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Протягом вивчення курсу історії україни учні ознайомлюються з її культурою. Зазвичай на ознайом-
лення з  досягненнями нашого народу в  освіті, науці, літературі, живописі, архітектурі програмою 
передбачено лише одну годину. Як наслідок — величезні пласти культурного життя україни зали-
шаються поза увагою учнів. «Культура є дзеркалом нації. розбий це дзеркало — і знищиш націю». 
Здається, досить переконливий аргумент.
Ось тому ми й вирішили відродити рубрику «Постать в  історії», щоб допомогти вчителеві зробити 
уроки з  історії культури більш цікавими і змістовними, залучивши для цього увесь той потенціал, 
який є  сьогодні у  його розпорядженні: підготовка презентацій, повідомлень, досліджень чи поза-
класних виховних заходів.
Спільним для героїв сьогоднішньої рубрики «Постать в історії» є не тільки те, що вони були родом 
з Полтавщини, а й час, у який вони жили — кінець ХVIIІ — початок ХІХ ст. дехто з істориків вважає, 
що цей період був найбільш несприятливим для розвитку української культури. Проте навіть ця 
обставина не завадила нашим героям виявити свій талант, душевну щирість і  любов до землі, на 
якій вони зросли.
Нам є ким пишатись!

н. і. Харківська, головний редактор журналу «історія та правознавство» 

Щасливий політ  
олеКсандра засядьКа 

Петренко В. М., ВШ № 19, м. Одеса

Серед видатних синів українського народу осо-
бливе місце посідає Олександр Дмитрович Засядь-
ко — хоробрий воєначальник, 
талановитий винахідник, ви-
датний дослідник, блискучий 
організатор системи військової 
освіти. На жаль, його ім’я у нас 
в Україні майже забуте. Воно 
відоме лише невеликому колу 
вузьких спеціалістів. Водночас 
серед тих, хто причетний до 
освоєння космічного простору, 
О. Засядько посідає особливе 
місце. Розроблені ним принци-
пи реактивної тяги та балісти-
ки, сконструйовані праобрази 
ракет допомогли подальшим 
засновникам космонавтики по-
долати земне тяжіння.

О. Д. Засядько народився 
1779 р. у селі Лютенька Га-
дяцького повіту Полтавської 
губернії у заможній козаць-
кій сім’ї. Родовід Засядьків 

розпочинається з Якова Засядька, лубенського 
полковника. Його батько Дмитро Данилович був 

головним гармашем Війська 
Запорозького. Він доводився 
родичем останньому кошо-
вому отаману Петру Кални-
шевському, якого Катерина II 
ув’язнила на Соловках. Після 
ліквідації Січі Катериною II 
батько Засядька отримав дво-
рянське звання і дослужився 
до генерал-майора. Десятиріч-
ного Олександра разом з бра-
том Данилом віддали навча-
тися до Санкт-Петербурзького 
артилерійсько-інженерного 
шляхетного кадетського кор-
пусу. Там Олександр Засядь-
ко продемонстрував неабиякі 
здібності до наук. Він успішно 
оволодівав секре тами балісти-
ки, фортифікації, виявляв ін-
терес до ма тематики, фізики, 
мав здібності до мов. Окрім �� Олександр Дмитрович Засядько
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обов’язкових німецької і французької, самостійно 
вивчив іспанську й латину. Збереглося побажання 
Олександрові від його викладача балістики німця 
Кеніга: «Якщо не згорять твої крила, зробиш ба-
гато славних справ. Щасливого тобі польоту, мо-
лодий орле!». Після навчання Олександр Засядь-
ко продовжив выйськову службу у Херсонській 
губернії, хоча й отримав привабливу пропозицію 
залишитися в столиці. Молодий офіцер сум лінно 
виконував свою службу, хіба що дивував офіцер-
ське товариство тим, що мав величезний інтерес 
до вибухонебезпечних сумішей, з якими постійно 
проводив якісь експерименти.

Йому довелось взяти участь у знаменитому 
італійському та швейцарському походах Суворо-
ва. Військові історики засвідчили, що за два мі-
сяці безперервних боїв Олександр Засядько не раз 
брав участь у рукопашних сутичках, тричі під ним 
убивали коня, двічі прострілювали ківер. За хоро-
брість під час взятті фортеці Мантуї Олександра 
Засядька підвищив у званні до капітана сам фельд-
маршал Суворов. Загалом йому довелося воювати 
майже без перерви 15 років. Під командуванням 
Кутузова брав участь у штурмі Ізмаїла. Вітчизня-
ну війну 1812 р. командир артилерійської бригади 
О. Засядько пройшов від початку до кінця. Навіть 
прусський король відзначив О. Засядька орденом 
«За заслуги», оскільки він добровільно погодився 
стати заручником у місті Торн, доки тривали пере-
говори про капітуляцію міського гарнізону. Був він 
і серед учасників «битви народів» під Лейпцігом.

Про хоробрість О. Засядька свідчать його чис-
ленні бойові нагороди: шпага «За хоробрість» (на 
той час, окрім О. Засядька, нею було відзначено 
лише Багратіона, а після Бородінської битви — 
фельдмаршала М. І. Кутузова) і п’ять орденів (ор-
ден Святого Володимира IV ступеня з бантом, ор-
дени Святої Анни ІІ ступеня, орден Святого Геор-
гія ІV ступеня, орден Святого Георгія ІІІ ступеня, 
якого на той час, крім Засядька, мали лише два 
офіцери в усій російській армії.)

Крім того, О. Д. Засядько назавжди увійшов 
в icтopiю не стільки як видатний та хоробрий воє-
начальник, а й як творець перших вітчизняних 
бойових ракет.

Олександр Засядько, який походив з династії ко-
зацьких гармашів, чув про ракети ще з дитинства. 
Він із захопленням слухав розповіді діда та батька 
про славних козаків-запорожців, про «чудо-рур-
ки», які могли літати в повітрі, а влучивши в ціль, 
вибухали й завдавали страшенних руйнувань. 

Іс то рики пишуть, що старий Засядько нібито хотів, 
щоб його сини відкрили забутий секрет козацької 
ракетної зброї, яку запорожці застосували проти 
татар 1516 року. Про батьків наказ розкрити ракет-
ні таємниці Олександр згадав 1813 року в битві під 
Лейпцигом, де британці успішно застосували проти 
французів нову ракетну зброю.

Взагалі, ракети були відомі ще в  давнину 
в  Китаї . Китайці вперше використали порох 
919 року . Близько 1000 року після Р . Х . в Китаї 
з’явилися стріли з  порохом, а  вже в  XI сторіч-
чі — порохові розривні бомби . Метати їх дово-
дилося з  катапульт . Близько 1180  року китай-
ські військові інженери винайшли «вогненний 
спис»  — наповнену порохом бамбукову па-
личку, яку прикріплювали до задньої частини 
ратища . З’явилися численні пускові установки 
для ракет . Ракети почали застосовувати також 
для феєрверків та ілюмінації . Китайські ракети 
1400 року були великими, двоступінчастими, із 
двигунами, які вмикали за чергою . Дальність 
польоту таких ракет перевищувала одну милю, 
а перед падінням вони випускали «рій» ракет-
стріл . Схожа грізна зброя на Заході з’явилося 
тільки наприкінці XVIII сторіччя .

1815 року Засядько, повернувшись із походу, 
подає у відставку та їде до рідного села Лютеньки, 
де повністю зосереджується на винахідницькій 
діяльності зі створення ракет. Щоб мати кошти 
на прожиток і дослідницьку роботу, Олександр 
продає невеликий батьківський маєток під Оде-
сою, а в лютенському маєтку будує кузню, піро-
технічну лабораторію, запрошує спе ціалістів. На 
вигонах неподалік лісу Дубини вперше злітає ра-
кета Засядька. Будуючи та випробовуючи ракети, 
Олександр Засядько працює по двадцять годин на 
добу. За два роки досліджень і випробувань За-
сядько домігся, що дальність польоту його ракети 
сягнула 2300 ме трів. 

Перевагою Засядькової ракетної зброї були 
легкі пускові установки («триноги»). З них май-
же одночасно або поодинці вилітали шість ракет. 
Вони були розміщені у два яруси: три верхні ра-
кети у трьох жолобах. Ця цікава інженерна ідея 
була реалізована в середині ХХ століття в смер-
тоносних радянських реактивних мінометах «Ка-
тюшах» та їхніх іноземних аналогах. Олександр 
Дмитрович винаходить і пристрій для наведення 
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ракет, оскільки недоліком ракетних систем, 
які застосовували до нього, була неспромож-
ність вести прицільний вогонь. Підсумки своєї 
подвижницької праці у Лютеньці О. Засядько 
виклав у роботі «О деле ракет зажигательных 
и рикошетных» (1817), яка стала першим посіб-
ником з ви готовлення та тактики бойового засто-
сування ракет в російській армії.

Успішно випробувавши свої ракети, Олек-
сандр Засядько 1817 року пише рапорт, де опи-
сує свій винахід: «…не делая из своего открытия 
тайны, не требуя вознаграждения за издержки, 
я представил начальству полное описание своего 
изобретения и изложил пользу для отечества, ко-
торая может быть…» Рапорт Засядька був пред-
ставлений імператорові Олександру I, який про-
коментував його: «Слава Богу, есть офицеры, 
которые служат из одной только чести».

Олександр Засядько продає батьківський спа-
док — хутір, луки, кузню, яку сам збудував і об-
ладнав, і навесні 1818 року з великим обозом ви-
рушає до Санкт-Петербурга. Тут за підтримки 
генерала Анрі Жомені йому вдалося дістати у вій-
ськовому міністерстві дозвіл на випро бування ра-
кет. Тоді була зафіксована дальність польоту ра-
кет Засядька понад 6 км. Фельдмаршал Барклай-
де-Толлі, гідно оцінив винахід і 1818 року домігся 
для Засядька звання генерал-майора. А через рік 
його призначають черговим генералом 2-ї армії.

Улітку 1820 року Олександр Засядько одружу-
ється з донькою міського голови Одеси Єлизаве-
тою Грессер. Вони проживуть щасливе подружнє 
життя й матимуть восьмеро дітей. 1820 року гене-
рал-майор Засядько отримав наказ від імператора 
прибути до Санкт-Петербурга й очолити Арти-
лерійське училище. Ставши ректором училища, 
О. Д. Засядько увів навчальний курс про ракети. 
Він будує нові корпуси училища на набе режній 

Неви, які збереглись до нашого часу. Робочий 
день ректора розпочинався о п’ятій годині ранку 
з обходу підрозділів училища. Це дисциплінувало 
і юнке рів, і викладачів. Разом з тим він ставив-
ся до підлеглих з пова гою, ніколи не принижував 
їхню людську гідність. В училищі були забороне-
ні тілесні покарання. О. Засядько розробив таку 
програму навчання в училищі, яка забезпечувала 
високу підготовку юнкерів не лише як військо вих 
фахівців, але й всебічно освічених людей.

Запорозькі козаки були чи не першими євро-
пейцями, які намагались застосовувати ракети 
під час бойових дій . Так, 1516 року в долині річ-
ки Донець поблизу міста Білгорода козаки геть-
мана Ружинського застосували шестиступене-
ві ракети проти кримського хана Мелік-Гірея . 
Очевидці переказували, що ракети летіли, по 
шість разів підстрибуючи від землі, і тим самим 
довели до паніки непохитну й дисципліновану 
татарську кінноту . Мелік-Гірей зазнав нищівної 
поразки в  цій битві, хоча мав чисельну пере-
вагу над запорожцями . Але незабаром козаки 
втратили секрет ракет, тому що всі гармаші-ра-
кетники, що брали участь у військовій кампанії, 
загинули в наступних боях .

Крім цього, О. Засядько до березня 1826 р. 
очолював Петербурзьку піротехнічну лаборато-
рію, управляв Охтинським пороховим заводом та 
Петербурзьким арсеналом.

1827 року генерал-майора Засядька призна-
чили начальником шта бу російської артилерії. 
Одним із перших наказів О. Д. Засядька на новій 
посаді був наказ про створення постійної ракетної 
роти, у складі якої були переважно представники 
з Полтавщини.

�� Схема ракети О. Засядька �� Станок для пуску ракет
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Коли розпочалася російсько-турецька війна 
1828–1829 pp., ракетний підрозділ Засядька взяв 
участь у бойових діях. Особливо він відзначився 
під час штурму фортеці Браїлов, Сілістрії та Варни. 
Турецькі історики твердять, що то був жах: вогняні 
струмені долітали до найбільш неприступних веж 
Варни, засліпляли турків, іскрилися вогняними 
стовпами. Оборонці Варни затуляли вуха, не витри-
муючи нестерпного свисту нової зброї і страшенних 
вибухів. Турецький гарнізон викинув білі прапори.

Успіхи О. Засядька остаточно переконали і при-
хильників, і його опонентів в ефективності нової 
зброї. Ракетами Засядька озброїли весь Чорномор-
ський флот і Дунайську флотилію. За успішне ке-
рівництво артилерією у воєнній кампанії 1829 року 
Засядькові присвоїли звання генерал-лейтенанта. 
Він також отримує посаду начальника штабу.

2 лютого 1834 року Олександр Засядько їде 
у відставку і переїздить до Харкова, де він про-
жив безвиїзно до кінця свого життя, кинувши 
тут, за його словами, «смертний якір». Війни, по-
ходи, битви підірвали здоров’я бойового офіцера. 
Він страждав на ревматизм, переніс три інсульти. 
Незважаючи на стан здоров’я, О. Засядько продо-
вжував цікавитися інженерними дослідженнями. 
В останні роки свого життя О. Засядько серйозно 
обмірковував ідею польоту на Місяць.

Засядько напружено працював над проблемою 
ракетного палива, адже порох однозначно для 
цього не був придатний. У принципі, винахідник 
був близький до розв’язання проблеми — він по-
чав проводити досліди з продуктами нафти, що 
в перспективі могло призвести до винайдення ним 
рідкого топлива для ракет! Людство повернулось 
до ідеї рідкісного ракетного двигуна лише на по-
чатку ХХ ст. Розрахунки О. Засядька, розроблені 
ним принципи реактивної тяги, балістики, ракет 
допомогли засновникам космонавтики — Кибаль-
чичу, Ціолковському, Кондратюку — вивести 
людство в космос.

Олександра Засядька також зацікавило питан-
ня, як полегшити плавання через дніпровські по-
роги. Весною 1837 року він навіть вирушає в подо-
рож Дніпром на о. Хортицю і доходить висновку, 
«что действительно можно устроить свободное 
плаванье с помощью изобретенной машины». Але 
під час цієї поїздки Олександр Засядько потра-
пив під сильну зливу й застудився. Додому його 
привезли в дуже тяжкому стані. Останні чотири 
місяці життя вченого минули в тяжких муках. 
8 червня 1838 року Олександр Засядько помер. 
Поховали його, як він і заповідав, у Курязькому 
монастирі під Харковом. Могила видатного сина 
України до нашого часу не збереглась.

�� О. Засядько демонструє ракетний станок Олександру І �� Ракетний станок О. Засядька
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Американський президент Джон Кенне-
ді якось сказав, що про націю судять не за тим, 
яких людей вона народжує, а за тим, яких людей 
вона пам’ятає. На жаль, в Україні не встановлено 
жодного пам’ятника Олександрові Засядьку, його 
ім’ям не названо сьогодні проспектів, вулиць, 
закладів, кораблів. Відома ж шахта імені За-
сядька в Донбасі названа на честь його правнука 
Олександра Федоровича Засядька, який був міні-
стром вугільної промисловості. Проте міжнародна 
спільнота високо цінує ім’я Олександра Засядька. 
Його ім’ям 1969 року американські вчені назвали 
великий, 120-кілометровий у діаметрі, кратер на 
зворотному боці Місяця.

За даними Національного космічного агент-
ства, Україна належить до однієї з восьми кос-
мічних держав світу. 12 країн світу користуються 
нашими пусковими космічними установками, за 
допомогою яких вже запущено понад двісті кос-
мічних апаратів. Щорічно відбувається 4 запус-
ки за участі українців. Напевне в цьому є заслуга 
й нашого славетного земляка Олександра Дмитро-
вича Засядька.

 �� Застосування ракет під час облоги Варни


