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У грудні 2018 р. минає 125 років від дня народження визначного діяча 

українського соціал-демократичного руху, члена Української Центральної 

Ради, Трудового Конгресу Народу України та уряду Української Народної 

Республіки, історика, журналіста і письменника Панаса Васильовича 

Феденка (1893-1981). Ще за життя його постать зазнала неоднозначних 

характеристик. За радянських часів П.В. Феденка вважали «буржуазним 

націоналістом», «соціал-фашистом». В історіографії згадки про нього носили 

лише епізодичний характер, а діяльність розглядалася виключно з позицій 

нищівної критики ворогів радянського ладу. Лише після здобуття Україною 

незалежності, коли розпочалося повернення імен багатьох забутих діячів, до 

поля зору українських науковців потрапив і Панас Феденко. Якісно новий 

період у вітчизняній науці щодо дослідження постаті П.В. Феденка 

розпочався наприкінці 1980-х – на початку 1990-х рр. і триває до наших днів.  

Мета статті – проаналізувати сучасну українську історіографію 

життєвого шляху та діяльності П.В. Феденка, визначити здобутки та 

окреслити перспективи дослідження біографії, наукового і творчого доробку 

видатного діяча. 



Огляд наукової літератури цього періоду дає всі підстави 

стверджувати, що інтерес до особистості П.В. Феденка в Україні виник в 

першу чергу серед краєзнавців та істориків Дніпропетровщини й 

Криворіжжя. Більшість з оприлюднених на початку 90-х років розвідок, 

присвячених П.В. Феденку, написані у публіцистичному стилі і  
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невеликі за обсягом. У них лише в загальних рисах окреслено етапи 

життя політика, виділено основні напрямки діяльності та наукових 

досліджень, розглянуто політичний аспект, пов’язаний з революційною 

боротьбою 1917-1921 рр. 

Одні з перших відомостей у вітчизняній історіографії про П.В. Феденка 

були вміщені у статті «Ми просто йшли, у нас нема зерна неправди за 

собою…» [1] Н.О. Возної, надрукованій в газеті «Шахтар Кривбасу» за 

1993 р., у якій авторка не лише висвітлила життєвий шлях Панаса 

Васильовича, але й здійснила аналіз основних напрямків його наукової та 

творчої діяльності. 

У публікаціях професора А.І. Голуба головна увага зосереджена на 

роботі П.В. Феденка у лавах Української соціал-демократичної робітничої 

партії (УСДРП). Дещо більше світла на Панаса Васильовича, як теоретика 

українського соціал-демократизму, проливає стаття «Палкий борець проти 

більшовицького тоталітаризму» [2], у якій згаданий вище автор не лише 

показав початок політичної кар’єри та дослідив особистість політика-

вигнанця, але й проаналізував міжнародну складову його роботи. 

Відомий дніпропетровський журналіст і краєзнавець М.П. Чабан 

зробив спробу простежити ті сторінки біографії нашого земляка, які були 

пов’язані з Придніпров’ям і, насамперед, рідним йому Криворіжжям, а також 

всебічно розглянув діяльність молодого політика в Катеринославі під час 

революційних подій [3]. 

Ґрунтовний аналіз літературної діяльності письменника Василя Тирси 

(псевдонім Феденка) здійснив доктор філологічних наук Ф.П. Погребенник у 

публікації «Панас Феденко – політичний діяч, історик, письменник» [4]. 

Науковець проаналізував дослідницькі та художні праці П.В. Феденка, 

відзначивши при цьому, що найбільш плідною його діяльність була у 30-

ті рр. ХХ ст. у Чехословаччині. Аналізуючи наукові студії Панаса 

Васильовича, дослідник однією з найцінніших праць називає монографію 

«Ісаак Мазепа. Борець за волю України», в якій автор змалював постать 

голови Ради міністрів Української Народної Республіки, вченого-юриста – 

Ісаака Мазепу, а також простежив болючий процес боротьби українського 

народу за свою незалежність на початку ХХ ст. 

А.А. Матрос зробив спробу розширити наукову інформацію про життя 

та діяльність П.В. Феденка на основі його історико-документальних праць, а 

також групи літературних джерел і публікацій в місцевих журналах та 

газетах, що дало змогу більш системно ознайомити громадськість краю із 



важливими етапами життя, діяльності нашого земляка. У публікації «Панас 

Феденко – видатний громадський, політичний та культурний діяч 

Придніпров’я» [5] розкриваються особливості формування молодого 

політика як активної української суспільної постаті в умовах політичних 

реалій Російської імперії кінця ХІХ – початку ХХ ст. 

Чимало інформації міститься у статті Н.В. Астапенко «Панас Феденко: 

повернення з небуття» [6], в якій авторка, окрім загальних біографічних 

фактів, описала проведення у 2004 р. у Національному музеї історії України 

урочистого вечора пам’яті, під час якого відбулась передача матеріалів з 

творчого доробку Панаса Феденка, що довгі роки дбайливо зберігала його 

невістка – Ніна Феденко.  

У середині 2000-х рр. побачили світ наукові праці дніпропетровських 

вчених А.І. Голуба і Т.О. Грачевської з означеної тематики. Т.О. Грачевська 

присвятила ряд статей життю та науковій спадщині Феденка. В одній з 

перших публікацій вчена дослідила  
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сторінки біографії, пов’язані з Катеринославом, та участь у революційних 

подіях на Катеринославщині у 1917 – на початку 1919 рр. і окреслила процес 

формування його суспільно-політичних поглядів [7]. У своїй наступній статті 

«Панас Феденко в революційних подіях 1917-1919 рр.: події та оцінки» [8] 

Т.О. Грачевська зосередила увагу на оцінках Панасом Васильовичем 

політики гетьмана Павла Скоропадського, його роботі в уряді УНР за часів 

Директорії. Дослідниця підкреслює позитивне ставлення щодо політики 

Центральної Ради і різку негативну оцінку встановлення режиму 

П.П. Скоропадського, при явному запереченні здобутків гетьманату в сфері 

політики українізації. Детально проаналізувавши життєвий шлях і наукову 

діяльність політичного діяча, а також чинники, які вплинули на формування 

творчої особистості вченого, у публікації «Український філософ Панас 

Феденко про наукові засади національно-визвольної боротьби у ХХ столітті» 

[9] авторка торкнулася проблематики вивчення П.В. Феденком витоків 

національно-визвольної боротьби українського політичного руху, основних 

подій та причин поразки Української революції. Серед решти сюжетів 

дослідниця підкреслює бачення Панасом Васильовичем подальшої 

перспективи розвитку українського визвольного руху лише на 

соціалістичних засадах, а також гостру критику теоретиків та прихильників 

«інтегрального націоналізму». 

В ході дослідження науково-педагогічної діяльності Панаса Феденка в 

еміграції у 1930-ті роки [10] Т.О. Грачевській вдалося з’ясувати, що в 

празький період життя П.В. Феденко отримав ступінь доктора філософії, 

захистивши дисертацію в стінах Українського Вільного Університету (УВУ), 

та проаналізувати його викладацьку роботу в Українському педагогічному 

інституті імені М. Драгоманова та УВУ, що була тісно пов’язаною з плідною 

працею на науковій ниві. 



Чимало інформації про визначного криворіжця містить публікація 

А.І. Голуба і Т.О. Грачевської під назвою «Об’єктивність історії проти 

суб’єктивізму ідеології» [11], в якій вчені проаналізували деякі аспекти 

участі П.В. Феденка в роботі Інституту вивчення СРСР у Мюнхені на межі 

1950-1960-х рр. Розглянувши такі праці, як «Марксистські та большевицькі 

теорії національного питання» та «Нова історія КПРС», дослідники 

зазначають, що перша була спрямована на викриття хиб та прорахунків 

радянської національної політики, а в другій автор гостро критикує 

радянських істориків, які, на його думку, використовували неправильні 

методи дослідження подій, бо керувалися принципом партійності під час 

вивчення тієї чи іншої проблеми. У своїй розвідці вчені з’ясували, що саме у 

мюнхенський період еміграції найбільше посилилась його конфронтація з 

представниками радянської історичної науки. 

Цікавою є публікація уривку з листа П.В. Феденка, адресованого 

Б.М. Мартосу від 9 листопада 1921 р. в статті А.І. Голуба і Т.О. Грачевської 

«Важно, щоб на Україні знали, що хтось про Україну думає... (До 110 річниці 

з дня народження П.Феденка)» [12]. Зміст листа висвітлює ряд подробиць з 

життя цієї непересічної особистості. Науковці зробили кроки щодо аналізу 

світогляду і діяльності П.В. Феденка на еміграційних теренах та його 

громадсько-правової роботи за межами України. Вивчивши головні думки 

автора листа, дослідники стверджують, що вже з перших днів проживання в 

еміграції Панас Васильович намагався уважно стежити за подіями в Україні 

та захищати її інтереси хоча б і за кордоном. Особливий наголос зроблено на 

«невимовному болі» у Феденка, який викликали відомості про політичний 

терор та голод, що лютували в Україні під владою більшовиків. 
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Т.О. Грачевська вважається знавцем життєвого шляху та наукової 

спадщини П.В. Феденка. Про це свідчить її дисертаційне дослідження [13], в 

якому не лише визначено та охарактеризовано основні етапи його біографії, а 

й велику увагу приділено політичній, громадській, науковій, літературній та 

педагогічній практиці. Дослідниця встановила та проаналізувала раніше 

невідомі факти з життя П.В. Феденка, приділила значну увагу процесу 

формування його характеру, світогляду, наукових і політичних поглядів та 

вподобань, з’ясувала вплив оточення на формування особистості 

П.В. Феденка.  

В поле зору дослідників потрапила й літературна спадщина. Відомості 

про один із найяскравіших історичних творів Панаса Феденка – повість 

«Несмертельна слава» – зустрічаються у статтях Т.О. Грачевської [14]. Серед 

спільних рис, притаманних повістям П.В. Феденка, присвячених історичному 

минулому України, дослідниця виокремлює детальне відтворення епохи, 

глибоке проникнення автора в духовний світ своїх героїв, зображення їх 

живими людьми з усіма властивими їм пристрастями і почуттями. В іншій 

статті [15] авторка робить спробу компаративного аналізу постаті Петра 



Конашевича-Сагайдачного в оцінках, які дали йому видатний історик 

Д.І. Яворницький у своїй розвідці «Гетьман Петро Конашевич-Сагайдачний» 

та письменник (і водночас історик також) П.В. Феденко, який присвятив 

народному герою повість «Несмертельна слава». Дослідниця припускає, що 

погляд літератора на історію козаччини сформувався під певним впливом 

досліджень Д.І. Яворницького та інших істориків більш ранньої доби, які 

ідеалізували не лише П. Конашевича-Сагайдачного, а й багато інших осіб і 

події козацької минувшини. 

У межах досліджуваної теми інтерес становить антологія «На землі, на 

рідній…», в якій укладач – український письменник Г.Д. Гусейнов – 

надрукував спогади Ю.С. Семенка [16, с. 63-81] про Панаса Феденка. Нарис 

має публіцистичний характер, однак містить цікаві відомості про окремі 

епізоди життя політика.  

Привертає увагу дослідників стаття криворізького краєзнавця і 

журналіста В.Т. Думанського «Європеєць із українським корінням», в якій 

автор висвітлив становлення П.В. Феденка як політичного та громадського 

діяча і велику роль приділив діяльності Панаса Васильовича з організації 

вільних профспілок в екзилі [17].  

Важливою для дослідження життєвого шляху П.В. Феденка є стаття 

В.А. Фінічевої «Українські гімназії періоду національно-розбудовчих 

процесів у 1917-19 рр.» [18], в якій на прикладі Веселотернівської 

української гімназії Катеринославської губернії розкриваються деякі 

тенденції освітніх процесів у Кривбасі за часів виборювання державності в 

Україні. Відкриття на Криворіжжі української гімназії було пов’язане з ім’ям 

Феденка та його громадсько-політичною діяльністю на Катеринославщині. 

Авторка засвідчує той факт, що Панас Васильович, знаний історик, політик, 

публіцист, розпочав свою вчительську кар’єру в українській гімназії у рідних 

Веселих Тернах. 

Деяких аспектів педагогічної та викладацької діяльності П.В. Феденка 

торкнулися А.І. Топа і О.М. Євенко у своїй монографії «Веселі Терни на 

освітянській ниві…» [19, с. 25-27, 66-67]. Так, у книзі викладено історію 

виникнення різних типів шкіл у Веселих Тернах, автори серед яскравих 

особистостей в освітянській галузі виділяють постать Панаса Феденка, який 

викладав латину й історію в новозаснованій українській гімназії в Веселих 

Тернах протягом 1917-1918 рр. 
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Ім’я відомого українського вченого згадується також в численних 

біографічних довідниках, які вийшли друком за часів незалежності України. 

Відомості про П.В. Феденка вміщені у «Енциклопедії історії України в 10 т.». 

[20]. Довідковий характер мають енциклопедичні статті про П.В. Феденка, 

зокрема, у такому виданні, як «Енциклопедія Криворіжжя в 2-х т.» [21], та 

«Історичній енциклопедії Криворіжжя» О.О. Мельника [22]. Відомості про 

Панаса Феденка та його політичну діяльність наявні у мережі Інтернет [23], в 



тому числі в інтернет-енциклопедіях [24]. Публікуються статті до ювілейних 

річниць від дня народження, а також нариси до річниць з дня смерті 

П.В. Феденка. Слід відзначити, що останнім часом обсяг інформації помітно 

збільшується. 

Отже, спостерігається тенденція зростання інтересу до особистості та 

діяльності П.В. Феденка, свідченням чого є поява нових праць, присвячених 

діячу. Втім, життєвий шлях та науковий спадок П.В. Феденка ще підлягають 

більш детальному вивченню. Його життєпис понині містить чимало «білих 

плям», зокрема, мало відомо про роботу у складі Центральної Ради, 

київський період життя, участь у Першому Зимовому поході. Суперечливі 

оцінки містять праці радянських та сучасних авторів про його діяльність на 

останньому етапі життя. На сьогодні відсутнє комплексне дослідження 

наукового доробку вченого. Значна частина студій дослідника зберігається у 

приватному зібранні за кордоном і потребує систематизації. Саме тому 

детальне вивчення усіх етапів життєвого шляху дослідника є важливим 

завданням сучасних науковців. 
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