумська обл.), проекту даху і внутрішнього оздоб-
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лення Московських торгових рядів (Державний універсальний
магазин). Організував художньо-виробничі майстерні у Во-
роньках. Один із перших у вітчизняній практиці відновив ви-
робництво художньої майоліки і теракоти за мотивами укра-
їнського народного орнаменту. Помер 10 лютого 1922 року.

160 років тому (1863) народився Володимир Липський, ук-
раїнський ботанік, академік УАН, один з її організаторів, віце-
президент (1921—1922) і президент (1922—1928). Описав,
зокрема, 4 нових роди та понад 220 видів і різновидів рослин.
Помер 24 лютого 1937 року.

125 років тому (1898) народився Василь Бобинський, поет,
один із фундаторів літературної групи "Митуса", редактор мі-
сячника "Вікна", перекладач, публіцист і критик. Переїзд зі
Львова до радянської України став добровільним кроком на-
зустріч смерті: поет був репресований як ворог народу (1938).

11 березня — червень 
80 років тому (1943) відбувся рейд з’єднання більшовицьких

партизанських загонів під командуванням О. Федорова у Во-
линську область.

12 березня
160 років тому (1863) у Санкт-Петербурзі народився Воло-

димир Вернадський, український геолог, геохімік, мінеролог та
кристалограф; основоположник геохімії, радіогеології, біогео-
хімії, творець широковідомого у світі вчення про біосферу, тво-
рець та перший президент (1918—1921) УАН. Помер 6 січня
1945 року.

5 років тому (2018) помер Олес́ь Терещ́енко, телеведучий,
Заслужений журналіст України. Народився 9 січня 1975 року
в Донецьку.

12—16 березня 
95 років тому (1928) у Харкові на об’єднаному Пленумі ЦК і

ЦКК КП(б)У Л. Каганович звинуватив О. Шумського в україн-
ському буржуазному націоналізмі, а також зробив доповідь
про економічну контрреволюцію, що стала одним із чинників
"шахтинської справи" — застосування репресій проти техніч-
ної інтелігенції.
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90 років тому (1933) нарком землеробства УСРР Олександр
Одинцов доповів секретареві ЦК КП(б)У Станіславу Косіору
про масовий голод в Уманському, Шполянському й Білоцерків-
ському районах Київської області.

20 років тому (2003) померла видатний український політик,
громадський і державний діяч, перший Голова Конгресу Укра-
їнських Націоналістів, Голова Проводу Революційної ОУН
Слава Стецько. Народилася 14 травня 1920 року на Тернопіль-
щині.

13 березня
135 років тому (1888) на Сумщині народився Антон Мака-

ренко, педагог і письменник. Закінчив Полтавський педагогіч-
ний інститут. Здійснив досвід масового перевиховування
дітей-правопорушників у трудовій колонії поблизу Полтави і
в дитячій комуні в передмісті Харкова. Помер у Москві 1 квітня
1939 року.

90 років тому (1933) народилася Емма Андієвська, україн-
ська письменниця, малярка. З 1943 р. в еміграції (Франція,
США, ФРН). Характерна поетика сюрреалізму, її перу належать
збірки поезії "Базар", "Кав'ярня", "Архітектурні ансамблі", ро-
мани "Герострар", "Роман про людське призначення". Мала ряд
малярських виставок.

90 років тому (1933) помер Михайло Пачовський, україн-
ський письменник, педагог, композитор-аматор. Закінчив Ві-
денський університет. Учителював у Львові, Коломиї, Долині.
Автор повісті "Вечорниці", фольклористичних досліджень
"Дещо про руські билини і думи" (1893), статей про Т. Шев-
ченка, І. Котляревського, М. Шашкевича, пісень для мішаного
хору. Народився 20 жовтня 1861 року.

80 років тому (1943) помер Сергій Щастний, мікробіолог та
епідеміолог. Майже все життя жив і працював в Україні. Ос-
новні наукові дослідження присвячені проблемам імунітету,
анафілаксії та епідеміології чуми та холери, профілактиці ту-
беркульозу та ботулізму. Брав участь в організації боротьби з
епідемією чуми в Одесі (1910—1911). Народився 7 вересня 1875
у Санкт-Петербурзі.
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40 років тому (1983) помер Борис Тен (Микола Хомичев-
ський), український поет, перекладач, диригент, педагог. Закін-
чив Житомирський інститут народної освіти, Московський
музично-педагогічний інститут ім. Гнесіних. Репресований у
1929 році. Після 1945 року викладав у музичному, культурно-
освітньому училищах, інституті іноземних мов, педагогічному
інституті в Житомирі. Твори: хори на сл. Т. Шевченка, М. Риль-
ського, обробки народних українських пісень, посібник "По-
радник для керівників самодіяльного хору", переклади укра-
їнською мовою лібретто опер Д. Беліні, Р. Вагнера, Д. Верді. На-
родився 27 вересня 1897 року.

14 березня
105 років тому (1918) керівник російського більшовицького

уряду Володимир Ульянов-Ленін у листі до Серго Орджонікідзе
наказував негайно створити антиукраїнський фронт на основі
"залучення у справу селян, рішуче і безумовне перелицювання
наших частин, які знаходяться на Україні, на український лад —
таке тепер завдання. Потрібно Антонову заборонити називати
себе Антонов-Овсієнко, він повинен називатися просто Ов-
сієнко. Те ж слід сказати про Муравйова (якщо він залишиться
на посаді) і інших".

80 років тому (1943) у Харкові народилася Людмила Юр-
ченко, українська співачка (меццо-сопрано), народна артистка
УРСР. Працювала у Київському театрі опери та балету.

65 років тому (1958) в Інституті математики АН УРСР було
розроблено універсальну електронно-обчислювальну машину
"Київ".

15 березня
100 років тому (1923) у Відні самоліквідувався емігрант-

ський уряд ЗУНР.
95 років тому (1928) у Вільці Сяноцького повіту народився

Іван Бердаль, відомий різьбяр по дереву. Помер 20 травня 1986
року в Трускавці на Львівщині.

17 березня
160 років тому (1863) у Полтаві народився Леонід Манько,

український актор і драматург. Працював у трупах М. Кропив-
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ницького, М. Старицького, Г. Деркача, П. Мирова-Бедюха, О.
Суслова, Д. Гайдамаки. Автор п’єс "Нещасне кохання", "Що по-
сієш, те й пожнеш" та ін. Помер 14 травня 1922 року в Кіровог-
раді.

130 років тому (1893) помер Костянтин Трутовський, укра-
їнський живописець і графік. Вільний слухач Петербурзької
Академії Мистецтв, з 1860 р. — її академік. Твори: "Колядки на
Україні", "Кобзар над Дніпром", "Весільний викуп" та ін. Ство-
рив ілюстрації до поем Т. Шевченка. Народився 28 січня 1826
року в Курську.

18 березня
110 років тому (1913) у Львові засновано товариство "Укра-

їнські січові стрільці", чим покладено початок відродження
збройної сили нашого народу.

30 років тому (1993) відомому українському вченому Словач-
чини Миколі Мушинці у Києві вручено перший диплом док-
тора наук незалежної України.

20 років тому (2003) у Києві помер відомий письменник-
фантаст і громадсько-політичний діяч Олесь Бердник. Наро-
дився 25 листопада 1927 року.

19 березня
130 років тому (1893) у селі Вікні Скалатського повіту в Га-

личині народився Василь Мудрий, відомий український гро-
мадсько-політичний діяч міжвоєнної Польщі, один із заснов-
ників і керівників Українського національно-демократичного
об’єднання.

21 березня
115 років тому (1908) помер Володимир Антонович, україн-

ський історик, археолог і етнограф, геральдист, історіософ, гро-
мадський діяч, професор Київського університету. Був голов-
ним редактором видань "Временной Комиссии для разбора
древних актов", фундатором товариства Нестора-літописця.
Основоположник народницької історичної школи, активний
діяч національно-визвольного руху. Очолював "Стару громаду"
у Києві. Народився 30 січня 1834 року.

35 років тому (1988) у Берклі (США) помер видатний астро-
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ном сучасності Микола Бобровников. Народився 29 квітня
1896 року в Старобільську на нинішній Луганщині.

22 березня
135 років тому (1888) в станиці Настасівській на Кубані на-

родився Василь Іванис, видатний український державний і гро-
мадсько-політичний діяч. Помер у Торонто 28 вересня 1974
року.

130 років тому (1893) в Олександрії на нинішній Кіровог-
радщині народився Дмитро Чижевський, видатний україн-
ський філософ-енциклопедист. Помер 18 квітня 1977 року в
еміграції.

80 років тому (1943) відділ УПА звільнив з Луцької тюрми
40 полонених, які вступили до лав українських повстанців.

80 років тому (1943) гітлерівці зліквідували оунівську групу
в селі Теребежеві на Пинщині, керівником якої був місцевий
староста Олексій Ярошевич.

24 березня
75 років тому (1948) у Кламарі (Франція) помер видатний

філософ сучасносі Микола Бердяєв. Народився 18 березня 1874
року в Києві.

25 березня
40 років тому (1983) в Австралії помер відомий біохімік ук-

раїнського походження Томас Бабій.
26 березня

190 років тому (1833) народився Олександр Кістяківський,
видатний правознавець. Помер 25 січня 1885 року в Києві.

28 березня
400 років тому (1623) народився Роман Ракушка-Романов-

ський, український державний і військовий діяч, ймовірний
автор Літопису Самовидця. Походив із ніжинських реєстрових
козаків. Брав участь у національно-визвольній війні україн-
ського народу під проводом Богдана Хмельницького. У 1658—
1663 рр. — ніжинський сотник, полковий суддя (1659). У
1663—1668 рр. — генеральний підскарбій. Помер 1703 року.

90 років тому (1933) більшовицька влада ліквідувала Укра-
їнський театр на Північному Кавказі.
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80 років тому (1943) сотня УПА відбила наступ півтори ти-
сячі гітлерівців біля Костополя на Рівненщині, ліквідувавши
58 ворожих солдатів.

29 березня
295 років тому (1728) народився Кирило Розумовський, ос-

танній гетьман України (1750—1764), граф, генерал-фельдмар-
шал. 1746 року, у 18-річному віці, призначений президентом
імператорської АН і перебував на цій посаді майже 50 років.
Помер 15 січня 1803 року, похований у Воскресенській церкві
в Батурині на Чернігівщині.

30 березня
175 років тому (1848) у Відні ухвалено закон про скасування

кріпосного права.
105 років тому (1918) помер Сильвестр Кричевський, пись-

менник, перекладач, літературознавець, педагог. Народився 16
січня 1871 року.

60 років тому (1963) у Києві народився Олексій Михайли-
ченко, відомий футболіст київського "Динамо" і збірної СРСР,
чемпіон Італії (1991), Шотландії (1992—1996), володар Кубка
Кубків (1986), олімпійський чемпіон (1988).

31 березня
150 років тому (1873) народився Микола Міхновський, ук-

раїнський політичний діяч, ідеолог самостійницького руху,
лідер Української народної партії, член Центральної Ради, іні-
ціатор українізації армії 1917 року. Помер 25 травні 1924 році.

135 років тому (1888) у Єлисаветграді (нині — Кропивниць-
кий) народився Генріх Нейгауз, видатний піаніст. Помер 10
жовтня 1964 року в Москві.

Березень
145 років тому (1878) відбувся виступ студентів Київського

університету проти жандармського свавілля. Влада жорстоко
розправилася з протестуючими, виключивши 134 студенти з
університету.

95 років тому (1928) президія Троїцького окружкому на
Уралі ухвалила постанову про будівництво української школи
на пожертви місцевого населення.
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55 років тому (1968) направлено листа до ЦК КПРС, Ради
Міністрів СРСР та Президії Верховної ради СРСР з протестом
проти нової хвилі політичних репресій другої половини 60-х
років, який підписали 139 чоловік, з них — 26 працівників Ака-
демії наук УРСР. Серед авторів звернення: кінорежисер С. Па-
раджанов, доктор фізико-математичних наук А. Любченко,
літератори І. Світличний, Г. Кочур, В. Шевчук, Л. Костенко, М.
Коцюбинська, Б. Харчук, З. Франко, кандидат історичних наук
М. Брайчевський, члени-кореспонденти АН УРСР А. Скоро-
ход, Ю. Березанський, А. Сітенко, К. Толпиго та ін.

45 років тому (1978) у Мюнхені з ініціативи Президента УНР
в екзилі розпущено предпарламент Української Народної Рес-
публіки. 

35 років тому. (1988) у московському журналі "Огонек"
вперше надруковано матеріал про штучний голод 1932—1933
років в Україні.

Березень—жовтень 
165 років тому (1858) в Україні створено дворянські комі-

тети для підготовки реформи із скасування кріпосного права.
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ОдИН З ТВОРцІВ УКРАЇНСЬКОГО дИВА
(до 100-річчя від дня народження Миколи Гибала) 

Світова слава України в цивілі-
заційному поступі людства визна-
чається не тільки видатними до-
сягненнями в різних галузях нау-
ки й техніки, а також у духовній
сфері. Тисячоліттями нас знають і
як неперевершених хліборобів, кот-
рі здатні забезпечити золотим збіж-
жям як своє громадянство, так і
десятки країн світу. І забезпечу-
ють цей напрямок українські се-
ляни, котрі вже 600 поколінь під-

ряд рік у рік засівають наші чорноземи золотодайним зер-
ном. Зрештою, всі вони буденно створюють хліб для всього
людства, усвідомлюючи, що ця місія покладена на українство
вічно.

Саме до таких творців цього дива природи необхідно від-
нести і уродженця невеликого села Зелене, що в Ружинській те-
риторіальній громаді Житомирській області, Миколу Гибала,
якому в березні виповнилося б 100 років. Вихідець з бідної се-
лянської родини мав природний розум, відтак уже після школи
міг працювати бухгалтером у колгоспі. До цих обов’язків він
повернеться і після воєнних доріг на Першому Українському
фронті Другої світової.

Сумлінність, розсудливість, відданість справі — ці риси ха-
рактеру Миколи Гибала висунули його на очільника колектив-
ного господарства у селі Вільнопілля, звідки він через 7 років
був переведений до Ружина, тодішнього райцентру, для виве-
дення з прориву тамтешнього колгоспу. Тут він головував з
1961 до 1994 року — аж до самої смерті. 

Ці роки в житті Миколи Гибала відзначаються не тільки його
вмінням вловити новації сільськогосподарського виробництва,
запровадити передові технології в землеробство й тваринницт-
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во, а й налагоджувати стосунки з людьми. Їм він давав, як ка-
зали в ті часи, можливість забезпечено жити. 

А ще голова ружинського колгоспу підтримував молодь,
допомагав бажаючим здобувати вищу освіту. Автор цих ряд-
ків як бригадир учнівської виробничої бригади Ружинської
середньої школи пригадує, що Микола Гибало щороку клопо-
тався, аби учні майбутніх випускних класів могли в повному
складі за рахунок господарства поїхати на екскурсію в Кар-
пати.

Не забувається також і те, що, підписавши необхідні довідки
для конкурсної комісії Київського державного університету в
1967 році для колишнього вже бригадира учнівської бригади,
Микола Гибало наказував своєму водієві: 

— Вези його негайно на автобусну. Якщо автобус уже від-
правився — доганяй його до Сквири. Не наздоженеш — вези
до Києва…

ЩОБ ЗАТЕРлАСЬ ПАМ’ЯТЬ НА ЧУжИНІ
(до 90-річчя масового вивезення 

мертвих українців до Казахстану)
Коли українські холуї запопадливо кинулися виконувати ди-

рективи вусатого тирана від 1 січня 1933 року про реквізицію
всього їстивного в наших селян за невиконання ними непо-
сильних планів хлібозаготівель, голодні люди подалися на всі
сторони в пошуках будь-яких продуктів харчування. Багато
вже виснажених від тривалого недоїдання мешканців сіл не
могли доїхати навіть до недалеких залізничних станцій. Коли
на них поїзди зупинялися, то з вагонів виносили трупи помер-
лих, які залишали на перонах.

Поки земля не замерзла, то їх ховали в нашвидкуруч вири-
тих ямах неподалік колій. Але коли вдарили морози, то вико-
пати потрібні могили вже не було кому. Відтак трупи почали
штабелювати неподалік станцій. Скажімо, в Дніпропетровську
вони лежали неподалік головного вокзалу міста аж до весня-
ного потепління, коли вже виникла загроза поширення різних
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епідемій. Тоді трупи завантажили у товарні вагони й кількома
ешелонами відправили в невідомому напрямку на схід.

На Київщині померлих з малих станцій почали звозити до
Дарниці. Зокрема, на місцеву бойню вже привезли вагон тру-
пів. На засіданні політбюро ЦК КП (б) У  в березні 1933 року
перший секретар Київському обкому партії Демченко повідо-
мив про це його членів і присутнього наркома постачання
СРСР Мікояна. Голова ДПУ УСРР Балицький пробував запе-
речувати, однак Демченко продовжував наполягати, посилаю-
чись на інформацію відповідального працівника обкому партії. 

Серед матеріалів кримінальної справи № 22019000000000309,
відкритої  21 жовтня 2019 року Службою Безпеки України, є
свідчення мешканця Конотопа Сумської області Павла Розу-
менка, котрий під присягою повідомив про відомості, які одер-
жав від свого батька Миколи Розуменка і діда Івана Зимовця:
"З їх слів мені відомо, що в лютому—березні 1933 року під кон-
тролем співробітників міліції, спеціально створені бригади
збирали трупи загиблих українців та звозили їх до залізничної
станції Вирівка, яка розташована на околиці міста Конотоп
Сумської області.

Трупи складали на території складу залізничної станції, ого-
родженого дерев’яним парканом. Про це місце йому розпові-
дав знайомий машиніст, який працював на залізниці. В даний
час я вже не пам’ятаю прізвище та ім’я цього машиніста. 

Пам’ятаю, що про ті події дід розповідав мені з острахом. Од-
ного разу я і моя родина були на станції Вирівка, і він показав
нам це страшне місце. 

Саме з цієї станції у лютому—березні 1933 року трупи загру-
зили в залізничні вагони та два ешелони відправили в Казах-
стан під охороною співробітників Конотопської міліції. В
Казахстані привезені трупи скидали до завчасно підготовлених
ям, що знаходились в степу, недалеко від залізничної колії".

Ось так чинила більшовицька влада: замість того, щоб від-
дати людські почесті невинно убієнним Голодомором на рідній
землі, вона таємно вивозила їхні останки за тисячі кілометрів
на чужину, аби приховати свої злочини перед українством.
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ФІлОСОФ МАЙБУТНЬОГО
(до 75-річчя від дня смерті Миколи Бердяєва) 

Україна дала світові видатного
філософа ХХ століття — Миколу
Бердяєва (18.03.1874—24.03.1948),
котрий народився в нинішньому
Обухові, а вже хрещений був у
Києві. У 1898 році під час навчан-
ня в університеті Св. Володимира
був заарештований за пропаганду
соціалістичних ідей і засланий  у
Вологодську губернію.        

Наш земляк розробляв ідею сво-
боди творчості особистості, що ляг-
ли в основу антропології, соціальної філософії та етики.   Кри-
тично ставився до капіталізму та християнства, визнавав на-
віть "правду комунізму", що полягала в усуспільненні  вироб-
ництва. Єдиною реальністю Бердяєв проголошував існування
суб’єкта, основою творчості якого є "абсолютна свобода", зміс-
том цієї творчості є містерія "народження  Бога в людині та лю-
дини в Богові".  Проголошував ідею нового середньовіччя як
повернення  до гармонії між Богом і людиною.  

В опублікованій після його смерті  книзі "Самопізнання. До-
свід філософської автобіографії" сім разів іменований на Но-
белівську премію мислитель писав: "Мені довелося жити в
епоху катастрофічну і для моєї батьківщини, і для всього світу.
На очах руйнувалися цілі світи й виникали нові. Я міг спосте-
рігати надзвичайну превратність людських доль, бачити транс-
формації, пристосування й зради людей, і це, можливо, було
найважче в житті. З випробувань, які довелося пережити, я
виніс віру, що мене оберігала Вища Сила й не допускала заги-
нути. Епохи, надто наповнені подіями й змінами, прийнято
вважати цікавими й значними, але це вже епохи нещасні і
страдницькі для окремих людей. Для цілих поколінь. Історія не
щадить людської особистості й навіть не помічає її. 

Я пережив три війни, з яких дві можуть бути названі світо-

60



вими, дві революції в Росії, малу і велику, пережив духовний
Ренесанс початку ХХ сторіччя, потім російський комунізм,
кризу світової культури, переворот у Німеччині, крах Франції
й окупацію її переможцями, я пережив вигнання, й вигнанство
моє не закінчено... 

Для філософа було надто багато подій: я сидів чотири рази
в тюрмі, два рази за старого режиму і два рази за нового, був
на три роки висланий на Північ, мав процес, що грозив мені
вічним поселенням у Сибіру, був висланий зі своєї Батьків-
щини і, очевидно, закончу життя у вигнанні".

Так воно і сталося. Він помер за своїм робочим столом на чу-
жині, де постійно згадував рідний Київ, котрий залишався для
нього найкращим містом Європи — з Києво-Печерською лав-
рою, Липками, Хрещатиком, Святою Софією й Аскольдовою
могилою, де були поховані його предки. 

НІБИТО БЕЗ ЗГОдИ ОБКОМУ ПАРТІЇ
(до 50-річчя заборони книги 

Миколи Киценка "хортиця в героїці і легендах")
Зняття Петра Шелеста з посади першого секретаря ЦК КП

України, а згодом підготовлена Іваном Курасом нищівна кри-
тика в журналі "Комуніст України" на його книгу "Україно наша
радянська" символізувала новий етап ідеологічної боротьби
проти пережитків "українського буржуазного націоналізму". 

Зрозуміло, що обговоренням його проявів на республікан-
ському партійно-господарському активі, де кожний ще недавно
рекомендований саме Шелестом перший секретар обкому пар-
тії намагався тепер перед новим очільником УРСР викрити
прояви того нібито й справді націоналізму в книзі члена політ-
бюро ЦК КПРС. 

Тож на місцях старалися. Скажімо, бюро Запорізького об-
кому партії 20 березня 1973 року розглянуло питання про бро-
шуру заступника голови облвиконкому Миколи Киценка
"Хортиця в героїці й легендах", констатуючи, що автор, "не во-
лодіючи методикою історичного дослідження, ідеалізує старо-
вину, сповзає на позиції дореволюційних буржуазних істори-
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ків, відходить від класових, партійних позицій. В оцінці істо-
ричних подій тов. Киценко затушовує класові протиріччя в се-
редовищі запорозького козацтва, приписує К. Марксу вислов-
лювання буржуазного історика М. М. Карамзіна, видає пред-
ставників феодальної знаті за національних героїв України".

Щоб зняти відповідальність з себе, бюро стверджує, що бро-
шура була перевидана дніпропетровським видавництвом
"Промінь" без відома обкому партії. Відтак її належить вилу-
чити з книжкових магазинів і бібліотек області. 

Одержавши таке повідомлення із Запоріжжя, тодішній сек-
ретар ЦК КП України з ідеологічних питань Валентин Малан-
чук негайно зажадав пояснень від Державного комітету Ради
міністрів УРСР у справах видавництв, поліграфії й книжкової
торгівлі. Звідти переслали довідку від видавництва "Промінь",
де чітко розписувалося про те, що Запорізький обком партії в
ході підготовки до перевидання книги ніяких текстових пре-
тензій не мав, тільки в розмові з головним редактором видав-
ництва тов. Левченком В. В. зав. відділом пропаганди "вислов-
лював побоювання, чи не великий тираж — 50 тисяч прим.".

Отже, Запорізький обком партії мав безпосередню причет-
ність до перевидання книги Миколи Киценка "Хортиця в ге-
роїці й легендах" і йому не вдалося відректися від цього. Але
постраждав при цьому автор, який потім тривалий час мав не-
приємності.
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КВІТЕНЬ
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1 квітня
75 років тому (1948) помер Іван Садовський, український

актор, народний артист УРСР. Працював у трупах П. Саксаган-
ського, О. Суслова, М. Ярошенка та ін. Народився 10 липня
1876 року.

2 квітня
225 років тому (1798) народився Василь Карпов, україн-

ський і російський філософ. Працював над шеститомним ви-
данням перекладів праць Платона. Значну увагу приділяв
дослідженню проблем логіки, історії, філософії, розробці за-
гально-філософської проблематики. Помер 8 грудня 1867 року
в Санкт-Петербурзі.

135 років тому (1888) народився Леонід Булаховський, ук-
раїнський мовознавець, академік АН УРСР з 1939 року. Помер
4 квітня 1961 року.

3 квітня
120 років тому (1903) народилася Леся Верховинка (Ярос-

лава Кучковська), українська письменниця. Померла 21 лютого
1936 року.

105 років тому (1918) народився Олесь Гончар, український
письменник, публіцист, громадський діяч, академік. Помер 14
червня 1995 року.

50 років тому (1973) помер відомий український фізик Геор-
гій Латишев. Народився 4 листопада 1907 року.

4 квітня
175 років тому (1848) народилася Олександра Єфименко, іс-

торик, етнограф, автор досліджень "Южная Русь. Очерки, ис-
следования и заметки", "История украинского народа" та ін.
Померла 18 грудня 1918 року.

95 років тому (1928) у Києві народилася Еліна Бистрицька,
видатна актриса. Померла 26 квітня 2019 року в  Москві.

5 квітня
135 років тому (1888) у Санкт-Петербурзі помер відомий

письменник Всеволод Гаршин. Народився в Приємній Долині
на Катеринославщині 14 лютого 1855 року.

6 квітня
150 років тому (1873) у Лубнах народився Борис Підгорець-
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