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Отже, музей Героям АТО нагадує кожній людині, що таке війна, хто 

захищає наше життя. Це вшанування пам'яті загиблих земляків та 

вдячність а мирне небо.  
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ПОСТАТЬ ГЕОРГІЯ ГАПОНА В ІСТОРІЇ РЕВОЛЮЦІЇ  

1905 - 1907 РР. 

 

Роль особистості в суспільно-політичному та цивілізаційному 

поступі людства завжди відзначалась певними змінами та 

трансформаціями. За великими війнами, революціями, винаходами, 

історичними інтригами завжди стоїть полководець, політик, винахідник та 

авантюрист. Не стали винятком і революційні події 1905 року, що 

розгорнулися на теренах Російської імперії та стали першим сигналом до 

епохальних змін, що чекали на імперію Романових в недалекому 

майбутньому. Такою особистістю був Георгій Гапон – священик початку 

ХХ століття.  

Георгій Аполлонович Гапон народився в 1870 році в українському 

селі Білики Кобеляцького повіту Полтавської губернії. Батько Гапона, 

Аполлон Федорович, був селянином, нащадком запорозького козака, 

протягом багатьох років обирався волосним писарем [6, с. 13]. 

Після закінчення початкової школи Г. Гапон  вступив на навчання до 

Полтавського духовного училища, де став одним з кращих учнів. Одним з 

його учителів був відомий прихильник ідей Толстого І. М. Трегубов, який 

давав йому читати заборонені твори Толстого.  

Проповіді Г. Гапона збирали тисячі людей. Він набув популярності в 

середовищі бідняків та в придворних колах. Однією з його шанувальниць 

була статс-дама при дворі імператора Миколи II Е. А. Наришкіна. За її 

розповідями Г. Гапон склав уявлення про Миколу II, як про доброго, але 

слабкодухого правителя, що не має сили показати свої чесноти. Це 

уявлення вплинуло на його подальшу долю [5, c. 117]. 

Навесні 1903 р. за вказівкою начальника Особливого відділу 

Департаменту поліції С.В. Зубатова Г. Гапон направив міністру фінансів 
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С.Вітте записку, в якій просив сприяння в справі легалізації створених під 

наглядом поліції робітничих гуртків. У серпні 1903 р. на гроші 

Департаменту поліції він зняв чайну з читальнею на Виборзькій стороні. 

Чайна стала центром «Зборів російських фабрично-заводських робітників 

Санкт-Петербургу». У квітні 1904 р Георгій Гапон офіційно очолив 

товариство. Вони займалося просвітою та взаємодопомогою [3, с. 72]. 

У вересні 1904 року в столиці існувало вже 11 відділів цього 

товариства, в яких перебували близько 10 тис. робітників. Всі ці події 

передували 9 січня 1905 року. 

У неділю 9 січня 1905 року відбулася 200-тисячна мирна 

демонстрація членів «Зборів російських фабрично-заводських робітників» 

і тих, хто їм співчував. Організатором цієї акції був керівник цих «Зборів», 

Георгій Аполлонович Гапон, який ішов у перших рядах демонстрантів. 

Такого масового виступу народу в імперії, а тим більше в її столиці, ще не 

було. Демонстранти почали свій хід після того, як Георгій Гапон о 12 

годині дня відслужив молебень «во здравие царя». Про мирні наміри 

демонстрантів Гапон попередив різні владні інстанції, надіславши їм 15 

примірників вимог робітників. Мирну демонстрацію було розстріляно ще 

на підступах до Двірцевої площі, а потім і на самій площі перед Зимовим 

палацом – резиденцією царя.     

Військові, серед них і козаки, якими командував дядько царя 

Великий князь Володимир, стріляли і рубали без попередження. Для 

учасників ходу це було несподіванкою. Адже демонстранти йшли з 

сім’ями, несучи попереду портрети царя, узяті з церкви хоругви, зі співом 

молитви «Спаси, Господи, люди Твоя». Убито і поранено було близько 5 

тисяч – чоловіків, жінок, людей похилого віку, дітей, кількох 

поліцейських, які супроводили демонстрантів. Всі закордонні 

кореспонденти, що були свідками події, повідомляли про те, як робітники 

С.-Петербурга кричали офіцерам, що вони успішніше б’ються з народом, 

ніж у війні з японцями. Трагедія набула розголосу по всьому світу. В 

одному із зарубіжних видань з’явилася стаття, в якій Микола ІІ був 

названий «катом народу». Революція охопила всю імперію.  

В умовах ейфорії Гапон активував натовп, заявляючи: «Якщо цар нас 

не хоче приймати, значить, немає у нас царя. Відстоїмо тоді свої права 

самі». [4, c. 41].  

Його життя «принизливо і жорстоко» обірвалося в передмісті 

Петербургу на дачі в Озерках. Організували розправу есери. 

«Спровокувавши провокатора», П. М. Рутенберг дозволив заздалегідь 

підготовленим свідкам (робітникам, як він писав) здійснити страту. 28 

березня 1906 р. Георгій Гапон був повішений на гаку вішалки.  

Ім'я Георгія Гапона стало прозивним, а сам він за радянських часів 

перетворився в історичний приклад «політичного провокаторства», в 
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живий символ «своєрідного початку пробудження мас», чиї благі 

устремління до добра перестали пов'язувати з устремліннями віри. 
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СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА СЬОГОДЕННЯ: ЖАНРИ КУМИРИ 

 

У ХХ ст. світова література отримала «нове дихання», 

розпочалося запровадження нових стилів, жанрів та методів 

оповідання. Створення інформаційного суспільства дозволило 

письменникам збільшувати коло читачів, адже в кожного жанру є свої 

фани і читачі. Також створення єдиного інформаційного простору 

стало дуже важливим для популяризації творчості більшості 

письменників. Довгий час навіть найвидатніші і найталановитіші 

люди були забуті. Далеко не завжди діяв принцип: «сучасники не 

розуміють геніїв», справа була у відстані. Наприклад, світові 

знадобилося сто тридцять років для того, щоб ім’я Шекспіра дійшло з 

Англії у Францію. 

Найбільш популярними жанрами літератури початку XXI ст. 

вважаються детективи і фентезі. Подібний висновок сам собою 

напрошується при візуальному огляді вітрин більшості сучасних 

книжкових магазинів.  

Серед молодіжної читацької аудиторії найбільшою 

популярністю користуються твори, написані в жанрі фентезі. 
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