
ПІз споминів про 
Симона Петлюру 

Підготувала  Мазур О. П., головний бібліотекар

До 140-річчя від дня народження 

Симона Васильовича Петлюри, 
українського державного та політичного діяча, публіциста, 

організатора українських  Збройних Сил



З ім’ям С. Петлюри пов’язана ціла епоха боротьби
за незалежність України. Його державницька
діяльність і погляди у галузі державного будівництва
актуальні й тепер.

Народився Семен Васильович Петлюра 10 травня
1879 р. у Полтаві в родині міщан козацького
походження.
Спочатку вчився у церковно-парафіяльній школі,

потім – у Полтавській духовній семінарії. У 1900 р.
вступив до Революційної української партії (РУП).
1903-го, рятуючись від переслідувань влади, виїхав

на Кубань, де долучився до організації українського
руху.

Савченко В. А. Симон Петлюра. – Харьков : Фолио, 2006. – 415 с. –
(Время и судьбы)

Нагаевський І. Історія українскої держави двадцятого
століття / І. Нагаевский. – Київ, 1994. – 412 с.



Протягом 1906–1917 років Петлюра співпрацює в різних виданнях: «Рада»,

«Слово», «Вільна Україна», «Українське життя».

Стрімкий політичний зліт почався з травня 1917 р. – Петлюру обирають до

військового генерального комітету. Він був: першим генеральним секретарем

військових справ в уряді Центральної Ради, організатором Гайдамацького коша

Слобідської України, головою всеукраїнського союзу земств, одним з організаторів

повстання проти гетьмана П. Скоропадського, Головою Директорії УНР.

Уряд УНР, 1920 рік. 



За історію УНР Вінниця двічі була Тимчасовою столицею. 100 років тому у місті
розташовувались уряд і міністерства. С. Петлюра перебував у Вінниці у грудні 1918 р.,
лютому-березні 1919 р. у найважчий для УНР час, коли юрисдикція уряду
розповсюджувалася лише на декілька повітів Поділля. У травні 1920 р. вперше країну
відвідав голова іноземної держави – маршал Польщі Ю. Пілсудський. На будівлі
залізничного вокзалу відкрито пам’ятну дошку щодо цієї події. В той час канцелярія
Головного Отамана була розташована в будинку купця, де нині стоїть пам’ятник
С. Петлюрі у Вінниці на вул. С. Петлюри, 15.



Після поразки визвольних змагань С. Петлюра живе у Тарнові, Варшаві,
Будапешті, Відні, Женеві, Парижі, де продовжує очолювати уряд УНР в еміграції.
Там він заснував тижневик “Тризуб “, активно займався публіцистикою, допомагав
українськім вченим, студентській молоді, співпрацював с представниками
поневолених народів СРСР.

Керівництво Радянської Росії непокоїла його діяльність, як провідника
українського національного руху, тож життя Петлюри було брутально обірвано.
25 травня 1926 року Симон Петлюра був вбитий Самуїлом Швардбардом, який

пояснив свій вчинок помстою за єврейські погроми під час української революції
1917-1921 років.

Симон Петлюра – лицар чину, але й жива, суперечлива людина, яка вперто
йшла до своєї мрії – Незалежності України.

Плохій С. Великий переділ. Незвичайна історія М. Грушевського : 
авториз. пер. з англ. – Київ : Критика, 2011. – 600 с.

Надія і розчарування українства : дослідж. : до 90-річчя підписання
Варшав. договору між УНР і Річчю Посполитою Польською / Упорядкув.,
вступ. ст., заг. ред. В. Сергійчук. – К. : Сергійчук М. І., 2010. – 264 с.



“В українську незалежність віримо,
українську державність визнаємо,
про її неминучість ми переконані“

еміграційний друкований тижневик
“ Тризуб “, жовтень 1925 року.
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