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ППППРОЕКТ РОЕКТ РОЕКТ РОЕКТ «ММММ�НДРІВНИЦЬК� М�П� УК�НДРІВНИЦЬК� М�П� УК�НДРІВНИЦЬК� М�П� УК�НДРІВНИЦЬК� М�П� УКР�ЇНЦІВ В ІСТОРІЇ Р�ЇНЦІВ В ІСТОРІЇ Р�ЇНЦІВ В ІСТОРІЇ Р�ЇНЦІВ В ІСТОРІЇ 

ЕЕЕЕСТОНІЇСТОНІЇСТОНІЇСТОНІЇ»    
Проект «Мандрівницька мапа українців в історії Естонії» 

(«Ukrainlaste reisikaart Eesti ajaloos») відбувався протягом 2017-2018 

років. Він передбачав збір та систематизацію інформації про участь 
українців у становленні та розвитку Естонської держави. 

Мета проекту: 

− розробка маршруту, що об’єднає місця, пов’язані з участю 

українців у громадському житті Естонії; 
− збереження історичних пам’яток та пошук нових зв’язків між 

Україною та Естонією. 

Не одразу виникла ідея написання цього проекту. Це було поступово 

протягом багатьох років. 

Коли приїжджали друзі, гості, делегації із 
України, завжди намагалися показати цікаві 
місця Естонії, адже це маленька, але 
напрочуд красива та гостинна країна. Тому 

під час кожної зустрічі делегацій і друзів 
були екскурсії по території Естонії. Але 
показували не тільки краєвиди та пам’ятки 

Естонії. Під час перебування Надзвичайного 

та Повноважного Посла України в Естонії 
Миколи Петровича Макаревича (2001 – 

2008) за його сприянням були встановлені 
пам’ятні дошки на честь наших земляків, 
українців, що залишили по собі слід в історії 
Естонії. Звичайно, що завжди про них йде 
розмова. А ще треба зазначити, що деякі з 
них випала честь відкривати й нам, нашому 

земляцтву. 

Ось так поступово, беручі активну участь у культурному житті 
Естонії, виникло питання: чи знають інші про ці місця, чи 

пам’ятатимуть про це наші діти? А затим з’явилася ідея зібрати 

інформацію, розробити інформаційну мапу й поділитися цією 

інформацією не тільки з тими, хто живе тут, але й з усім світом. Адже 
в Естонію їдуть туристи, у т.ч. із України. Чому не познайомитися з 

Микола Макаревич 



 

цією країною спочатку дистанційно, а потім побачити на власні очі 
цікаві місця? 

Ще однією причиною було те, що інформація про українців в Естонії 
досить розрізнена, знаходиться у різних джерелах, часом це дуже 
маленькі повідомлення. Ми спробували зібрати усе до купи, де можна 
було б дізнатися максимально про цікаві місця та діяльність відомих 

українських людей. 

Крім того, українським дітям та молоді, що живуть в Естонії, важливо 

знати, як дві їх Батьківщини (одна – де вони народилися, а друга – де 
народилися їх батьки, предки) поєднані між собою, що сприяє 
розвитку ідентитету українських естонців, а також дасть можливість 
асоціювати себе із українцями, які зробили внесок у розвиток обох 

країн. 

Учасники: діти та молодь українського походження від 9 до 26 років. 

26 червня 1992 року був підписаний українсько-естонський договір 

про дружбу та співробітництво. Підписали його у Таллінні Президент 
України Леонід Кравчук та Президент Естонської Республіки Арнольд 

Рюйтель. Але дружба та співробітництво наших країн почалися 
набагато раніше. 

Цей проект направлений на збереження історичних пам’яток та на 
пошук нових зв’язків між Україною та Естонією. 

Реалізація проекту: 

− збір інформації, 
− створення колекції фото та відео про пам’ятки культури й 

події, 
− консультації з історії, 
− участь у лекціях,  

− догляд за пам’ятниками. 

Кінцевий результат: 

− архів фото та відео,  

− фотовиставка, 
− створення буклетів про маршрут українців в 

Естонії, 
− створення віртуальної мапи-маршруту. 

Сайт проекту діє за адресою mapauaest.wordpress.com. 
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ВВВВСТУПСТУПСТУПСТУП    

Багато згадок про українців в Естонії можна знайти у різних 

джерелах. Це й архівні документи, книги, спогади, звісно, сучасний 

інтернет. Історія українців починається не у сьогоденні, а багато років 
тому. 

ЦЦЦЦІК�ВОІК�ВОІК�ВОІК�ВО    

• Є свідчення, що за часів Київської Русі воїни Ярослава Мудрого 

заснували на цій землі фортецю, де постало місто Тарту. 

• Найбільшим транспортним шляхом стародавності, що пролягав на 
території України, був шлях із варяг у греки – основний водний 

торговий шлях Київської Русі, що зв’язував північні райони 

країни з південними руськими землями та скандинавські країни й 

Прибалтику з Візантійською Імперією. Виник шлях у кінці 
9-го ст., занепав 1204 р. після руйнування Константинополя 
хрестоносцями. 

Велике значення він мав для розвитку як економічних, так і 
політичних зв’язків. 
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Шлях починався в околицях сучасного Стокгольму, йшов по 

Фінській затоці Бальтійського моря через Таллінн і Нарву на 
Ладогу, Київ і до Константинополя (позначено на мапі синім 

кольором). 

• У 2003 році пройшла презентація спільного випуску поштових 

марок “Україна – Естонія”, присвячених темі “Шлях з варягів у 

греки”. 

 

• Відомо, що у старообрядців в Естонії (Причуддя) є ікона, 
подарована їм у 1635 році козаками; на цій іконі є підпис «Від 

запорожців старообрядцям». 

• Ще є цікава інформація, що на теренах Естонії загинув гетьман 

Самійло Кішка у складі польської армії під час польсько-

шведської війни, а у Таллінні знаходиться рахівничка Івана 
Мазепи. 

Про деякі факти більш детально, а також багато іншого подаємо у 

брошурі. 
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ТТТТ�ЛЛІНН�ЛЛІНН�ЛЛІНН�ЛЛІНН (TALLINN) 

ТТТТ�Р�С �Р�С �Р�С �Р�С ШШШШЕВЧЕНКОЕВЧЕНКОЕВЧЕНКОЕВЧЕНКО    

В Естонії восени 1842 року перебував Тарас Шевченко. Він прямував 
до Стокгольма, але захворів. Саме у Ревелі, тодішньому Таллінні, 
тягнулися осінні дні його хвороби. 

У 2004 році на згадку про це 
перебування Конгрес українців 
Естонії придбав дуб, який було 

висаджено за спеціальним 

рішенням мерії Таллінна на 
бульварі Мере неподалік від 

порту.  

Посольством України була 
замовлен

а гранітна стела, яка восени 2004 року у рамках 

святкування 190-річчя народження Тараса 
Шевченка була встановлена біля дубу. На ній є 
напис українською та естонською мовами: 

«Дуб посаджений 14 жовтня 2004 року на 

пам’ять про перебування у 1842 році на 

естонській землі українського поета і 
мислителя Тараса Шевченка». 

У 2013 році був створений фонд ім. Т. Г. Шевченка, який разом з 
Посольством Україні та Послом Павлом Олексійовичем Кір’яковим у 

міську Раду Таллінна був поданий проект про дозвіл на будівництво 

пам’ятника Шевченку, було затверджено. Пам’ятник має постати 

недалеко від місця, де зараз стоїть пам’ятний камінь. Є затверджений 

проект українця Івана Зубаки, що живе в Естонії, який затвердило 

місто, є ескіз проекту та макет пам’ятника. Будівництво пам’ятника 
зупинилося, коли почалася агресія Росії проти України у 2014 році. 

ММММИКОЛ� ИКОЛ� ИКОЛ� ИКОЛ� ЗЗЗЗ�КРЕВСЬКИЙ�КРЕВСЬКИЙ�КРЕВСЬКИЙ�КРЕВСЬКИЙ    

У 1834 – 1847 у Таллінні працював Микола Закревський, видатний 

український історик, етнограф, мовознавець, письменник і художник, 
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який походить із давнього козацького роду. Він викладав російську 

мову, історію та географію у губернській гімназії 
міста. Тут Закревський закінчив писати історію 

Києва, яку почав писати у Пайде, і видав її. Про 

Таллінн Закревський писав: “Тут я жив тихо, 

спокійно, був незалежним і щасливим”. 

УУУУКР�ЇНСЬКІ ГРОМ�ДИКР�ЇНСЬКІ ГРОМ�ДИКР�ЇНСЬКІ ГРОМ�ДИКР�ЇНСЬКІ ГРОМ�ДИ    

27 квітня 1917 року у Ревелі (колишньому 

Таллінні) було зареєстровано товариство 

«Українська громада у м. Ревелі», що 

підтверджує запис в історичному архіві Естонії. 

Від 1923 до 1940 р. в Таллінні діяв «Талліннський клуб громадян 

України в Естонії» (голова В. Потоцький), метою якого було 

«об'єднати навколо себе всіх українських громадян на території 
Естонії в інтересах культурно-освітніх та національних, бути для них 

та їхніх родин приємним та корисним місцем відпочинку». Робота 
клубу полягала в організації літературних та музичних вечорів, 
драматичних вистав, «публічних промов, розважальних вечорів з 
іграми» та ін. Заборонялось бути активними членами клубу учням 

шкіл, нижнім чинам військовослужбовців та юнкерам. 

ООООЛЕКСІЙ ЛЕКСІЙ ЛЕКСІЙ ЛЕКСІЙ ЩЩЩЩ�СТНИЙ�СТНИЙ�СТНИЙ�СТНИЙ    

Лишив по собі слід російський військово-

морський діяч українського походження, 
капітан першого рангу Олексій Щастний 

(16.10.1881 – 22.06.1918). Він народився на 
Житомирщині у родині потомственних 

дворян Волинської губернії. Навчався у 

Київському кадетському корпусі. Брав 
участь у російсько-японській війні та у І 
Світовій війні. Після приходу до влади 

більшовиків Щастний співпрацював з 
радянськими органами для захисту країни 

від німецьких військ. У січні 1918 року був 
призначений першим помічником начальника військового відділу 
Центробалта. Він керував Льодовим походом кораблів Балтійського 

Олексій Щастний 

Микола Закревський 
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флоту з Гельсінгфорса (Гельсінки) до Кронштадту, зважаючи на 
загрозу флоту з боку німецьких військ. Згідно з Брестським миром, 

всі російські кораблі повинні були покинути фінляндські порти, 

причому передбачалося, що поки лід не дозволяє здійснити перехід, 

на кораблях повинні були залишатися лише «незначні команди», які 
легко могли бути нейтралізовані німцями. У цих умовах було 

прийнято рішення перевести флот в Кронштадт, хоча море ще було 

покрите льодом. Загалом за три переходи вдалося вивести 236 

кораблів, у тому числі шість лінкорів та п’ять крейсерів. За час 
походу не було втрачено 

жодного судна, незважаючи на 
різке ослаблення дисципліни, 

пов’язане з революційними 

подіями. 

Після успішної операції 17 

квітня 1918 року Щастного 

було офіційно затверджено 

начальником Морських сил 

Балтійського флоту. На цій 

посаді він працював трохи більше місяця. 27 травня він був 
звинувачений у «зрадницькій» діяльності та за рішенням 

сфабрикованої справи 21 червня був оголошений вирок: 

«Розстріляти. Вирок виконати впродовж 24 годин». Рятівника 
Балтійського флоту стратили в ніч на 22 червня 1918 року. 

У липні 1995 року Олексія Щастного було реабілітовано. 

У нього лишилися маленькі діти, єдиною пам’яттю про батька для 
яких стала українська сорочка-вишиванка, знята ним перед 

розстрілом і якимось дивом передана родині згідно з останньою 

волею страченого. Саме вона додавала віри і сил нащадку славного 

козацького роду на його останній хресній дорозі. 

Льодовий похід 
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ООООЛЕКС�НДР ЛЕКС�НДР ЛЕКС�НДР ЛЕКС�НДР ЗЗЗЗ�ВГОРОДНИЙ�ВГОРОДНИЙ�ВГОРОДНИЙ�ВГОРОДНИЙ    

В Таллінні жив та працював Олександр 

Завгородний (25.01.1940 – 29.01.2018). Він 

був надзвичайною людиною: український 

поет, перекладач з естонської, фінської, 
литовської, шведської, французської, 
російської, польської, іспанської мов, 
лексикограф, дисидент. Народився 
Завгородний у Дніпродзержинську у родині 
письменника Сергія Завгороднього і 
журналістки Євгенії Меркуріївни 

Петришиної-Завгородньої. Після школи 

працював токарем на заводі. Тоді вступив до 

університету на спеціальність філологія. 
1968 року, коли розпочалася кампанія проти 

роману «Собор» О. Гончара, Завгороднього 

викликали на допит. Його батько порадив 
йому негайно перебратися до Естонії. 
Молодий поет за допомогою Дмитра 
Павличка, який домовився з естонською 

Спілкою письменників про творчий обмін молодими літераторами 

між Україною та Естонією, виїхав до Таллінну. Естонська Спілка 
письменників тепло поставилася до українця. Тут він вивчав 
естонську та фінську мови. Згодом перекладав як поезію, так і прозу: 
твори Ю. Лійва, Е. Рауда, П. Куусберга, А.-Х. Таммсааре, Я. Кросса, 
М. Траата, Л. Промет та ін. У 1971 році Олександр Завгородній до 

століття з дня народження Лесі Українки упорядкував, написав 
післяслово до естонського видання «Досвітні вогні». Її «Лісову 

пісню» у блискучому перекладі Гаральда Раяметса, естонського 

поліглота, блискучого і найпліднішого перекладача з української 
мови, з яким познайомився по приїзді в Таллінн, захоплено вітали 

глядачі в театрах республіки. Наприкінці 1950-х років він переклав 
«Кобзар» Тараса Шевченка, а згодом твори Івана Франка, Лесі 
Українки, Ліни Костенко, Григора Тютюнника, Миколи 

Вінграновського та інших. 

Олександр Завгородний 
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ООООЛЬГ� ЛЬГ� ЛЬГ� ЛЬГ� ККККІСТЛЕРІСТЛЕРІСТЛЕРІСТЛЕР----РРРРІТСОІТСОІТСОІТСО    

В Таллінні певний час жила Ольга Кістлер-Рітcо. 

Народилася Ольга у 1920 році у Києві. Мати 

Ольги загинула під час масового голоду 1920-

1921 років. Батько Ольги вивчав медицину у 

Києві і у 1922 році був заарештований 

більшовиками. За допомогою дядька Ольга 
потрапляє до Таллінну. Її отець повертається до 

Естонії в 1931-32 році. Після навчання у 
Тартуському Університеті у 1944 році виїхала до 

Німеччини, а у 1949 емігрувала до США. Перший 

раз з відвідула Естонію у 1976 році. Під час 
співочої революції Ольга цікавилась окупацією 

Естонії СРСР та ІІІ рейхом. У 1998 році у США та Естонії був 
заснований естонський фонд Кістлер-Рітсо для дослідження історії 
окупації Естонії і народилась думка про музей. Музей 

Окупацій відкрився у 2003 році. Музей цікавий ще тим, що це перший 

в Естонії музей, для якого було спеціально побудовано будівлю і для 
цього були використані лише приватні кошти.  

ТТТТ�РТУ�РТУ�РТУ�РТУ (TARTU) 

ЯЯЯЯРОСЛ�В РОСЛ�В РОСЛ�В РОСЛ�В ММММУДРИЙУДРИЙУДРИЙУДРИЙ    

Відомо, що українці лишили по собі слід й у Тарту. 

У 1030 р. князь Ярослав Мудрий 

підпорядкував своїй владі західний 

берег Чудського озера, розширивши 

межі Київської Русі (у 10-11 ст. 
південно-східна частина сучасної 
Естонії входила до складу Київської 
Руси), й на місці давнього естонського 

городища Тарбату заснував фортецю 

Юр’їв (згодом Дерпт, нині Тарту), згідно 

зі своїм християнським ім’ям. 

Ольга Кістлер 
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ТТТТ�РТУСЬКИЙ �РТУСЬКИЙ �РТУСЬКИЙ �РТУСЬКИЙ УУУУНІВЕРСИТЕТНІВЕРСИТЕТНІВЕРСИТЕТНІВЕРСИТЕТ    

У XIX столітті в Тартуському університеті навчалося багато 

українців. 

У 1-й половині 19 ст. тут навчалися: історик, фольклорист та 
етнограф Микола Закревський; педагог та громадський діяч, один з 
організаторів та керівник Кирило-Мефодіївського братства Микола 

Гулак. 

  

У 2-й половині 19 – на 
початку 20 ст. серед 

професорсько-

викладацького та 
керівницького складу 

університету істотну роль 
відігравали українці – 

директор Тартуської 
обсерваторії (1894–1908), 

ректор Юр’ївського 

університету (1903–1905) 

Григорій Левицький, завідуючий кафедрою судової медицини (з 1895 

року), проректор Юр’ївського університету Опанас Ігнатовський, 

професор мінералогії Василь Тарасенко та ін. У 1916 році в 
Університеті викладав Михайло Чубинський, син автора слів гімну 

України, юрист, спеціаліст із кримінального права та кримінолог, 
перший Міністр юстиції Гетьманського уряду України. в Університеті 
ординарним професором працювала Надія Добровольська-Завадська, 

Микола Закревський Микола Гулак Григорій Левицький 

Опанас Ігнатовський Михайло Чубинський 
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російсько-французький лікар і науковець 
українського походження, хірург, радіобіолог, 
генетик, онколог. 

Кількість українців серед студентів зросла 
після 1896, коли Міністерство освіти 

дозволило приймати до закладу вихованців 
духовних семінарій після складання ними 

додаткових іспитів. 

У XIX-поч. XX ст. у Юр’ївському 

університеті здобули освіту та працювали чимало інших українців, 
серед яких: закарпатський просвітитель Іван Орлай, брат Лесі 
Українки Михайло Косач, майбутній президент НАН України Микола 
Василенко, український геолог Олександр Дубянський, активіст 
українського національного руху, журналіст Олександр Тищинський, 

етнографі і славіст Олександр Котляревський, український 

мистецтвознавець і хорист Гнат Яструбецький, 

український соціолог та філософ Богдан 

Кістяковський, член Української Центральної 
Ради, лікар-гінеколог Олександр Крупський, 

лікар-терапевт Федір Цицурін, мовознавець 
Микола Грунський, психіатр Олександр Ющенко. 

Тут вчився (1828 – 1832), захистив дисертацію та 
працював (1836 – 1841) Микола Пірогов – 

видатний лікар і хірург, батько воєнно-польової 
хірургії, винахідник гіпсової пов’язки й 

внутрішньовенного наркозу, основоположник 
пластичної хірургії і топографічної анатомії, геній 

медицини.  

УУУУКР�ЇНСЬКІ ГРОМ�ДИКР�ЇНСЬКІ ГРОМ�ДИКР�ЇНСЬКІ ГРОМ�ДИКР�ЇНСЬКІ ГРОМ�ДИ    

У 1898 з ініціативи Ф. Матушевського створено нелегальну 

Дерптську українську студентську Громаду. 

Упродовж перших чотирьох років існування Громади її членами були 

також А. Яковлів (до того – вчитель черкаської міської школи); 

П. Горянський, філолог з Київщини, що вчителював потім у Криму; 
І. Білинський, родом з Уманщини; подоляни: В. Козловський (у 1918 

Надія Добровольська 

Микола Пірогов 
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р. – секретар посольства в Берліні), 
М. Синицький (згодом працював у Києві), 
П. Баскевич (працював пізніше на Поділлі 
інспектором народних шкіл), 

Л. Дложевський (згодом вчителював у 

Києві); С. Кравців; поляк К.-Ф. Редліх, син 

лікаря з Черкащини; грек з Одеси С. Макрі. 
Статут Громади склали Ф. Матушевський, 

А. Яковлів, К.-Ф. Редліх, С. Макрі. На той 

час в Дорпаті постійно проживали 

українці: О. Чорноусов, родом з 
Чернігівщини, вчитель реальної школи; 

А. Маршинський, податковий інспектор. В університеті тоді ж 

викладали: брат Лесі Українки М. Косач, асистент кафедри фізики; 

О. Остроградський, доцент фінансового права; О. Миклашевський, 

професор політичної економії і статистики (обидва походили з давніх 

старшинських полтавських та чернігівських родів); А. Царевський, 

протоієрей, викладач курсу православного богослов'я. 

Студентська Громада на початку збиралась щосуботи. На зборах 

обмінювались інформацією, обговорювали питання ідеологічного 

характеру, майже на кожних зборах виголошувався реферат з 
українознавства. В кінці лютого Громада уладнувала роковини Тараса 
Шевченка. Перші роковини організували наприкінці лютого 1899 р., 

де А. Яковлів виголосив реферат на тему „Культурно-освітній рух у 
Галичині та на Буковині”. 

У жовтні 1905 р. Громаду легалізовано з назвою «Музично-

драматичне товариство студентів-малоросів в Юр’єві» (1915 

припинило існування). Товариство ставило за мету „сприяти розвитку 

музичних та драматичних обдарувань своїх членів, сприяти 

поліпшенню матеріального положення їх та дати можливість 
розумової розваги”. Члени Товариства поділялись на почесних, 

засновників, дійсних та кандидатів в дійсні члени. Перші та останні 
обирались загальними зборами за поданням членів Товариства, дійсні 
члени – лише за поданням правління. У 1914 р. почесними членами 

були професор О. Люткевич, професор Харківського університету 
М. Сумцов. При Товаристві були хор, драматичний колектив, 
бібліотека. 
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У листопаді 1907 р. в університеті зорганізувалося «Волинське 
студентське в м. Юр'єві земляцтво». Метою земляцтва було 

«об'єднання студентів-волинців, що проживали в м. Юр'єві, задля 
взаємодопомоги матеріальної, навчальної та моральної». За статутом 

земляцтво мало складатись з дійсних, почесних членів та кандидатів в 
дійсні члени. Почесним членом можна було стати, зробивши в касу 

земляцтва велику грошову пожертву. На 1 грудня 1909 р. членами 

земляцтва були Б. Ненадкевич (голова), О. Цешковський (секретар), 

П. Буйнацький, М. Віжевський, В. Данилевич, Г. Жолтовський, 

Л. Зайончковський, Є. Ковалевський, О. Конахевич, 

М. Копійковський, М. Кульчинський, В. Кульчинський, 

А. Січинський, С. Ярославцев. 

 

15 лютого 1908 р. було затверджено «Статут Таврійського земляцтва 
студентів імператорського Юр'ївського університету», метою якого 

було «сприяти розумовому розвитку своїх членів, поліпшенню їх 

матеріального становища та надати їм можливість розумних розваг». 

Для цього влаштовували засідання з читанням рефератів, спектаклі, 
літературно-вокально-музично-танцювальні вечори; бібліотеки з 
читальнею. Засновниками земляцтва були І. Гукович, А. Суворова, 
О. Олександров, Н. Клемпарський, Ф. Гольдберг, А. Вишняков, 
Є. Карпов, П. Рибальський, О. Шаповаленко, А. Ашкіназі та ін. 

Обидва земляцтва припинили своє існування наприкінці 1910 р. 
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Цікаво, що перед Першою світовою війною громада українців у 

Тартуському університеті була однією з найбільших у Російській 

Імперії. До неї входили як студенти, так і викладачі. 

Посольство України в Естонії за часів перебування тут 
Надзвичайного та Повноважного Посла Миколи Петровича 
Макаревич за допомогою професора Тартуського університету Сергія 
Ісакова знайшло у Тарту будинок, у якому наприкінці XIX століття 
збиралися члени української студентської громади цього 

університету. 

На згадку про це у 2 000 році Посольство України встановило на стіні 
знайденого будинку меморіальну дошку. 

Під час її відкриття відбувся мітинг, на якому виступали 

представники Посольства та українських організацій. 

Нам також вдалося віднайти цей будинок з меморіальною дошкою. 

Його адреса Tähtvere 18. 

ЛЛЛЛЕСЯ ЕСЯ ЕСЯ ЕСЯ УУУУКР�ЇНК�КР�ЇНК�КР�ЇНК�КР�ЇНК�    

У 1900 році у Тарту побувала і Леся Українка. Вона приїхала в гості 
до свого брата приват-доцента Тартуського університету Михайла 
Косача. Під час цих гостин вона побувала на нелегальному вечорі 
студентської громади з нагоди дня пам’яті Тараса Шевченка, на якому 
прочитала декілька своїх віршів. 

У 130-ту річницю від її дня народження на дерев’яному будиночку за 
адресою Kastani 65 Посольство України за допомогою українських 

спонсорів встановило меморіальну дошку. На ній викарбувані рядки 

«В серці тільки ти, єдиний мій, коханий, рідний краю…». 

У день її відкриття до Тарту приїхали представники української 
громади з усіх куточків країни. На відкритті-мітингу зібралися сотні 
людей, лунали українські пісні, читали Лесині вірші. 

Для нашого земляцтва це теж стало подією. Адже воно брало участь у 

відкритті дошки. 
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25 лютого 2001 року було дуже зимно. Але ні великий мороз, ні 
зламаний автобус, ні інші перепони не змогли зашкодити цій 

подорожі. 

 

Діти українських земляцтв Сілламяе та Нарви, що їхали разом, крім 

інших виступаючих, декламували вірші, взяли участь у вікторині, 
побували на екскурсії у Тартуській національній бібліотеці при 

Університеті, де 100 років тому вперше з’явились українці. 
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ФФФФРІДРІХ РІДРІХ РІДРІХ РІДРІХ ФФФФ�ЛЬЦ�ЛЬЦ�ЛЬЦ�ЛЬЦ----ФФФФЕЙНЕЙНЕЙНЕЙН    

Хоча Фрідріх Фальц-Фейн не є українцем, ця 
постать є дуже важливою для України, і 
об’єднує Україну і Естонію. 

Фрідріх Фальц-Фейн (28.04.1863 – 

2.08.1920) народився в Асканії-Новій 

(Чаплинський район, Херсонська обл., 

Україна), був старшим сином Едуарда 
Фальц-Фейна та Софії Кнауф. З дитинства 
хлопець вирізнявся незламною волею, 

активністю, добрим серцем. У сімнадцять 
років за відмінно складені іспити в 

Херсонську гімназію Фрідріх отримав від батьків дозвіл на 
обладнання першої вольєри. У 1983 році недалеко від панського 

будинку в Асканії-Нова Фрідріх огородив 8 десятин степу, де 
утримував 17 степових тварин. У 1882 році Фальц-Фейн вступає в 
Дерптський університет і під час канікул об’їжджає всі крупні 
ботанічні сади і зоопарки світу. Першу ділянку цілини в районі 
урочища Кролі Фрідріх став охороняти, закінчивши університет в 
1889 році. У 1898 році Фальц-Фейн закладає нові заповідні ділянки. А 

потім, в маєтках братів – ще три ділянки. З 1897 року він створює 
зоопарк і ботанічний парк, з 1898 року – природничий музей. На 
глибину 70 метрів були прориті свердловини, з яких за допомогою 

могутнього насоса викачувалося по 300 тисяч відер води щодня для 
поливів. Пізніше Фрідріх Едуардович провів в Асканію водопровід, 

телеграф, телефон, електричне освітлення, побудував пошту, лікарню, 

створив велику бібліотеку.  

 

Фрідріх Фальц-Фейн заснував перший у світі екологічний заповідник 
у напівпустому степу: виростив сад, заклав ботанічний парк, відкрив 
зоопарк, у якому жило на волі 58 видів тварин (2 тисячі) та 154 види 

Фрідріх Фальц-Фейн 
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птахів. Вчений врятував від вимирання дикого коня Пржевальського 

й дуже жалкував, що не встиг продовжити життя іншому виду диких 

коней – тарпанам. Він вивчав біловезьких зубрів й сприяв 
збереженню цього виду тварин, що потребують захисту. В «Асканії-
Нова» була багата бібліотека. Фактично він створив у Херсонському 

степу науковий інститут, який займався вивченням та збереженням 

природи краю. Сюди приїздили відомі вчені, тут проводилися наукові 
зібрання. 

НННН�РВ��РВ��РВ��РВ�    (NARVA) 

УУУУЧ�СТЬ У ВІЙН�ХЧ�СТЬ У ВІЙН�ХЧ�СТЬ У ВІЙН�ХЧ�СТЬ У ВІЙН�Х    

Відомо, що козаки брали участь у війнах і за межами України. 

Лишили вони по собі слід і на землях Лівонії (землі Естонії та Латвії) 
у 1601-1602 роках. Для захисту Лівонії польський король просив 
допомоги у козаків. Бої тривали на підступах до Нарви, Дерпту 

(Тарту), Ревелю (Таллінну) та в інших 

місцях. 

Брали участь козаки і у Північній війні, 
яка сталася через 100 років. На той час 
Україна була частиною Російської 
Імперії. У 1700-1721  рр. Росія вела війну 
зі Швецією за здобуття виходу до 

Північного моря. Українські козаки як 
піддані російського царя вимушені були 

брати участь у воєнних діях на території 
Росії, Речі Посполитої, Прибалтики. 

Одразу після оголошення Росією війни 

Швеції (19 серпня 1700 р.) за наказом 

царя Іван Мазепа направив для облоги 

шведської фортеці Нарва козацькі полки 

під командуванням полтавського 

полковника Івана Іскри та чернігівського 

полковника Якова Лизогуба. Загальна 
кількість українських козаків, що брали 

участь в облозі Нарви, становила 7 тис. 
осіб. Значна кількість українських 
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лівобережних і слобідських козаків входила до складу очолюваного Б. 

Шереметьєвим 15-тисячного російського війська, яке діяло в 
Естляндії та Ліфляндії. Кілька тисяч козаків Ніжинського, 

Чернігівського, Київського, Стародубського та Охотницького полків 
розташувалися у володіннях Печерського монастиря під Псковом й 

успішно відбивали напади шведів. 

На початку 1701 р. із Гетьманщини до Прибалтики було відправлено 

новий козацький загін, який віз із собою гармати і продовольство. Для 
участі в Північній війні було сформовано козацьке військо з козаків 
Миргородського, Лубенського, Переяславського, Полтавського і 
Ніжинського полків. У воєнних діях у Прибалтиці також брали участь 
запорозькі козаки. 

ВВВВ’’’’ЯЗНЯЗНЯЗНЯЗНІІІІ    

Маловідомо, що у Нарві, 
під час Другої Світової 
Війни був концтабір. 

Про це в Естонії 
зберіглось мало 

матеріалів і ніхто це не 
досліджує. 

Бавовняні склади 

збудували у 19 сторіччі. 
Тоді бавовну для 

Кренгольмської 
мануфактури завозили 

по морю. Під час Другої 
Світової Війни склади 

стояли напівпусті, і 
німецька армія, яка 
дісталась Нарви у 1941 

році, заснувала там 

табори для полонених 

№254. Для цього 

збудували стелі і 
отримали 2598 m

2
 

«жилої площі», що 

Бавовняні склади 

План табору 



 

21 

вважали достатнім для 3000 людей. У 2013 виявилось, що архіви 

цього табору зберігаються у Подольску, а в Нарві будь яка 
документація відсутня. Всі архіви були засекречені і точна кількість 
загинувших людей точно невідома, але може становити 250-300 

людей. 

У 1944 році у Нарву прийшла червона армія. У бавовняних складах 

розмістили «фільтровий табір». Там розділяли мобілізованих на 
4 різних групи, від яких далі залежала їх доля. 

У 1945 році тут зробили табір полонених німецьких військових №206. 

У таборі не ставало конвоїрів, тому десь 1 000 німецьких полонених 

не змогли залучити до роботи у місті. Цих людей використали для 
“культурної роботи” у таборі: вони побудували “Одеські сходи” аж до 

Нарови, зробили копію монументу “Колхозниця і робочий”, 

збудували фонтан з басейном, і зробили пальми з жесті. На стінах 

корпусів написано “Робота робить вільним!”. Хоч табір пропрацював 
лише півроку, там загинуло 127 людей. 
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Українці-нарвітяни Борис Тутка та Галина Малярова розповідали про 

політ. ув'язнених українців на території табору у м. Нарва з 1944 до 

1956. 

Першими ув’язненими 

було 3000 людей, багато 

вихідців з 
Правобережної України. 

Розташовували людей 

на місці бавовняних 

складів та у руїнах 

католицького костелу. 

У листопаді 1945 року, у 

склади перевезли табір 

виправних робіт ІТЛ-1. 

Раніше люди 

утримувались у 

випадкових місцях, 

зокрема у церві Міхкеля. 
Умови життя описав у 

листі конвоїр Мьолтер: 

«Робота у них важка і 
умови у таборі жахливі. 
Вони сплять на холодній 

підлозі неопалюваної 
церкви, на гілках ялини». 

Лікар Цитліс описав 
умови табору 

катастрофічними: «з 
3000 в’язнів 840 

дистрофіків». Щодня у 

таборах гинуло до 20 

людей. Для того, щоб 

посилити роботу табору 

у 1946 році приїхали 

українські ешелони: 

Харків, Бавовняні склади 

Руїни католицького костелу 
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Дніпропетровськ, Київ. У таборі також перебувало багато естонських 

діячів культури. 

У 1945 році після бомбардування американцями Хіросіми та Нагасаки 

і створення «Спеціального комітету з використання атомної енергії», 

що зайнявся створенням відповідних промислових підприємств, на 
перший план вийшло питання зі створення атомної бомби. Для цього 

потрібний був завод. Тому у Нарві була побудована радіоактивна 
збагачувальна фабрика, яка пізніше була переведена у Сілламяе. 

В’язні Нарвського концтабору ІТЛ-1 (“Червоні амбари”), більшість з 
яких були українці, були відправлені на будівництво 

ураноперероблюючого комбінату 7 по збагаченню діктіонемових 

сланців. Зараз це завод Молікорп Сілмет. 

 

Загалом на території Іда-Вірума діяло близько 6 таборів, їх ув’язнені 
працювали над атомною програмою. 

На Олександрівському цвинтарі у п івнічному районі Нарви під 

назвою Сійверці поховано близько 1 000 останків людей різних 

національностей, що були в’язнями Нарвського табору. З них близько 

700 – українці. А це становить 70% від загальної кількості. 
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На початку 1960-х років табори були розформовані, архіви вивезені у 
Москву. 

Але Борису Тутуці вдалося відшукати 26 карток українців (не 
особистих справ), що загинули у таборах та поховані у братських 

могилах Сійверців. Це ті, хто був ув'язнений вже у другій половині 
50-х років. 

План Нарви із розташуванням Сійверців 



 

25 

 

Родом вони з Київщини, Донеччини, Луганщини, Житомирщини, 

Дніпропетровщини, Харківщини, Вінниччини, Кіровоградщини, 

Одещини, Кам’янець-Подільської, Миколаївської та Чернігівської 
областей. 

Прізвища: 

1. Олександр Килимник – народився у 1901 р. у Київській обл., 
Ладижському р-ні, с. Юрковичи 

2. Федір Сергієнко – народився у 1892 р. у с. Новосйолко, 

Авдіївського р-ну, Сталінської обл. 
3. Григорій Прохватилов – народився у 1907 р у с. Біле, 

Олександрівського р-ну, Ворошиловградської обл. 
4. Василь Плех – народився у 1900 р. у с. Вчерайше, 

Вчерайшанського р-ну, Житомирської обл. 
5. Григорій Панченко – народився у 1906 р. у с. Григорівка, 

Дмитрівського р-ну, Черніговської обл. 
6. Костянтин Мудрук – народився у 1900 р. у с. Сінгаївка, 

Бердичівського р-ну, Житомирської обл. 
7. Володимир Морозов – народився у 1913 р. у м. Дніпропетровськ 

8. Василь Коваленко – народився у 1894 р. у с. Залипейне, 

Зачепилівського р-ну, Харківської обл. 
9. Олександр Король – народився у 1893 р. у м. Київ. 
10. Максим Кернецький – народився у 1898 р. у с. Луганське, 

Єнакієвського р-ну, Сталинської обл. 
11. Антон Косюк – народився у 1890 р., у с. Шуляйки, Дзержинського 

р-ну, Житомирської обл. 
12. Лаврентій Касич – народився у 1900 р. у с. Вагушевщина, 

Броварського р-ну, Київської обл. 
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13. Никифор Кагал – народився у 1885 р. у с. Потоки, Щерського р-

ну, Дніпропетровської обл. 
14. Яків Михайленко – народився у 1900 р. у м. Малино, 

Житомирської обл. 
15. Семен Мар’янчук – народився у 1895 р. у с. Баршевци, 

Могилевського р-ну, Вінницької обл. 
16. Семен Мартинюк – народився у 1897 р. у с. Кривля, 

Таращанського р-ну, Київської обл. 
17. Петро Малишко – народився у 1911 р. у с. Пісчаний Брод, 

Піщановрицький р-ну, Кіровоградської обл. 
18. Харитон Маковей – народився у 1913 р. у с. Федорівка, 

Кіровоградського р-ну, Кіровоградської обл. 
19. Никифор Ільченко – народився у 1893 р. у с. Яковлівка, 

Харківського р-ну, Харківської обл. 
20. Митрофан Ворона – народився у 1899 р. у с. Заплази, 

Любашівського р-ну, Одеської обл. 
21. Василь Долишнів – народився у 1927 р. у с. Тяжки, Боліховського 

р-ну, Станиславської обл. 
22. Герасим Дереновський – народився у 1902 р. у с. Підгур’є, 

Першотравневого р-ну, Одеської обл. 
23. Федір Бучковський – народився у 1888 р. у с. Новий Світ, 

Городокського р-ну, Кам’янець-Подільської обл. 
24. Михайло Гуменюк – народився у 1895 р. у с. Велика П’ятигорка, 

Бердичівського р-ну, Житомирської обл. 
25. Олександр Бондар – народився у 1892 р. у с. Зачики, 

Сатановського р-ну, Кам’янець-Подільської обл. 
26. Мефодій Бороденко – народився у 1895 р. у с. Ново-Павлівка, 

Олександрівського р-ну, Миколаївської обл. 
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КККК�РЛ�РЛ�РЛ�РЛ    ФФФФОЙГТОЙГТОЙГТОЙГТ    

У 1808 році у Нарві народився Карл Фойгт, 

російський та український педагог, 
сходознавець, філолог та письменник. 

З 1853 року Фойгт був ректором 

Харківського університету, з 1859 

помічником попечителя харківського 

навчального округу, з 1863 попечителем, 

згодом член ради міністра народної освіти. 

Фойгт склав «Історико-статистичні записки Карл Фойгт 
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про Імператорський Харківський університет та його заклади, від 

заснування університету до 1859 р.». 

РРРРЯЯЯЯПОПОПОПО (R(R(R(RÄPOÄPOÄPOÄPO)))) 

 

29 жовтня відбулась поїздка до меморіального каменю пам’яті 
подружжя Яана та Анфіси Ряппо. 
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Яан Ряппо народився 30 березня 1880 року у повіті Виру. 

Для цієї місцевості він значний тим, що писав народні пісні Виру та 
Сету. Одна з таких пісень стала гімном народу Сету. 

 

З 1917 року він працював в Україні у галузі освіти, легкої 
промисловості, з жовтня 1929 року очолював комітет УРСР по 

винахідництву. 

У освіті він не тільки займався теоретичною розробкою, 

обстоюванням на усіх рівнях, а й практичним втіленням українського 

варіанту освітньої системи. 

Його дружина Анфіса була українським літературознавцем. За 
одними джерелами Анфіса Ряппо, за іншими джерелами вони разом 

переклали на українську мову естонський народний епос 
«Калевіпоег». 

Поховані вони на Байковому кладовищі у Києві. 

Село Ряпо, звідки походить подружжя, зникло. Тому стела 
встановлена біля дороги на 
шосе Виру-Вастселійна. 

Коли відкривали пам’ятнику, 
відбувся мітинг, на якому 
зібралися селяни із сусідніх 

сіл, керівництво Вируського 

повіту, представники 
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української діаспори та Посольства України. 

На пам’ятному камені викарбувані рядки із «Калевіпоег»: «І наступні 
покоління пам’ятатимуть надовго. Подвиги його прославлять». 

Вже після відвідування каменю та розмови з мешканцями району 

Ряпо стало відомо, що зберігся хутір, де жив Яан Ряппо. Після його 

від’їзду із дому на хуторі залишилися жити його родичі. Але років 30 

назад помер його останній родич. Зараз на цьому хуторі живуть інші 
люди. 

 

 

ІІІІНШІ МІСТ� НШІ МІСТ� НШІ МІСТ� НШІ МІСТ� ЕЕЕЕСТОНІЇСТОНІЇСТОНІЇСТОНІЇ    

ВВВВІЛЬЯНДІІЛЬЯНДІІЛЬЯНДІІЛЬЯНДІ (VILJANDI) 

Під час польсько-шведської війни (1600 – 1629) 

у 1602 році у складі 15-тисячної польської армії 
тут воювали українські козаки. Очолював 4-

тисячний козацький загін та 15 польських 

ескадронів гетьман Самійло Кішка (1530 (?) – 

1602, родом із Канева). Під час штурму фортеці 
28 лютого 1602 року він був смертельно 

поранений. Новим гетьманом, якого обрали 

Самійло Кішка 
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запорожці, став Гаврило Крутневич (2-га пол. XVI ст. – помер після 
1603). 

Йозеф Гренберг або Joseph Groenberg (1802—186?), магістр філософії 
та уродженець і випускник гімназії м. Вільянді (Феллін) викладав у 
1828-1834 рр. у Харківському університеті. 

Український музикант (екс-«Гайдамаки») Руслан Трочинський 

(народився 19.10.1976 у місті Білицьке Донецької обл., Україна), який 

мешкає після одруження у Вільянді, заснував у місті фольк-роковий 

гурт «Свята Ватра».  

 

Фото з сайту https://goo.gl/A3VXS5 

ГГГГІЮМ��ІЮМ��ІЮМ��ІЮМ��    (HIIUMAA)    

Другий за величиною острів в Естонії. 
Уперше острів згадується у писемних 

джерелах 1228 року. Упродовж 1563-

1721 років належав Швеції. У 1721 

році відходить до Російської Імперії 
за Ништадтським миром. У другій 

половині XVIII століття населення 
острова Даґо (Гійумаа) становило 

близько 2 тисяч чоловік. У 1782 році 
за наказом Катерини ІІ шведське населення острова (близько 500 осіб) 

вимушено переселили до українських степів, де вони засновують 
поселення. Згодом воно буде назване Старошведське, зараз є 
частиною села Зміївка Херсонської Області. Із цією подією пов’язана 
легенда на Гійумаа. На кордоні рідного приходу шведів була 

Гурт «Свята Ватра» 

Шведи села Старошведське 
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проведена церковна служба, де 
люди загадали бажання 
повернутися колись назад на 
рідний острів і підкріпили свою 

мрію хрестами. Так з’явилося 
місце Рістімягі (Гора Хрестів, 
Ristimägi). 

ІІІІЙЗ�КУЙЗ�КУЙЗ�КУЙЗ�КУ (IISAKU) 

В Ійзаку народився і похований Рейнхольд Заболотний. Загинув у 

боротьбі за Незалежність Естонії в 1919 році. Мав глибоке українське 
коріння: нащадок тих запорожців (козацький рід Заболотні), які 
покинули Україну після невдалого походу шведського короля Карла 
XII. 

ПППП�ЙДЕ�ЙДЕ�ЙДЕ�ЙДЕ (PAIDE) 

3 роки комендантом Пайдеської фортеці був 

Костянтин Корнякт з Білобок (1582 – 1624), 

шляхтич, військовик (син купця Костянтина 
Корнякта зі Львова і Анни Дідушицької). 

У 1831-1834 роках в училищі Вейсенштейн 

(Пайде) працював вчителем Микола 

Закревський – український історик Києва, 
етнограф, художник, мовознавець, письменник; 

народився у Києві. 

У 1840 році в Пайде народився Фрідріх Міхельсон 

(1840 – 1908) – купець, мільйонер, гласний 

Київської міської думи; входив у десятку 

найбагатших киян початку XX століття. Мав 
цегляне і скляне підприємства, садиби, багато 

будинків містом Києвом. У його будинках 

працювали навчальні заклади, офіси, магазини, 

телег  раф, лазні та інше. 

Корнякт Костянтин 

Фрідріх Міхеьсон 

Гора Хрестів 



 

33 

ППППИЛЬТС�М��ИЛЬТС�М��ИЛЬТС�М��ИЛЬТС�М�� (PÕLTSAMAA) 

У бою за Вільянді під Пилтсамаа під час Лівонської кампанії (1601 – 

1602) загинув отаман українських козаків Самійло Кішка. 

ППППИЛЬВ�М�� ИЛЬВ�М�� ИЛЬВ�М�� ИЛЬВ�М�� (PÕLVAMAA) 

Під час Північної війни (1700 – 1721) 

українське козацтво воювало на 
теренах Росії, Речі Посполитої, 
Прибалтики. Українська козацька 
кіннота відзначилася в битві під 

Ерестфером наприкінці грудня 
1701 р. 29 грудня 1701 р. під час 
Північної війни у трьох кілометрах 

від Ераствере (селище у волості 
Канепі у Пылвамаа на південному 
сході Естонії; зараз через нього 

проходить дорога Таллин – Тарту – 

Выру – Лухамаа) відбувся бій між російською та шведською арміями, 

що отримало назву Битва при Ерестфере (зараз на місці бою 

знаходиться селище Магарі). Через деякий час миргородський 

полковник Данило Апостол з 3 козацькими полками знов розбив 
шведів біля Ераствере й взяв до 2 тисяч полонених.  

ППППЯРНУЯРНУЯРНУЯРНУ (PÄRNU) 

В історії міста згадують польського графа Йоахіма Тарновського 

(1571 – 1652) – українського поміщика. За свого життя обіймав 
посади: воєвода парнавський (Пярну), 
венденський (Цесіс, Латвія), староста 
кшепіцький (Кшепіце, Польща), жижморський 

(Жижмори, Литва). 

ССССІЛЛ�МЯЕІЛЛ�МЯЕІЛЛ�МЯЕІЛЛ�МЯЕ (SILLAMÄE) 

У цьому маленькому курортному містечку у 

1869 році відпочивав композитор українського 

походження Петро Чайковський. Походив він 

із українського роду Чайок. Прадід Петро Чайковський 

Данило Апостол 
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композитора, Федір Опанасович Чайка, був родом з-під Кременчука, 
козацьким сотником Омельницької сотні Миргородського полку, брав 
участь у битві під Полтавою й помер від ран. Його син, Петро, 

народжений на Полтавщині (дід композитора), під час навчання в 
Києво-Могилянській академії, прийняв прізвище Чайковський – так 

на Запоріжжі називали командирів козацьких чайок. 

РРРР�КВЕРЕ�КВЕРЕ�КВЕРЕ�КВЕРЕ (RAKVERE) 

25 червня 1919 року у Раквере народився Ральф 

Парве (помер 29.04.2011) – естонський 

письменник,  член Союзу письменників Естонії. 
Перекладав твори Тараса Шевченка. Зокрема 
переклав «Заповіт». 

ХХХХ��ПС�ЛУ��ПС�ЛУ��ПС�ЛУ��ПС�ЛУ (HAAPSALU) 

У 1867 році у Гапсалі (Хаапсалу) відпочивав Петро Чайковський. 

Будинок, де зупинявся композитор, не зберігся, але відомо, що він 

знаходився на Великій Морській вулиці, на куту з Рицарською. Тут 
Чайковський провів майже два місяці, написавши дві п’єси для 
фортепіано («Пісню без слів» та «Руїни замку»), що були навіяні 
легендою про Білу даму. Разом зі «Скерцо», яке він написав під час 
навчання у консерваторії, ці п’єси склали фортепіанний цикл 

«Спогади про Гапсале». У Хаапсалу Чайковський інструментував 
перший акт опери «Воєвода», а також переробив і наново оркестрував 

«Характерні танці», 

які написав під час 
навчання у 

Петербурзькій 

консерваторії. 
Почувши якось 
естонську народну 

пісню «Kallis Mari» 

(«Дорога Марі»), 

пізніше композитор 

використав мелодію 

у своїй знаменній VI 

симфонії. У 

Ральф Парве 

Лава Чайковського 
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Хаапсалу є Лава П. І. Чайковського – оригінальний пам’ятник 
місцевого скульптора Романа Хаавамяги, який був споруджений у 

1940 році на честь століття композитора на гроші, зібрані з усієї 
Естонії. Вона зроблена із доломіту, на спинці лави – бронзовий 

барельєфний портрет композитора з датами народження й смерті. На 
каміні висічений нотний рядок з мотивом естонської народної пісні 
«Kallis Mari». Від 1976 і до 1986 року на пам’ять про композитора у 
цьому місті була традиція проводити Дні музики Чайковського. В 

силу історичних та політичних причин у проведенні фестивалю була 
перерва. У кінці 1990-х років зусиллями та стараннями місцевих 

діячів культури, зокрема замісника директора Центру культури 

Хаапсалу Мартіна Лійвета й мера міста Урмаса Суклеса за підтримки 

Міністерства культури на чолі з Ольгою Бундер, традицію відродили. 

Тепер щоліта відбувається головна подія у галузі класичної музики: 

Хаапсалуський літній фестиваль класичної музики імені 
Чайковського. 

ЯЯЯЯНЕД�НЕД�НЕД�НЕД�    (JÄNEDA) 

Миза Янеда вперше згадується у 1510 році. 
Представницький панський будинок (фото) 

було споруджено при Гансу фон 

Бенкендорф в 1915 р., дружиною якого у 
1911 р. стала Марія Закревська. Вона була й 

останньою власницею мизи Янеда. Марія 
(Мура) Закревська-Бенкендорф-Будберг 
(1892 – 1974) народилася у Полтаві у родині 

чернігівського 

поміщика 
середнього 

достатку, 
дворянина, 

сенатського чиновника, юриста і дипломата 
Російською Імперії Гната Закревського. Була 
перекладачем, публіцистом, дипломатом, 

авантюристкою, шпигункою, автором 

сценаріїв до фільмів. Муза Максима Горького 

і Герберта Уеллса. 

Миза Янеда 

Марія Закревська 


