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Стаття присвячена відомому досліднику минувшини Полтавського краю Віктору Яковичу Ревегуку. 
Розглядаються фрагменти біографії дослідника, сходинки наукового зростання, творчі плани історика-
краєзнавця. Особлива увага присвячена педагогічній та громадській діяльності В. Ревегука, формуванню 
підвалин його наукового світогляду.
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«Бережіть собори душ своїх, друзі. Собори 
душ…» – ця моральна настанова видатного укра-
їнського письменника Олеся Гончара думаючим 
читачам ХХ століття, серед яких і дослідники іс-
торії та культури України, Полтавщини, стала їх 
життєвим кредо. Адже всі причетні до історико-
краєзнавчої наукової діяльності є не тільки ре-
тельними дослідниками минувшини рідного кра-
ю, а й фундаторами та будівничими поруйнова-
них тоталітаризмом соборів людських душ… 

Славну плеяду професійних істориків-
краєзнавців Полтавщини [1] важко собі уяви-
ти без Віктора Яковича Ревегука, кандидата іс-
торичних наук, доцента кафедри історії України 
Полтавського національного педагогічного уні-
верситету імені В.Г. Короленка. Бібліографія його 
праць налічує понад 200 найменувань, серед яких 
монографії [2], підручники та навчальні посібни-
ки [3], брошури , наукові статті [4].

Народився В.Я. Ревегук 2 травня 1938 року в 
селі Малі Будища Гадяцького району Полтавської 
області, із сімейних переказів знав, що походить із 
козацького роду, про що пізніше, вже в роки про-
фесійної діяльності довідався документально [5]. 

Після закінчення сільської семирічної школи та 
Гадяцької середньої школи №2 у 1956 році працю-
вав ще два роки кочегаром, заробляючи виробни-
чий стаж для вступу до вищого навчального закла-
ду. В 1958 році вступив на історико-філологічний 
факультет Полтавського державного педагогічно-
го інституту імені В.Г.Короленка, який успішно за-
кінчив у 1963 році. Свій перший досвід педагога-
історика здобував протягом двох років, працюю-
чи за призначенням у Білогірському професійно-
технічному училищі Кримської області. 

Оскільки реалії соціалістичного способу жит-
тя не дозволяли молодому безпартійному вчите-
леві вступити до аспірантури для продовження 
фахового зростання, ще шість років працював і 
вихователем у школі-інтернаті в рідному Гадячі, 
і товарознавцем із книжкової справи, і старшим 
лаборантом у Полтавській філії Львівського 
торгово-економічного інституту. 

У 1971 році В.Я.Ревегук вступає до аспіран-
тури при кафедрі історії УРСР Харківського 
державного університету, де науковий керів-
ник доктор історичних наук, професор Іван Кли-
ментійович Рибалка формулює йому наукову про-
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блему для дисертаційного дослідження «Доне-
цько-Криворізька республіка» – на той час «білу 
пляму» в історії УРСР [6], яку він ретельно вивчив, 
опрацював і ввів у науковий обіг невідомі, нові до-
кументи і матеріали. У 1975 році вказане дисерта-
ційне дослідження ним успішно закінчене і захи-
щене перед спеціалізованою 
вченою радою університету.

Із вересня 1975 року 
Віктор Якович і по даний час 
незмінно працює на кафедрі 
історії України Полтавського 
державного педагогічного ін-
ституту імені В.Г. Короленка, 
невтомно досліджуючи іс-
торію та культуру рідної 
Полтавщини.

Принциповий учений, 
вдумливий аналітик, який 
вміло послуговується різ-
номаніттям науково-
дослідницьких мето-
дів вивчення пробле-
ми, Віктор Якович ви-
кликає повагу й поша-
ну у своїх студентів, се-
ред яких немало тих, 
кому прищепив відда-
ну любов до історич-
ного минулого України, 
Полтавщини. Багато з 
них стали професійними 
вченими, істориками-
краєзнавцями.

У домашньому ар-
хіві вченого зберіга-
ється чорно-біле фото середини 60-х ро-
ків Свято-Миколаївської церкви його рід-
ного села Малі Будища, що на Гадяччині. 
Оточена тісним натовпом людей, що при-
йшли на Великдень до церкви, вона стоїть 
без хрестів, у ній уже радянською владою 
заборонено здійснювати релігійні обря-
ди. Але щороку на найбільші православні 
свята Різдво й Великдень мешканці села йшли до 
святині молитися, хоча до самого її зруйнування 
у 1984 році там був склад різних господарських 
матеріалів та збіжжя. 

Вірність людей, його односельчан, закладе-
ній поколіннями українців культурній традиції 
православ’я стала підвалиною його науково-
дослідницької діяльності. Вона втілилася в по-

шукові та дослідженні саме тих наукових проблем 
у історії рідного краю, розв’язання яких не дава-
ла офіційна історія УРСР. Так, серед найменш ви-
вчених проблем виявилися історія національного 
відродження українців, зокрема, полтавців почат-
ку ХХ століття; історія голодоморів 1921–1923 рр, 

1932–1933 рр., 1947 р.; останні роки 
життя в Полтаві великого російського 
пись-менника-гуманіста В.Г. Короленка,  
організація національно-патріотичного 
підпілля полтавців та їх життя у роки фа-
шистської окупації міста, області та ін. 

Із здобуттям Україною незалеж-
ності професійна діяльність історика-
краєзнавця В.Я. Ревегука доповнилася 
ще й активною державницькою громадсь-

кою складовою. 
Нерідко бурхли-
вий у виявленні 
своїх громадян-
ських, патріо-
тичних почуттів, 
Віктор Якович 
збирає навколо 
себе однодумців 
і активно впро-
ваджує разом із 
ними вже не тіль-
ки в навчально-
виховний про-
цес педагогічно-
го інституту, а й 

в спраглу до істини грома-
ду Полтави знання про до-
сі невідому для них істо-
рію та культуру України, 
Полтавщини. 

Так, із 1991 й до 1994 ро-
ку він активно працює на 
громадських засадах рек-
тором одного з перших в 
Україні Університетів украї-
нознавства. Полтавська гро-
мадська організація «Уні-

верситет українознавства імені Василя Кричев-
ського», яка працювала у тісному зв’язку із 
Просвітою, Фондом Української культури, Това-
риством зв’язків із зарубіжними українцями, 
Конгресом української інтелігенції, налічува-
ла широке коло прихильників, здійснила значну 
кількість культурно-просвітницьких акцій на те-
ренах Полтавського обласного краєзнавчого му-
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зею. Серед них зустрічі із зарубіжними українця-
ми, представниками діаспори Канади, Австралії, 
Чехії, Німеччини, проведення тематичних «круг-
лих столів», вивчення та підготовка до видання 
матеріалів про операцію «Вісла» тощо.

У своїй науковій пошуково-дослідницькій ді-
яльності В.Я. Ревегук опрацьовує надзвичайно ве-
лику кількість джерел: архівних, наукових статей, 
монографій, епістолярну спадщину, мемуарну лі-
тературу, науково-публіцистичну й белетристич-
ну літературу. Нерідко, якщо випадає нагода, він 
спілкується й із людьми-очевидцями подій, допов-
нюючи архівно-документальні дані живими спо-
гадами свідків історичних подій. Застосовувані 
методи дослідження дозволяють йому відтво-
рювати канву історичних подій, насичувати її 
людьми, головними рушіями історії. А відкри-
ті в роки незалежної України архіви Управління 
Служби безпеки України дозволили йому делікат-
но торкнутися найболючіших сторінок людської 
пам’яті, які пов’язані із репресивними заходами 
моторошного сталінського режиму. 

Так, працюючи над дослідженням теми 
«Трагедія полтавських кобзарів», Віктор Якович 
встановив, що українська революція 1917–1921 
років відкрила шлях до бурхливого розвитку коб-
зарського мистецтва, створення творчих колекти-

вів народних майстрів. Організатором і керівни-
ком Полтавської капели бандуристів був музич-
но обдарований Володимир Андрійович Кабачок 
(1892-1957 рр.), який народився в селі Петрівцях 
на Миргородщині у бідній селянській родині. 
Завдяки його організаторському хисту в 1925 ро-
ці у Полтаві був створений ансамбль бандурис-
тів, у якому в різні часи працювало 12 таланови-
тих виконавців. Перед виступами Полтавського 
ансамблю бандуристів пояснення нерідко да-
вав відомий подвижник українського національ-
ного відродження літературознавець, фолькло-
рист, перекладач, педагог Володимир Щепотьєв. 
Велику допомогу Полтавській капелі нада-
вав один із лідерів українського національно-
культурного відродження і невтомний подвиж-
ник кобзарського мистецтва Гнат Хоткевич. 

Трагічна доля полтавських, миргородських, 
зіньківських кобзарів, з’ясована дослідницько-
пошуковими розвідками В.Я.Ревегука, незаба-
ром побачить світ у вже готовому до друку ма-
кеті монографії « Національне відродження 
Полтавського краю на початку ХХ століття». 

У творчих планах невтомного дослідника-
краєзнавця видання цілісного дослідження – 
узагальнюючої монографії «Полтавщина в огні 
Української революції 1917–1921 рр.». 
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Наталия Кочерга

ПОЛТАВСКИЙ ИСТОРИК-КРАЕВЕД ВИКТОР РЕВЕГУК 
Статья посвящена известному исследователю прошлого Полтавского края Виктору Яковлевичу 

Ревегуку. Рассматриваются фрагменты биографии исследователя, ступени научного роста, творчес-
кие планы историка-краеведа. Особое внимание уделено педагогической и общественной деятельности 
В. Ревегука, формированию основ его научного мировоззрения.
Ключевые слова: Виктор Ревегук, краеведение.

Nayalya Kocherha

HISTORIAN-ETHNOGRAPHER OF POLTAVA VICTOR REVEGUK
Article is devoted to Viktor Yakovych Revehuk – the famous researcher of Poltava region’s past. The article 

covers the fragments of researcher’s biography, the steps of his scientifi c growth and creative plans of the 
ethnographer. Particular attention is devoted to educational and social activities of V. Revehuk, to the forming 
the foundations of his scientifi c outlook.

Key words: ethnographer, Poltava, historian.




