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ВСТУП 

 

«Держава, без патріотичних 

почуттів, не держава, а молох,  

що народжує та сама себе поїдає» 

Агатангел Кримський 

 

Одним із перших Указів Президента України 2016 року став Указ «Про 

заходи з відзначення 100-річчя подій №17/2016 від 22 січня 2016 року (див. 

додаток 1). Цитуємо: «З метою вшанування традицій боротьби за незалежність 

і соборність України та військової звитяги захисників рідної землі, творців 

національної державності, тисячолітньої історії державотворення нашого 

народу, визнання історичного значення подій, пов’язаних із визвольною 

боротьбою початку XX століття та утвердженням української державності у 

формі Української Народної Республіки, Української Держави і 

Західноукраїнської Народної Республіки, їх значення для відновлення 

Україною незалежності у 1991 році, утвердження історичної єдності земель, 

консолідації суспільства, зміцнення міжнародного авторитету України та у 

зв’язку зі 100-річчям подій Української революції 1917-1921 років 

постановляю: 

1. Проголосити 2017 рік Роком Української революції 1917-1921 років. 

2. Визначити вшанування подій та видатних учасників Української 

революції 1917-1921 років одним із пріоритетів діяльності органів державної 

влади на 2017-2021 роки…». 

Полтавська земля дала світові цілу плеяду визначних науковців, 

літераторів та історичних діячів. Імена одних відомі широкому загалу, імена 

інших і до сьогодні залишаються білими плямами в історії.  

У 2012 році вийшла книга «Ми ще повернемось» (Київ-Вінниця, 

Історичний клуб «Холодний Яр», серія «Отамани XX століття») – зі спогадами 

про Юрія Горліса-Горського, а також з його повістями, поезіями, листуванням. 
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У книзі йдеться про те, що «доля цієї людини була настільки бурхлива, 

закручено-звивиста, жорстока і милосердна, що найрізноманітніші чутки про 

Юрія кружляли ще півстоліття після його таємничої смерті в 1946 році» і що 

«Юрій Городянин-Лісовський прожив не життя, а пригодницький роман». Ось 

лише окремі життєві обриси цієї постаті, виписані у зазначеній праці: 

Хорунжий Кабардинського полку Кавказької кавалерійської «туземної» дивізії, 

півсотенний Богданівського полку, «кармелюківець», «болбочанівець», чорний 

запорожець, заступник отамана полку гайдамаків Холодного Яру, «совєтський 

міліціонер» у Кам'янці, співробітник Повстансько-партизанського штабу 

генерала Тютюнника, подільський підпільник, терорист-експропріатор, «наш 

чоловік в агентурному відділі Подільського губернського ҐПУ», багатолітній 

політичний в'язень та пацієнт-симулянт психіатричних лікарень, старший 

санітар Лук'янівської в'язниці, автор споминів, драматург, видавець, фотограф, 

учитель, і журналіст німецького радіо, шинкар, агент Абверу, можливо, й 

польських спецслужб, диверсант-парашутист, співредактор української газети, 

помічник англійської розвідки… 

Його ув'язнювали більшовики, румунські прикордонники та гестапівці. 

Сидів він і за польськими «дружніми» дротами. Його розстрілювали, а він тікав. 

Друзі двічі проводили по ньому панахиду, а він виривався з обіймів смерті. 

Володимир Скуйбіда визначив Юрія як вояка-фронтовика, вояка-

партизана, революціонера-підпільника та революціонера-в'язня [12]. 

Ці слова про нашого земляка, уродженця с. Демидівка Решетилівського 

району Полтавської області, що проявив себе в період Української революції 

1917-1921 і склав голову у боротьбі за збереження державної незалежності 

УНР.  

Надзвичайно складно і жертовно, і все ж безупинно український народ 

боровся заради великої, омріяної у віках мети – створення незалежної 

суверенної соборної України. Тривалий процес державотворення приносив у 

життя нашого народу героїку звитяжних перемог, і тоді на окремих територіях 

піднімалися могутні розвинені державні утворення. Випалюючи вогнем і 
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знищуючи мечем український народ, його самобутність, наші вороги з 

глибоких віків і в сьогоденні ХХІ століття намагалися і досі намагаються 

позбавити нас права творити власну державу, розпоряджатися своєю долею на 

Богом даній рідній землі. 

Автори дослідження поставили собі за мету (фото 1, 2) вивчити і  

дослідити життєвий та творчий шлях Юрія Горліс-Горського, простежити його 

політичні та літературні віхи життя. 

Для реалізації зазначеної  мети були визначені завдання: 

 вивчити біографію Юрія Горліс-Горського; 

 ознайомитися з документальними та інтернет-джерелами з теми; 

 опрацювати літературну спадщину земляка; 

 зустрітися з науковцями, краєзнавцями, які досліджували життєвий 

шлях Юрія Горліс-Горського; 

 провести «круглий стіл» для старшокласників з теми «Його ім’я в 

історії держави»; 

 створити каталог фото та відео інформації з теми; 

 створити інформаційний збірник матеріалів для поширення серед 

старшокласників та вчителів історії; 

 зібрані матеріали донести до відома депутатів Решетилівської 

районної ради для увіковічення імені славного земляка. 

Актуальність нашого дослідження полягає в особливому інтересі до 

історії рідного краю, долі людей, що стояли біля витоків державної 

незалежності…  

«Сьогодні перед нами стоїть єдине реальне завдання: забезпечити честь 

українського імені на чужині й зберегти загальногромадську єдність для 

майбутньої нашої Батьківщини» – говорив  Юрій Горліс-Горський [12]. 

У наш час доволі неоднозначно трактуються події сторічної давнини, 

молоді важно збагнути історичний перебіг подій, причини поразок і перемог. 

Ми маємо надію, що наше дослідження допоможе одноліткам краще зрозуміти 

події Української революції 1917-1921 років. 
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Постать Юрія Горліс-Горського неординарна, талановита і варта того, 

щоб люди знали про кого йдеться, якщо чули його ім’я (фото 3,4). 

Юрій щиро вірив у майбутнє України, у перемогу добра над злом – 

славний лицар із Демидівки, який мав красномовне псевдо «Залізняк». 

 

РОЗДІЛ  І. 

ДЕМИДІВСЬКИЙ «ЗАЛІЗНЯК» 

 

Завдяки історикові Ігорю Петрову, який відшукав лист маршала Георгія 

Жукова до американського президента Ейзенхауера від 12 листопада 1945 року, 

стало відомо, що радянський воєначальник прохав у американців видати 

«радянських громадян, військових і цивільних, які воювали проти Об'єднаних 

націй». І серед інших під №38 Г.К. Жуков називав прізвище Юрія Горліса-

Горського, щоправда, перекрутивши його на «Горін-Горський». Жуков називав 

Горського головою комітету «Український народний союз» [11].   

Село Демидівку на Решетилівщині переважна більшість 

літературознавців, полтавських дослідників та його рідня вважають місцем 

народження письменника і борця за незалежність України, хоча в деяких 

документах, зокрема, оформлених на чеській мові, зазначається і місто Полтава. 

Завдяки одному з дослідників біографії письменника – Володимирові 

Коротенку ми дізналися, що в двадцятих роках минулого століття у Демидівці 

мешкали люди з прізвищем Городянин. До речі, доволі рідкісне прізвище і нині 

зустрічається серед населення Демидівки. 

Двох із Городянинів – Панаса Андрійовича та Федора Андрійовича – 

радянська влада 1924 року позбавила виборчих прав. Батько майбутнього 

письменника був офіцером російської армії, мати походила з польсько-

шляхетського роду. 

Про його дитячі роки майже нічого невідомо. Будучи юнаком, Юрій 

Городянин-Лісовський, закінчив у 1915 році в Полтаві Олександрівське реальне 

училище та поїхав до Новочеркаська, де вступив у козачу військову школу. 
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Через рік закінчив її у чині хорунжого, а вже згодом воював у лавах 

Кабардинського кінного полку. Як говорив сам: «Хапнув магометанської 

воєнної етики». 

То була особлива сторінка в його біографії. Кабардинський кінний полк 

вважають першою на Кавказі добровольчою «туземною» кавалерійською 

частиною. Розповідали, що її особовий склад присягнув на Корані. Цю дивізію 

називали «Дикою», була вона під командою хана Нахічеванського.  

Командиром полку де служив Юрій, був Ларіон Воронцов-Дашков, син 

кавказького намісника та ад'ютанта «великого князя» Михайла 

Олександровича.  

Після повалення самодержавства у Росії і проголошення Української 

Народної Республіки Юрій не роздумуючи, став на захист молодої Української 

держави. У 1918 році виходець із Демидівки Горліс-Горський – старшина-

кіннотник Запорізького полку Запорізької девізії Армії УНР, з яким вирушили в 

Зимовий похід на допомогу повстанцям, які в Шевченківському краї вели 

боротьбу за землю і волю. Під час одного з нічних переходів стомлений Юрій 

пересів з коня на бричку, непомітно заснув і відморозив пальці лівої ноги. 

Почалася лихоманка і він змушений був залишитися у Холодному Яру. 

Випадкова хвороба змінила його життя. У Холодному Яру він знайшов друзів 

та побратимів і став літописцем їх героїчної боротьби, яка велася під чорним 

прапором з написом «Воля України – або смерть». (див. додаток 2)  

Ю.Горліс-Горський був призначений осавулом Першого куреня 

холодноярських повстанців. Про це ми дізналися спілкуючись з Віктором 

Ревегуком – істориком, провідним краєзнавцем Полтавщини, котрий не одне 

десятиліття вивчає добу Української революції та долі історичних постатей, які 

відзначились у ній (фото 5, 6). Навесні 1921 року, виконуючи наказ отамана 

Івана Деркача, Юрій Горліс-Горський перейшов кордон з Польщею і зустрівся з 

керівником Головного Повстансько-Партизанського штабу Юрком 

Тютюнником. У підрадянську Україну Юрій повернувся через рік, але не до 

Холодного Яру, а для підпільної роботи в Києві, потім на Поділлі. Вперше 
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заарештований чекістами у квітні 1923 року і вісім місяців провів у тюрмі, але 

обійшлося, у 1924 році другий арешт [5]. Щоб вийти на волю, Юрій симулював 

психічне захворювання і симптомів цієї уявної хвороби тримався майже вісім 

років. За цей час встиг побувати в тюрмах Вінниці, Києва і Полтави. Нарешті, 

його перевели до Херсонської психіатричної лікарні, звідти у травні 1932 року 

він утік. Почалися повні небезпеки поневіряння втікача-нелегала: він побував 

на Дону, Кубані, Поволжжі.  

Горліс-Горський жив спочатку в Рівному, потім у Львові. Тут знайшла 

його слава, позаяк він повністю віддався літературній роботі. З 1922 року жив в 

Тарнорудах. Став подвійним агентом – працював на радянську та польську 

розвідки. Стверджував, що робив це за наказом керівника української 

підпільної організації. Далеко не всі знають, що Юрій Горліс-Горський був 

лицарем Залізного Хреста і Хреста Симона Петлюри (див. додаток 3). 

Його тричі заарештовувало ЧК і ҐПУ – у 1920-у, 1923-у і 1924-у роках. 

Провів немало часу в тюрмах Вінниці, Києва, Полтави та Херсона. Авторам 

пощастило знайти публікацію про арешт Юрія Городянина у Вінниці. Місцеві 

чекісти натрапили на слід підпільної організації, що займалася шпіонажем на 

користь Польщі. Її члени – службовці радянських установ. Голова – 

червоноармієць Гаврило Яковлєв, який на допиті показав, що його завербував 

Георгій Городянин. 28 жовтня 1924 року Городянина арештували. Слідство 

тривало чотири роки. 8 червня 1928 року Подільський губернський суд виніс 

вирок. Городянин отримав розстріл. Та з нагоди 10-річчя Жовтневої революції 

вирок змінили на 10 років позбавлення волі. Засудженому упродовж п’яти років 

після відбуття покарання заборонили оселятися в Правобережній Україні – 

зважаючи на його особливу «соціальну небезпеку» [3]. 

У 1939 році Горський недовго вчителював у селі Луг на Закарпатті, бо 

внаслідок угорської окупації Карпатської України був змушений емігрувати до 

Румунії, а згодом – Югославії. Проте невдовзі він знову повернувся в Україну. 

У результаті розчленування гітлерівською Німеччиною Чехословаччини на 
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Закарпатті в 1939 році постала невелика Українська держава – Карпатська 

Україна. Юрій Горліс-Горський взяв участь у її обороні від угорських військ. 

Після поразки Карпатської Січі Юрій вирвався з угорського концтабору і 

перебрався спочатку до Югославії, а потім до Франції, де його і застала німець-

ка окупація. Під час агресії СРСР проти Фінляндії Юрій з групою українських 

добровольців взяв участь у боях з Червоною армією і пізніше описав це у 

статтях «Фінляндія» та «Подорожні зигзаги». 

Коли почалася німецько-радянська війна, Горліс-Горський повернувся в 

окуповану німцями Україну. У війні між обома тоталітарними режимами 

письменник бачив шанс для України вибороти незалежність. Декілька разів 

його заарештовувало гестапо, але розправи він уникнув. У 1942 році він 

побував у Холодному Яру, відвідав могили своїх побратимів та вцілілих 

повстанців і зібрав серед них спогади для подальшої роботи над «Холодним 

Яром». Із наближенням Червоної армії повернувся до Західної України.  

Наше дослідження не було б повноцінним без відвідин місць, що 

описуються у пошуковій роботі. Традиційно у квітні на території 

Холодноярівської республіки проходять вшанування борців за волю України. 

Море емоцій охопило авторів під час участі у заходах на Черкащині (фото 7, 8). 

Також нам пощастило зустрітися із автором книги «Ми ще повернемось» 

Романом Ковалем (фото 9), який поділився своїми думками про нашого 

земляка. 

26 листопада 1943 року у православній церкві Святого Георгія у Львові 

Юрій побрався з Галиною Талащук (фото 10) – дочкою власника книгарні з 

Рівного, де вперше вийшов у світ роман «Холодний Яр». Вона – донька 

Онуфрія Гадзевича, пароха села Новий Сонч Малопольського воєводства, що 

знаходилося за 30 кілометрів від Словацького кордону. Познайомилися вони у 

1921 році, коли його майбутня дружина була ще дитиною. Горліс-Горський 

згадує: «У отця пароха була донечка Любця. Вона вже минула п’ять весен, але 

така мудра, наче всі десять. Ми з нею стали великими приятелями. Коли я 

приходив, вона вилазила до мене на коліна і питала скільки та яких я приніс 
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цукерок. Я виймав цукерки і витирав їй хустинкою під носиком. Тоді вона мене 

цілувала. За маленьку цукерку – один раз. За більшу – двічі, а за шоколадку – 

тричі. Іноді під настрій вона цілувала «гратісово» – рахунку тоді вже велося». 

Знову зустрілися через 14 років у Дрогобичі, куди перевели отця Онуфрія. 

Письменник якраз завершив роботу над книжкою «У ворожому таборі», вона 

починається словами «Маленькій Любці Гадзевичівній присвячую цю книжку – 

вуйцьо Юрцьо» [3].  

Закінчення Другої світової війни подружжя зустріло в таборі для 

переміщених осіб у Новому Ульмі в Західній Німеччині. Вони не захотіли, як 

багато українських емігрантів, виїхати до США чи Канади, адже з Європи було 

ближче до Холодного Яру. 25 вересня 1946 року в них народилася донька Леся, 

задля якої та омріяної України було варто жити. Але не так сталося, як 

гадалося. 

У таборі для переміщених осіб поповзли чутки, що Юрій Горліс-

Горський не та особа, за яку себе видає, що він таємний агент ворожих для 

України сил (радянських, польських та інших). Ніхто в очі про це не говорив, 

діяли підступно і підло. До того ж, чекісти з радянської репатріаційної комісії 

почали вимагати видачі Горліс-Горського для розправи в СРСР. Це вивело його 

з рівноваги і він передав американцям імена ймовірних таємних інформаторів 

радянських спецслужб, підписавши тим самим собі смертний вирок. Його 

знайшли задушеним. Довга рука Москви дістала Юрія і в Західній Європі. 

Проте ні смерть, ні брехливі звинувачення не змогли зганьбити чесне ім'я 

Юрія Горліс-Горського, який над усе любив Україну. Його книги продовжують 

жити, а героями «Холодного Яру» захоплюються покоління українців. 

Горліс-Горський написав ряд творів, які, вживаючи сучасну 

термінологію, свого часу стали бестселерами для значної частини українського 

населення. Найвідоміший з них – роман  «Холодний яр», що став своєрідним 

символом для всіх патріотів України. Перебуваючи в еміграції в німецькому 

місті Новий Ульм, Юрій Горліс-Горський разом із іншим знаменитим 

українським письменником Іваном Багряним заснували Українську 
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революційно-демократичну партію, включившись до активної політичної 

діяльності. 

До цього часу залишаються загадковими обставини його смерті. 

Дослідники його біографії стверджують, що востаннє його бачили в Аугсбурзі 

27 вересня 1946 року, коли він зійшов із потяга і сів в автомобіль. Після цього 

його подальша доля невідома. Друзі та знайомі Горліса-Горського також 

припускають, що його схопили і знищили представники радянських спецслужб 

або їх закордонні найманці. Неприятелі притримуються іншої думки: начебто 

письменника прибрали свої через якісь ідейні розходження та «зраду». Крапку 

в обставинах зникнення Юрія ставити ще зарано. 

 

РОЗДІЛ ІІ 

ЛІТЕРАТУРНА ТА ПУБЛІЦИСТИЧНА СПАДЩИНА  

ЮРІЯ ГОРЛІС-ГОРСЬКОГО 

 

Юрій Юрійович залишив по собі чималу літературну спадщину. Одні з 

його творів є широко відомі, інші донедавна були маловідомими чи невідомі 

взагалі. Майже всі його твори – це опис тих чи інших реальних моментів 

біографії автора, заплутаного життєвого шляху серед просторів ХХ століття. 

Життєве коло, яким розпочалася його літературна діяльність, привело 

«Залізняка» до Херсонської психіатричної лікарні, де він написав мемуарно-

публіцистичний твір «Ave Dictator!». У 1932 році Юрій втік із лікарні. Оселився 

у Рівному, згодом – у Львові. У 30-х pоках ХХ століття Горліс-Горський 

співпрацював з львівськими часописами: «Літопис Червоної Калини», «Наш 

клич», «Вісник», «Дажбог». 

У жовтні 1932 року львівське видавництво «Літопис Червоної Калини» 

надрукувало статтю Горліса-Горського «Холодний Яр», а з наступного числа 

почалася публікація журнального варіанту його найголовнішого твору – 

«Холодного Яру»  –  під назвою «Рік в Холодному Яру» (продовження в 1934 

році виходило під назвою «Холодний Яр говорить»). Львівська газета «Наш 
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клич» (1933 p. № 17, 18, 20-22) надрукувала п'ять автобіографічних нарисів 

«Живе обличчя червоного сфінкса», про життя автора в СРСР після втечі 1931 

року. 

Першою книжкою, яку вдалося видати вже наступного, 1933 року, була 

«Ave dictator!». Книга є політичним памфлетом на сталінську диктатуру 30-х 

років XX століття. У 1934 році видано повість «Отаман Хмара». У передмові до 

неї автор писав: «Маючи за плечима 4 роки підпільної боротьби з московсько-

більшовицькою владою в Україні (з них 8 місяців з наказу своєї організації – в 

агентурному апараті ГПУ), два смертних присуди і разом 97 із половиною 

місяців арештів ГПУ та більшовицьких тюрем, – я дозволю собі піднести 

крайчик завіси, якою закриті тайни червоної охранки... Це кілька фактів та 

фактичних подій, що я бачив на власні очі і чув на власні вуха. Що оповідав 

мені сам Хмара, попавши до моєї камери, що оповідали особи, які з ним сиділи 

та ті, що були з ним засуджені. В цій трагедії «лісового вовка» може дехто 

знайде відповідь на свої запитання ...» 

У листопаді 1934 року Горліс-Горський оголосив «Літопису Червоної 

Калини», що припиняє журнальну публікацію твору «Холодний Яр говорить». 

1935 року вийшло перше книжкове видання, вже під назвою «Холодний Яр». 

У романі автор розкрив одну з найяскравіших сторінок визвольної 

боротьби в Україні. Книга розповідає про збройну боротьбу за Українську 

державу під жовто-блакитним прапором УНР та чорним прапором Холодного 

Яру, на якому написано: «Воля України – або смерть». Події, описані в книзі 

відбуваються на теренах сучасних Черкаської, Кіровоградської та Вінницької 

областей, у Києві, Полтаві й на території Польщі. 

Восени 1935 року вийшли  спогади «Червоний чортополох» (Червона 

армія в світлі дійсності): На основі матеріалів, оголошених у «Совєтах» і за 

кордоном, та власних спостережень під час побуту в СССР, теж про події 1931-

1932 років. У цьому ж році вийшла книга «У ворожому таборі», а у 1936 році у 

видавництві «Вікторія» – п'єса «Клянемося могилами героїв!» 
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Друга частина «Холодного Яру» побачила світ 1937 року у «Дешевій 

книжці». Вона мала у Галичині величезний успіх, особливо серед молоді. У 

переповнених залах «Просвіти» проводилися колективні читання. Останній раз 

за життя автора «Холодний Яр» видав львівський «Рекорд» – внісши до тексту 

деякі незначні зміни, навряд чи погоджені з Горліс-Горським, який на той час 

міг вже залишити Галичину. 

Під час підготовки видання «Холодного Яру» в Галичині текст було 

адаптовано для потреб місцевого читача. Так, в романі з'явилися численні слова 

й вирази, притаманні лише Галичині. Сучасні перевидання (ті, що їх здійснив 

1992 і 1994 роках Роман Федорів, та інші, незалежні від попередніх, які видає з 

2006 року  Роман Коваль) базуються на лондонському виданні Микити 

Мироненка 1967 року. Усього роман «Холодний Яр» перевидавався 15 разів 

(див. додаток 4). 

З 1940 по 1941 рік Горліс-Горський – керівник українського відділу 

радіостанції у Берліні, співробітник газети «Краківські вісті». У 1942 році він 

переїхав у Рівне. Навесні 1942 року у рівненській газеті «Волинь», яку 

редагував Улас Самчук, з'явилися спогади Горліса-Горського «Їх прийшло 

дванадцять». Згадане оповідання майже не відоме широкому читацькому за-

галу, оскільки не перевидавалося з того часу і на деякий час чомусь залишилося 

поза увагою дослідників творчості автора «Холодного яру». 

З великою вірогідністю можна стверджувати, що оповідання «Їх прийшло 

дванадцять» мало цілком реальну основу. Юрій Горліс-Горський справді 

переховувався від переслідування у психіатричці і міг пережити таку чи 

подібну любовну історію. 

В образі Юрія легко впізнати і самого Юрія Горліса-Горського, біографія 

якого дуже нагадує ту, що описана в сюжеті оповідання. 

Далі – Київ, потім – знову Львів. Від 1944 – у Австрії. Після закінчення 2-

ї світової війни – у таборі для переміщених осіб у м. Новий Ульм (Німеччина). 

У Новому Ульмі Юрій розгорнув активну політичну діяльність. Поруч з Іваном 

Багряним, Борисом Левицьким, Романом Паладійчуком та іншими почав 
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видавати газету «Українські вісті»; заснував Українську революційно-

демократичну партію (УРДП), проти якої здійняли агітацію деякі члени 

Закордонного Чину ОУН(б) [6]. 

Пізніше всі основні твори Горліс-Горського перевидані в Німеччині, 

США, Великій Британії та Україні. Книга, що називалася «Між живими 

трупами» (про перебування в психіатричній лікарні) вважається втраченою. 

Юрій Горський анонсував її вихід, а уривки з цього твору читав молоді, яка 

хмарами вилась довкола нього... На превеликий жаль, рукопис загубився під 

час бойових дій на Закарпатті. Юрій Горліс-Горський страшенно переживав 

утрату, тим більше, що вважав цей роман найкращим своїм твором. 

Юрій Горліс-Горський – чи не найбільш волелюбний, дерзновенний, 

сміливо-відчайдушний, авантюрний вітчизняний письменник, герої якого стали 

взірцем для багатьох українських патріотів (див. додаток 5). 

 

РОЗДІЛ ІІІ 

ПОВЕРНЕННЯ ІЗ ЗАБУТТЯ 

 

Восени 2012 року на передодні 115-ї річниці з дня народження учасника 

подій у Холодноярській республіці, автора книги «Холодний яр» на 

запрошення президента обласного медіа-клубу Людмили Кучеренко на 

Полтавщині побувала дочка автора Лариса Лісовська. Ініціативною групою 

було організовано конференцію за участю доцентів Полтавського 

національного педагогічного університету Віри Мелешко та Віктора Ревегука, 

краєзнавця і письменника Олекси Пугача, голови асоціації «Громадянське 

суспільство» Володимира Степанюка, відомого російського політолога Андрія 

Окари, краєзнавця Євгена Теращенка, викладача Володимира Мацери, 

очільника козацької громади Полтави Володимира Палата, голови 

Решетилівського районного осередку Конгресу українських націоналістів 

Миколи Москаленка. Поштовхом до організації зустрічі стало видання в 
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Черкасах книги Юрія Горліса-Горського «Ми ще повернемось», у якій 

опубліковано твори, спогади про перебування в армії УНР та листи. 

Конференція пройшла з метою відкриття для земляків несправедливо забутого, 

вірніше забороненого імені земляка, який поклав життя за збереження 

державної незалежності України. Журналісти ряду обласних та 

загальноукраїнських видань, які були присутні в Демидівці поспілкувалися з 

донькою літератора, яка прибула до України зі США [7]. 

 Автори відвідали редакцію щотижневого інформаційно-аналітичного 

видання Полтавської області «Нова Година», мали можливість попрацювати з 

архівами видання, яке неодноразово писало публікації про Юрія Горліс-

Горського та зустрілися з редактором газети Ярославом Процем (фото 11,12), 

який висвітлював хід перебування Лариси Лісовської на Полтавщині. Ось що 

він згадує: «Тендітна жіночка з тихим голосом відразу викликала до себе 

повагу. Вбрана у вишиванку, розмовляла доволі вишуканою українською 

мовою» – ось така вона, продовжувачка славного роду Городянинів-Лісовських 

(прізвище Горліс-Горський то літературний псевдонім). 

Уперше ступивши на батьківську землю, гостя зізналася:  

– Мені дуже приємно, що я знаходжуся саме в тому селі, де батько народився. Я 

знала від мами про те, що він родом з-під Полтави. 

– Чому вирішили приїхати? 

–   Щоб побачити, де він народився, звідки пішов у світ, відчути цю землю.  

– Як вийшло, що ви так добре володієте українською мовою?  

– Мені дуже цікаво було спілкуватися з представниками діаспори. Я виросла в 

українській сім'ї. Мати вдома дозволяла розмовляти тільки по-українськи.  

– Ви читали твори батька? 

– Я читала, перш за все, «Аве диктатор». Після того я не хотіла нічого читати, бо 

дуже глибоко співпереживала. А «Холодний яр» читала в перекладі на 

англійську. 

– Як би ви хотіли, щоб на Полтавщині увічнили пам'ять про вашого 

батька? 
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– Звичайно, це буде добре. Але поки що відкриваємо музей у Львові та 

меморіальну дошку на тому будинку, де батько написав «Холодний яр» (фото 13, 14). 

Як зауважив нам співрозмовник, одним із каменів спотикання стало те, 

що місцева сільська влада не спромоглася як слід організувати цей захід. Це 

потім дало привід Андрієві Окарі написати у своєму блозі на «Українській 

правді»: «Як кажуть знавці місцевих навколо політичних розробок, це одна 

дуже відома партія місцеве низове начальство так настрахала, що вони 

заховались, наче партизани – ніби зараз не 2012-й, а 1976-й, а то й 1947-й» [8]. 

Наступним етапом повернення із забуття уродженця Решетилівщини 

Юрія Горліс-Горського став круглий стіл організований громадськими діячами 

Полтавщини, науковцями, журналістами, краєзнавцями, прихильниками ВО 

«Свобода», старшокласниками гімназії, творчими особистостями краю. Щоб в 

рік 115 річниці з дня народження холодноярівця познайомити якомога більший 

загал з політичною та літературною діяльністю славного земляка. Ми не будемо 

коментувати з якими думками покидали круглий стіл його учасники, а от із 

думкою своїх однолітків, які були присутні на заході ми погоджуємось: 

«Раніше таких людей, які надзвичайно любили свою Батьківщину і були 

справжнім патріотами, тогочасна влада не любила» (див. додаток 6). 

Чи міг хтось тоді передбачити, який буремний час випробувань нас чекає 

попереду. Чи можна було уявити у 2012 – на початку 2013 року, що на 

державну незалежність нашої держави будуть посягання, що буде порушено її 

територіальну цілісність, що світ сколихне Революція Гідності. 

2016 рік став роком декомунізації, змін, заперечення, перейменування, 

відновлення історичної справедливості, повернення із забуття… У контексті 

цих подій було згадано і ім’я Юрія Горліса-Горського. Ширяться публікації, 

проводяться читання, круглі столи, започаткована іменна обласна премія 

Горліса-Горського (див. додаток 8, фото 15,16). От і вирішили ми, 

старшокласники гімназії, зібрати матеріали про земляка для ознайомлення та 

популяризації серед жителів містечка, району, області тай нагода є, адже 2018 

рік – рік 120-річчя з дня народження Юрія Городянина. У межах шкільної 
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програми вчителі історії познайомили нас з перебігом подій в Україні у період 

1917-1921 років. На підсумковому занятті ми познайомилися з історичними 

персоналіями революційних подій, готували повідомлення, презентації (див. 

додаток 7). Одна із груп підготувала добірку інформації про нашого земляка 

Юрія Горліс-Горського. (фото 17, 18). Ми були учасниками круглого столу з 

нагоди його дня народження 13 січня 2017 року (фото 19, 20). Разом із нашими 

керівниками ми відвідали обласний архів, де почерпнули вагому інформацію 

про перебіг подій в досліджуваний нами період (фото 21,22). Зустрілися з 

журналісткою обласної телерадіокомпанії «Лтава» Тетяною Городянин 

(родичка Юрія Городянина) (фото 23), яка радо поділилася інформацією про 

відомого родича. 

На основі зібраних матеріалів ми оформили публіцистичну збірку, 

буклети, календар про відомого земляка. Розповсюдили буклети серед 

старшокласників, учителів. Наша пошукова група тісно співпрацює з 

«Університетом третього віку», і під час одного із засідань ми познайомили  

його слухачів із історією життя земляка, одного із найвідоміших борців за 

незалежність у ХХ столітті (див. додаток 9).  
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ВИСНОВКИ 

Сто років минуло з того часу, коли історія відкрила нову сторінку в житті 

українського народу. Писати її почала Українська Центральна Рада. 4 (17) 

березня 1917 року, коли весняне сонце почало топити залежалий сніг і 

пробуджуватися після зимової сплячки природа, українство після десятків років 

заборони і принижень вийшло в підпілля і голосно заявило про свої національні 

права. Українська Центральна Рада була покликана виконати свій великий 

історичний обов’язок – відродити втрачену в XVIII столітті державність, волю і 

право, стати представницьким органом українського народу. З її появою 

український рух став повнокровною національною силою, яка прагнула стати 

господарем у своїй хаті і на своїй землі. 

Українська Центральна Рада проіснувала лише 14 місяців. За цей час 

полтавці, як і весь український народ, пройшли нелегкий шлях національного 

відродження і боротьби за власну державу, шлях надій і сподівань, очікувань і 

розчарувань. У вирі революційних подій кружляли долі людей, які вірили в 

майбутнє України, вірили і йшли за свою віру на смерть.  

Він мало відомий широкому загалу, але його ім’я золотими літерами 

вписано в історію УНР та національно-визвольних змагань. Автори намагалися 

своєю роботою відкрити ім’я Юрія Городянина-Лісовського (Горліс-Горського) 

для ровесників, земляків-полтавчан і нагадати про нього Україні.  

 Горліс-Горський учасник Першої світової війни, визвольних змагань 

1917-21 років. Від 1918 – старшина кіннотників Армії УНР. 1919-22 брав 

участь у повстанському русі на Черкащині, зокрема перебував у лавах 

повстанських загонів Холодного Яру. Весною 1921 був зв'язковим повстанців 

із генерал-хорунжим Юрком Тютюнником, згодом – з урядом УНР. Від 1922 – 

шкільний інспектор відділу освіти в одному з прикордонних міст на Поділлі. 

Двічі 1923 та 1924 був ув'язнений за націоналістичну діяльність. З метою втечі 

вдавав себе божевільним; був переведений до Херсонської психіатричної 

лікарні, де написав мемуарно-публіцистичний твір «Ave Dictator!». У 1932 втік 

із лікарні. Оселився у Рівному, згодом – у Львові. У 30-х pp. Горліс-Горський 
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співпрацював з львівськими часописами: «Літопис Червоної Калини», «Наш 

клич», «Вісник», «Дажбог». У жовтні 1932 року львівське видавництво 

«Літопис червоної калини» надрукувало статтю Горліс-Горського «Холодний 

Яр», а з наступного місяця почалася публікація його найголовнішого твору – 

«Холодний Яр». Автори звернулися до шкільної бібліотеки, де провідний 

бібліотекар гімназії Любов Щерба підготувала добірку публікацій про Юрія 

Городянина (фото 24, 25) та на жаль його книг в шкільній бібліотеці немає. Ми 

переглянули декілька фільмів та відеороликів про Горліс-Горського і прийшли 

до висновку – він гідний називатися відомим земляком. Події далекої війни 

ехом перегукуються із сьогоденням і ми маємо надію, що наша робота 

допоможе сучасникам збагнути єдність історичних віх та знайти відповідь: хто 

ж ми, українці? 

Наше дослідження пройшло апробацію на районному зльоті кращих 

пошукових загонів (фото 26), Всеукраїнській краєзнавчій конференції у м. 

Черкаси (фото 27), Полтавській обласній краєзнавчій конференції (фото 28). 

Незважаючи на численні невдачі, поразки і втрати нашого народу на жорстоких 

роздоріжжях української історії, ми все-таки маємо усі підстави заявити: «Ми – 

щасливі! Ми одна з найсильніших націй серед світової спільноти!» Козацькі 

війни під проводом гетьманів Богдана Хмельницького, Івана Мазепи, Івана 

Виговського, інших полководців, гайдамацькі повстання на чолі з Максимом 

Залізняком та Іваном Гонтою, боротьба проти більшовицько-комуністичного 

режиму на межі 20-х і 40-50-х роках XX століття під проводом Симона 

Петлюри, Степана Бендери, Євгена Коновальця, Всеукраїнське повстання 2004 

року, Майдан кінця 2013 – початку 2014 років – то яскраві приклади 

спадкоємності національно-визвольних ідей, незнищенності українського духу, 

його волі до Свободи і Незалежності.  

Однією з вражаючих сторінок цієї історії є й Холодний Яр межі 20-х 

років минулого століття. 
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Додаток 1 

 

Указ  

Президента України 

Про заходи з відзначення 100-річчя подій Української революції 

1917 – 1921 років 

 
З метою вшанування традицій боротьби за незалежність і соборність України та 

військової звитяги захисників рідної землі, творців національної державності, тисячолітньої 

історії державотворення нашого народу, визнання історичного значення подій, пов’язаних із 

визвольною боротьбою початку XX століття та утвердженням української державності у 

формі Української Народної Республіки, Української Держави і Західноукраїнської Народної 

Республіки, їх значення для відновлення Україною незалежності у 1991 році, утвердження 

історичної єдності земель, консолідації суспільства, зміцнення міжнародного авторитету 

України та у зв’язку зі 100-річчям подій Української революції 1917 – 1921 

років по ст ан ов л я ю : 

1. Проголосити 2017 рік Роком Української революції 1917 – 1921 років. 

2. Визначити вшанування подій та видатних учасників Української революції 1917 – 

1921 років одним із пріоритетів діяльності органів державної влади на 2017 – 2021 роки. 

3. Кабінету Міністрів України: 

1) утворити в місячний строк Організаційний комітет з підготовки і проведення заходів 

із відзначення 100-річчя подій Української революції 1917 – 1921 років та вшанування 

пам’яті її учасників (далі – Організаційний комітет), визначивши його співголовами 

Прем’єр-міністра України і Главу Адміністрації Президента України та включивши до 

складу Організаційного комітету науковців, представників центральних і місцевих органів 

виконавчої влади, територіальних громад, громадських об’єднань, членів Ради з питань 

національної єдності; 

2) забезпечити підготовку в двомісячний строк Українським інститутом національної 

пам’яті разом із Національною академією наук України та представниками громадськості 

Переліку найважливіших пам’ятних дат і визначних діячів Української революції 1917 – 

1921 років; 

3) розробити відповідно до Переліку найважливіших пам’ятних дат і визначних діячів 

Української революції 1917 – 1921 років, на основі пропозицій Організаційного комітету, 

науковців, представників громадськості, затвердити у тримісячний строк і забезпечити 

виконання плану заходів на 2017 – 2021 роки щодо відзначення 100-річчя подій Української 

революції 1917 – 1921 років та вшанування пам’яті її учасників.  

 

 

Президент України      П.ПОРОШЕНКО  

 

м. Київ  

22 січня 2016 року  

№ 17/2016 
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Фото 1. Працює пошукова група 

Фото 2. Керівники гуртка працюють з документальними джерелами 
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Фото 3. Юрій Городянин-Лісовський (Горліс-Горський) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 4. Карта розташування холодноярівської республіки 
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Додаток 2 

 

Прапор Холодноярівської республіки 

 

 

Прапор Холодноярівської республіки (сучасний варіант) 
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Фото 5, 6. Зустріч з Віктором Ревегуком 
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    Хрест Симона Петлюри                                   Додаток 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На відзнаку «Хрест Симона Петлюри» має право кожен вояк Армії УНР та 

повстанчих відділів, що брав участь у збройній боротьбі за визволення України. 

 

Залізний хрест за зимовий похід та бої 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цією відзнакою нагороджували вояків армії Української Народної 

Республіки, які брали участь в Першому зимовому поході. Відзначені 

іменувалися «Лицарями Ордена Залізного Хреста». 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%BB%D1%8E%D1%80%D0%B0_%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%9D%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D1%96%D0%B4
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Фото 7, 8. Відвідини Холодноярівської республіки 
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Фото 9. Зустріч з автором книги «Ми ще повернемось» Романом 

Ковалем 
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Фото 10. З дружиною Ганною Талащук 
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Додаток 4 
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          Додаток 5 
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Фото 11, 12. Працюємо з редактором газети 

«Нова Година» Ярославом Процем 
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Фото 13. Учасники конференції 

 

Фото 14. Лариса Лісовська під час інтерв’ю  
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Фото 23. Зустріч з журналісткою ОТРК «Лтава» Тетяною Городянин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

 

Фото 17. Знайомство з отаманом УНР 

 

 

 

Фото 18. Перегляд відеоролика про Горліс-Горського 
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Фото 19. Пошукова група під час проведення зібрання 

 

Фото 20. Н.О. Ширшова. Виступ на зібранні 
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Фото 21, 22.  Візит до обласного архіву 
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Фото 15. Перші лауреати обласної премії Горліса-Горського 

Фото 16. Лапко Олексій Володимирович лауреат номінації «Урок 

мужності» виконуючий обов’язки директора Піщанської ЗОШ I-III 

ступенів ім. Л.М. Дудки Решетилівської районної ради, учасник 

бойових дій АТО – за активну військово-патріотичну роботу з 

молоддю 
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Фото 26. Районний зліт кращих пошукових загонів 
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Фото 27. Участь у Всеукраїнській краєзнавчій конференції м.Черкаси 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 28. Полтавська обласна краєзнавча конференція 
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Додаток 9 

Результати пошуку та дослідження 

 

 

Познайоми

лись 

 З біографією Юрія Горліс-Горського 

 З літературними творами літератора 

 

Опрацюва

ли 

 Газетні публікації  

 Документальні джерела про Юрія Горліс-Горського 

 

 

 

Поспілкув

алися 

 З учителями історії гімназії 

 З працівниками місцевого краєзнавчого музею  

 Провідними бібліотекарями районної та шкільної 

бібліотек 

 Редактором газети «Нова година» Ярославом Процем 

 Науковцем Віктором Ревегуком 

 

Відвідали 
 Архів газети «Нова година» 

 Архів газети «Решетилівський вісник» 

 Краєзнавчий музей селища 

 

Провели 
 Круглий стіл до дня народження Юрія Горліс-

Горського 

 Години спілкування із старшокласниками  

 Зустріч із слухачами «Університету ІІІ віку» 

 

 

Оформили 

 Електронний каталог фото та відеоматеріалів про 

Юрія Горліс-Горського 

 Компютерні презентації 

 Публіцистичний буклет 

 Науково-дослідницьку роботу «Повернення із забуття 

старшини армії УНР Юрія Горліс-Горського».  

 

 

Апробован

о 

 На Всеукраїнській історико-краєзнавчій конференції 

м. Черкаси 

 Полтавській краєзнавчій конференції учнівської 

молоді 

 Районному зльоті юних краєзнавців та активістів 

шкільних музеїв 

 

 

Плануємо  

 

 Працювати з депутатами районної ради з метою 

гідного вшанування пам’яті відомого земляка 

 Випуск ювілейного календаря 

 Участь в організації горлівських читань з нагоди 120 

річниці 
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Додаток 8 

 

Про заснування Полтавської обласної премії імені Юрія Горліса-Горського 

 

Керуючись частиною 2 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», з метою увічнення пам’яті видатного земляка Юрія Горліса-Горського, 

консолідації та розвитку української нації, формування історичної свідомості громадян, 

сприяння національно-патріотичному вихованню молоді, 

ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА: 

1. Заснувати Полтавську обласну премію імені Юрія Горліса-Горського. 

2. Затвердити Положення про Полтавську обласну премію імені Юрія Горліса-

Горського (додаток на 3 аркушах). 

3. Організацію виконання рішення покласти на Департамент освіти і науки 

облдержадміністрації, виконавчий апарат обласної ради, контроль за виконанням рішення – 

на постійну комісію обласної ради з питань освіти, науки та культури. 

ПОЛОЖЕННЯ 

про Полтавську обласну премію імені Юрія Горліса-Горського 

Враховуючи нові суспільно-політичні реалії в Україні після Революції гідності, обставини, 

пов’язані з російською агресією, все більшої актуальності в українському суспільстві  набувають 

питання утвердження в свідомості громадян національно-патріотичних цінностей, переконань, 

поваги до культурного та історичного минулого України, Конституції України, Законів України, 

державної символіки, культивування ставлення до солдата як до захисника Вітчизни та героя, 

формування готовності до виконання громадянського і конституційного обов’язку щодо захисту 

національних інтересів України. 

Юрій Юрійович Городянин-Лісовський (1898 – 1946), літературний псевдонім Горліс-Горський 

– український військовий і громадський діяч, старшина Армії УНР, письменник, наш земляк 

(народився в селі Демидівка на  Полтавщині). Своє  життя Юрій Горліс-Горський присвятив боротьбі 

за незалежність України: захищав Українську Народну Республіку від більшовицької військової агресії, 

належав до українського підпілля, був політичним в’язнем. Юрій Горліс-Горський є автором 

високопатріотичних прозових творів: «Отаман Хмара» (1934), «Червоний чортополох» (1935), 

«Холодний Яр» (1937) та інших. 

Засновник Премії – Полтавська обласна рада. 

Основна мета Премії – сприяти національно-патріотичному та військово-патріотичному 

вихованню молоді Полтавщини. 

Премія вручається щорічно до Дня захисника України – 14 жовтня. 

Премія присуджується: військовослужбовцям, ветеранам Збройних Сил України, учасникам 

бойових дій, митцям, педагогам, представникам молоді, громадськості в наступних номінаціях: 

  «Національно-патріотичне виховання» – за вагомий особистий внесок у національно-
патріотичне виховання молоді,  
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  «Захисник України» – за сумлінну військову службу, зразкове виконання військового 
обов’язку солдатами, сержантами, прапорщиками та офіцерами Збройних Сил України, 
силових структур та Державної служби України з надзвичайних ситуацій; 

 «Урок мужності» – за активну військово-патріотичну роботу з молоддю учасників бойових дій, 
підготовку молоді до захисту державного суверенітету та  територіальної цілісності України; 

 «Волонтерська діяльність» – за розвиток волонтерського руху, сприяння Збройним Силам, 
силовим структурам та Державній службі України з надзвичайних ситуацій, надання допомоги 
особам, які беруть або брали участь в антитерористичній операції на Сході України, родинам 
загиблих героїв; 

 «Мистецтво» – за створення літературних, музичних творів, творів образотворчого мистецтва, 
фото-, теле- та кіноробіт на національно-патріотичну та військово-патріотичну тематику. 
При необхідності журі може приймати рішення про збільшення чи зменшення кількості 

лауреатів та премій у межах затвердженого фінансування. 

Особи, яким Премія вже була присуджена, повторно на її здобуття не висуваються. Премія не 

може бути присуджена посмертно. 

Пропозиції про присудження Премії вносять державні органи, органи місцевого 

самоврядування, громадські організації, творчі спілки, командування військових частин, силових 

структур та Державної служби України з надзвичайних ситуацій, адміністрації (ректорати) 

загальноосвітніх та вищих навчальних закладів щорічно до 1 вересня. 

У листі – клопотанні до журі Премії вказується прізвище, ім'я та по батькові кандидата на 

нагородження, його місце роботи (військової служби), посада, адреса проживання, контактні 

телефони, зазначається конкретний внесок номінанта у справу національно-патріотичного та 

військово-патріотичного виховання або наводиться інформація щодо досягнень при проходженні 

військової служби (для військовослужбовців). 

До листа – клопотання, завіреного підписом керівника організації, установи, військової 

частини та печаткою, додається ксерокопія паспорта (військового квитка) та ідентифікаційного коду 

претендента. 

Документи на здобуття Премії подаються до приймальні ректора Полтавського обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти імені М.В. Остроградського за адресою: м. Полтава, вул. 

Соборності, 64-ж.  

Склад журі Премії затверджується розпорядженням голови Полтавської обласної ради. 

Журі Премії до 15 вересня кожного року проводить засідання, на якому розглядає матеріали 

на нагородження та визначає переможців відкритим або таємним голосуванням простою більшістю 

голосів присутніх членів журі. Засідання є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини 

складу журі. 

Рішення журі про присудження Премії оприлюднюється в засобах масової інформації. 

Особам, яким присуджена Премія, урочисто вручають диплом і грошову винагороду в розмірі 

4000 (чотири тисячі) гривень. Фінансування Премії здійснюється з обласного бюджету за рахунок 

асигнувань по галузі «Освіта». Розмір грошової винагороди може змінюватися обласною радою в 

залежності від рівня інфляції гривні. 

Організаційний супровід Премії забезпечують Департамент освіти і науки 

облдержадміністрації, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В. 

Остроградського та виконавчий апарат Полтавської обласної ради. 

 

Заступник керівника апарату –  

керуючий справами виконавчого апарату 

обласної ради                                                                                    О.Г. Черкас         
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Миттєвості життя Юрія Горліс-Горського 
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Фото 24. Працюємо в краєзнавчому музеї 

 

Фото 25. Працюємо в шкільній бібліотеці 


