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Де поставити
пам’ятник Петлюрі?
Місяць тому «Вечірка»
вже повідомляла читачам, що в найближчі
два роки в Києві на честь
100-річчя подій Української революції 19171921 років планується
звести два нових пам’ятники — монумент Соборності та пам’ятник Симону Петлюрі. Цей факт
коментує старший науковий співробітник Інституту
історії НАН України, член
Президії Національної
спілки краєзнавців, кандидат історичних наук
Володимир Милько.

– Як вважаєте, нова спроба
виявиться вдалою?
– Враховуючи тривалість
процедури (підготовка документації, проведення конкурсу
– Володимире Івановичу, проектів і громадського обгопро Симона Петлюру написа- ворення, виготовлення і т.ін.) у
но чимало, але ніхто не знає, наступному році він навряд-чи
де він жив у Києві?
з’явиться, а за бажання гро– Симон Петлюра більшу мадськості та влади – у 2019
частину свого життя прожив р. цілком реально. До речі, тоді
у Полтаві або за межами Укра- ж виповниться 140 років з дня
їни (Росії, Польщі, Франції), народження Симона Петлюри.
тож із Києвом, за винятком не– Якщо Київрада ухвалить
тривалих візитів, він був тісно позитивне рішення, де саме,
пов’язаний лише в період Укра- на вашу думку, може постати
їнської революції. Серед київ- пам’ятник Головному отаських адрес, пов’язаних із ним, ману?
у першу чергу, варто назвати
– Симон Петлюра – відомий
будівлі УЦР (тепер — Будинок державний і військовий діяч
учителя, вул. Володимирська, і, безумовно, пам’ятник йому
57), Генерального секретарства потрібен, і жодних аргументів
військових справ (вул. Б. Хмель- проти цього в незалежній Украницького, 11), готелю «Прага» їні не може бути. Місце його
(вул. Володимирська, 36) – встановлення, на мою думку,
тут він з дружиною та донь- має вирішитися в результаті
кою проживав із середини громадського обговорення кия1917 – до середини 1918 рр. нами. Очевидно, що й місце під
Ця пам’ятка архітектури сьо- пам’ятник має бути пов’язане з
годні перебуває у занедбаному його біографією, та, зважаючи
стані. Крім того, у 1907–1908 рр. на масштаб персоналії, – у ценС. Петлюра прожитрі столиці.
вав у будинку по вул.
Можливо,
Симон Петлюра –
Володимирській, 78.
це буде
відомий державний
перетин
Тут же розміщувабульвару
лася редакція газеі військовий діяч і,
ти «Слово», яку він безумовно, пам’ятник Шевченка
або з Воредагував. Можна
йому потрібен, і жодних лодимирще згадати Лук’янівську в’язницю (вул. аргументів проти цього ською (як
Дегтярівська, 13), де в незалежній Україні не плануваС. Петлюра сидів чолося раніможе бути
тири місяці у 1918 р.
ше), або з
вулицею
Тобто, вже є
привід для встановлення крім Симона Петлюри (колишньою
пам’ятника й меморіальних Комінтернівською). У цьому
дощок.
випадку він «замінить» Миколу
– Але одна спроба вста- Щорса.
новити в Києві пам’ятник
Є прихильники його встаПетлюрі вже була... Чи відомо, новлення на площі біля входу
чому вона закінчилася нічим? на станцію метро «Арсенальна»,
– Так, у 2005 р. Президент оскільки завод «Арсенал» був
Вік-тор Ющенко підписав Указ центром збройного повстання,
«Про увічнення пам’яті видат- організованого більшовиками
них діячів УНР і ЗУНР», яким, проти УНР в січні 1918 р. і яке
серед іншого, передбачалося було локалізоване українськизведення пам’ятника Петлюрі. ми військами, в тому числі, й
Цей задум не було реалізовано з під керівництвом С. Петлюри.
політичних мотивів — боротьби Втім, історичне значення саме
між виконавчою та законодав- цього місця в житті Отамана є
чою гілками влади, незацікав- мізерним.
леності уряду й місцевої влади й
Бесіду вела
активного спротиву комуністів
Юлія КОЛЕСНИКОВА
і регіоналів…

