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“Така близька і така невідома”
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ЗАСЯДЬКА

Д уб О.Засядька.

Погруддя О.Д.Засядьку
виготовлене для на
шого музею Валерієм
Єрмаковим з
с. Панасівна Мирго
родського району.
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В.С. Стогній.

В.С. Стогній.

І.В.Хлопко,
випускник
школи 1956 року.

Скульптор
В. М. Єрмаков.

Найбільшим історичним наслідком
життя й діяльності Олександра Засядька
стало те, що він очолив шеренгу наших
славетних земляків, вагомий внесок яких
у розвиток світової космонавити безсум
нівний. Тому ми по праву можемо сказати,
що він герой не тільки свого народу, а й
усього людства.
Національно-культурне
відродження
України і надалі сприятиме утвердженню
в історичній пам’яті нашого народу воскреслих із забуття імен його славних си
нів і дочок.
ІІП «Гаеяччина туристична»
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«Нація проявляє себе не тільки в людях,
яким вона дає життя, але й в тому,
яким людям вона віддає належне,
яких людей вона нам ятає»
Джон Кеннеді

Два століття тому на просторих піща
них вигонах від Лютеньки до Великих Сорочинців розпочався відлік історії україн
ського ракетобудування і його основопо
ложником став козацький нащадок Олек
сандр Засядько.
Саме тут у ті вельми напружені роки
наукових пошуків ракетного генерала на
роджувалась і теорія ракетної тяги - га
лузь науки, якої ще не знав світ.
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Фрагмент карти Місяця, де знаходиться
кратер «Море Засядька».

Славне ім’я гідного сина українського
народу живе у віках. Слава сягнула Міся
ця: один із найбільших кратерів носить
ім’я видатного сина Полтавського краю.
Винахідник все життя мріяв, щоб люд
ство від бойових ракет прийшло до ракет
міжпланетних.

Олександр Дмитрович Засядько наро
дився 7(20) листопада 1779 року в містечку
Лютенька Гадянького повіту на Полтав
щині в сім’ї головного гармаша Запорізь
кої Січі. Його прадіди Нестір та Іван були
козаками Хорольської сотні, а прапрадід
Яків Засядько 1659 року став Лубенським
полковником. Дід Данило і прадід Лук’ян
були лютенськимн сотниками, а батько
Дмитро Данилович, навіть очолював ар
тилерію Запорозької Січі за Петра Калншневського, з яким родичався - був його
хрещеником.

Обстріл табору татар козацькими ракетами
гетьмана Ружинського (1516р.).

Можливо у сім’ї головного гармаша За
порозької Січі згадували і про козацькі ра
кети 1516 року.
Після розгрому Січі Дмитро Засядько
отримав дворянський чин і з дозволу царипі. у серпні 1790 року виправив двох
своїх синів до інженерного кадетського
корпусу в Петербург. Таким чином, юний
Олександр Засядько у вісімнадцять ро
ків. по закінченню навчання, став офіце
ром. Доля розпорядилася так. шо наступні
п’ятнадцять років йому довелося не поли
шати поля бою. Він брав участь у італій
ському і швейцарському походах Суворо
ва. Двадцятирічним юнаком Засядько був
серед восьмисот артилеристів експедицій
ного корпусу; який поспішав через Альпи
рятувати царів. Не раз Олександру дово
дилося брати участь у рукопашних боях,
тричі під ним у бивало коня, двічі ку лі про
бивали ківер.

За ці п’ятнадцять бойових літ йому двічі
довелося воювати з французами і турками
в Італії, Швейцарії, на Балканах і в Адріатичному морі. Війну з Наполеоном він
пройшов від Москви до Парижа і Лейп
цига командиром артилерійської брига
ди. Шпага за хоробрість, чин полковника,
шість бойових орденів і слава хороброго
воїна - такий підсумок його бойового шля
ху в тридцять п’ять років.
Ще в період бойових походів Засядька
все більше непокоїла думка про потребу
пере
модершзацн артилерії,
конання в цьому з’явилося у нього після
Лейпцігської битви, під час якої він по
чув про англійські, так звані «конгревові

сиділо б з нами багато сміливців, полеглих
на полі бою» - говорив Засядько.
Ось чому Олександр подав у відставку і
повернувся в рідну Лютеньку, щоб зайня
тися дослідами у пошуках нової зброї, хоча
мав можливість відпочивати в столиці,
красуватися своїми нагородами перед пре
красними дамами.
Щоб мати кошти на прожиток і дослід
ницьку роботу, продав батьківський має
ток під Одесою, а вдома спорудив кузню і
лабораторію та запросив до себе спеціаліс
тів. Працюючи над винаходом по двадцять
годин на добу, Засядько не жалів себе. І на
полеглива праця згодом увінчалася успі
хом. Неподалік містечка 200 років тому
злетіла вгору вогняна ракета. А потім ще
і ше. На місці падіння ракет горіли піски...
Недоброзичливці нарікали, шо якийсь ди
вакуватий офіцер заповзявся «спалити гу
бернію». Але той не звертав на них уваги.

УЛютенській кузні. Художник В.Перетятько.

Тут на сцені оживають епізоди життя
ракетного генерала.

ракети». Згодом з’явилася можливість пе
репочити після війни і краще осмислити
бойовий досвід, успіхи і поразки, втілити в
життя ідею створення ракетної зброї.
«Я воїн і всі мої думки спрямовані на
прославлення нашої зброї. Якби у нас була
ракетна зброя раніше, хто знає, чи посмів
би Бонапарт ступити на нашу землю. А
якщо ж і почав своє варварське нашестя,
то, можливо, його зупинили б раніше. І тоді

Наполегливо шукав ефективну рецептуру
пороху, визначав оптимальну товщину сті
нок снаряда, навчався точно запускати ра
кети в ціль.
Він конструював ракети запалюваль
ні та гранатні (фугасні). Вони були різних
калібрів. Перші їх зразки під Лютенькою
пролітали відстань до 2300 метрів.
Про це випробування у своїй книзі «Від
Зінькова до Мельборна» згадує письмен
ник Д.В.Нитченко.
Великим успіхом винахідника стало
створення пускових установок для запуску
нової зброї. Це були легкі «триноги-козли».
які міг переносити вільно на своїх плечах
один солдат. А згодом ним були сконстру
йовані пускові установки залпового вогню.

які зі спеціальної триноги могли одночас
но, чи поодинці, запускати шість ракет. Це
був прообраз майбутніх «Катюш» і «Гра
дів», а ще винахіднику вдалося налагоди
ти безпечне виготовлення зброї і винайти
пристрій для точного наведення її. Окрім
запалювальних і гранатних, винахідник
сконструював ще й сигнальні ракети, які
під час запуску вночі можна було розгля-

Згодом винахід ракетника високо оці
нили та присвоїли йому звання генералмайора. Імператорським наказом призна
чили очолити новостворене Вище артиле
рійське училище, Петербурзький арсенал,
піротехнічну лабораторію і Охтинський
пороховий завод. Знання Засядька з фі
зики, хімії, механіки і математики були
ґрунтовними, підкріплювала їх величезна
бойова практика, а невтомність і цілеспря
мованість допомагали успішно виконува
ти організаційні справи і вдосконалювати
винаходи своєї зброї.
У 1826 році Засядька призначають на
чальником штабу артилерії. Це була пора.

Випробування перших ракет на луках Псла
(1815 -1818 рр.) Художник В.Перетятько.

дати на відстані до 40 верст. Перші зраз
ки бойових ракет були здатні досить точ
но влучати у мішені, що знаходилися на
відстані до чотирьох кілометрів. Згодом
Засядько знаходить і пристрій для наве
дення цієї зброї. Підсумки своїх дворічних
експериментів (1816-1817рр.) в Лютеньці,
вчений виклав у праці «Про справу ракет
запалювальних і фугасних», яку написав
1817 року. Вона стала першим посібником
із виготовлення та бойового застосування
ракетної зброї для тогочасного війська.
Навесні 1818 року Олександр Засядько
з великим обозом вирушає з Лютеньки до
Санкт-Петербурга. Під час показових ви
пробувань в артилерійському полігоні біля
Петербургу кращі зразки ракет Засядька
пролетіли на відстань 2888 сажнів (понад 6
км).

коли в повітрі знову запахло порохом: на
зрівала нова війна з турками. Він успішно
налагоджує серійне виробництво ракетної
зброї. За його планами щороку мали ви
пускатися шість тисяч ракет. Вони являли
собою такий складний пристрій, шо виго
товляти їх на одному заводі було неможли
во, тому замовлення розподілялись по всій
Імперії. Сировину' й деталі виготовляли
окремі державні та приватні заводи. Оста-

точне ж складання виконували на спеці
альному ракетному підприємстві.
Вже на початку 1828 року Засядько під
писує наказ про створення у військах по
стійної ракетної роти, оснащеної шеститрубними станками для запуску ракет.
Рота складалася з 23 осіб командирів і
понад 300 рядових ракетників. На облогу
фортеці Браїлов з початку війни рота взя
ла більше трьох тисяч ракет. Перед самим
штурмом Засядько за тиждень особисто
навчив ще 23 роти ракетників. Вони у день
штурму по фортеці на світанку здійснили
перший залп фугасними, а другий - запа
лювальними ракетами, сіючи паніку серед
ворогів. За чотири дні гарнізон Браїлова
капітулював. Так біля українського міста
на Поділлі могутня зброя Засядька про-

Після війни стан здоров’я генераллейтенанта Засядька різко погіршився і
Олександр Дмитрович подав у відставку.
Він знову повернувся в Україну і останні
роки проживав у Харкові, але і тут неспо
кійний розум винахідника прагнув нових
відкриттів. Аби налагодити медичне об
слуговування простого люду, він виношує
ідею додаткової медичної освіти священи
ків, щоб вони лікували і душу, і тіло люди
ни. А ще генерал прагнув придумати таку
машину, яка б проводила кораблі через
Дніпровські пороги. Та під час поїздки на
Хортицю його хвороба загострилася і 27
травня 1838 року серце винахідника зупи
нилося.
Поховали його, як і заповідав, у Курязькому монастирі під Харковом. На жаль,

ЛчУі
Зустріч з художником Володимиром Перетятьком біля його картини
«Обстріл турецької фортеці
Варакетами О.Д.Засядька».

йшла перше бойове хрещення. Потім його
ракетні роти долали опір фортець Варни,
Сілістрії, Ахалциха, Шумли та інших ру
бежів. З боку моря ракетами Засядька ту
рецькі гарнізони вражали Дунайська та
Чорноморська флотилії, навіть, у горах
Кавказу злітала його нездоланна зброя у
війні з турками. Ракети всюди наближали
перемогу над ворогом.
Стрімкий політ пошуків на початку
XIX століття привів Засядька до ідеї по
льоту на Місяць, зокрема, на ракеті. Він
підрахував скільки пороху потрібно для
цього і зрозумів, що надто слабке це пали
во для такого польоту. Винахідник напо
легливо вів пошуки потужнішого палива
і вони привели його до нафтопродуктів,
але вивчити їх не встиг.

могила не вціліла до наших днів, н зруйну
вали вихованці відомої всім колонії. При
кро, що над пам’яттю винахідника і пол
ководця глумилися не тільки вони. Через
козацьке походження Засядька, якого він
старався ніколи не приховувати, а навпа
ки - гордився ним, його ім ’я у радянські
часи намагалися викреслити з національ
ної пам’яті.

Та незважаючи на це, в 1979 році у ви
давництві «Молодь»
вийшла друком
російською мовою
книга харківського
робітника-ливарника Юрія Нікітіна під
назвою «Шпага Александра Засядько».
Пізніше про Олександра Засядька була
перевидана книга «Золотая шпага».
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перішню і майбутню славу України. Відо
мі в усьому світі, вони мають бути достой
но пошановані перш за все на рідній землі.
Пам’ять про них і їхні справи ми повинні
дбайливо зберігати і передати наступним
поколінням. Достойні діяння теперішніх
нащадків збагачуватимуть Україну».
Тільки після проголошення незалеж
ності України крига забуття почала скре
сати. Спочатку вийшли в світ поштовий
конверт і марка, присвячені ракетному
генералу, автор яких - філателіст Валерій
Чередниченко.

і ЗАСЯДЬКО я

Валерій Чередниченко
під час свята «Засядьку-230».

Він ЗО років співпрацював з місцевими
краєзнавцями, для музею О.Засядька по
дарував енциклопедію «Український кос
мос».

Ще у 2009 році Герой України акаде
мік Ігор Юхновський у книжці «Славетні
імена Полтавщини. Олександр Засядько»
підкреслив: «Ім’я видатного інженераартилериста Засядька, як і імена інших ви
датних українців минулого, складають те-

У 2005 році на батьківщині Засядька
встановили меморіальну дошку його імені.
Художник Микола Цись.

Відкриття пам ’ятного знаку «Козацька могила» (2009).

Меморіальна дошка на стіні музею
Олександра Засядька.

на делегація Державного підприємства
«Конструкторське бюро «Південне» імені
М.К.Янгеля». Науковці підприємства були
приємно вражені тим, як дбайливо обері
гають пам’ять про свого видатного земля
ка у його рідному селі Лютенька.

Згідно Постанови Верховної Ради від
26 грудня 2008 року вперше на державному
рівні відзначили ювілей ракетника.

Національна спілка краєзнавців України в Лютеньці.

Гості з «КБ «Південне» ім. М.К.Янгеля»
подарували для майбутнього музею ма
кет сучасної ракети «Зеніт - 35Ь», книги,
фотоматеріали про «Південмаш», юві-

Гості і земляки, дослідники і науковці
на святі відзначення ювілею у 2009 році.

Організаторами святкування ювілею
О.Д.Засядька стали наші земляки: акаде
мік Б.С.Стогній, кандидат технічних наук
В.С.Стогній та очільники Національної
спілки краєзнавців України, делегація
якої відвідала Лютеньку 2009 року.
У 2017-2019 роках організовано ряд за
ходів з підготовки до відзначення 240-ї
річниці з дня народження О.Д.Засядька. В
рамках підготовки до ювілею батьківщи
ну ракетного генерала відвідала поваж-

Леонід Каденюк, перший космонавт України,
з учнями
Лютенськошколи.

лейні буклети видатних конструкторів
М.К.Янгеля, В.Ф.Уткіна, С.М.Конюхова,
картину «Місто Дніпро - космічна столиця
України», різні документи. В кінці зустрі
чі начальник інформаційного відділен
ня, помічник Генерального конструктора
В.Д.Ткаченко сказав: «До сьогодні Україна

мала свою ракетно-космічну столицю місто Дніпро, тепер ми переконалися, що
вона має і батьківський дім». Цим бать
ківським домом О.Е.Кошан, заступник
Генерального конструктора «КБ «Пів
денне» назвав Лютеньку - батьківщину
О.Д.Засядька.
Згідно постанови ВР України «Про від
значення пам’ятних дат» від 17.12.2018
року затверджено також вшанування
240-річчя винахідника, конструктора і вче
ного О.Д. Засядька на державному рівні.

Засновники і меценати музею
Олександра Засядька зустрічають гостей з Дніпра.

Комунальне підприємство «Гадяччина
туристична» підготувала проект святку
вання ювілею славного земляка.
На його батьківщині у с. Л ютенька сила
ми місцевих краєзнавців і меценатів ство
рено музей О.Д.Засядька на базі зразково
го шкільного (директор В.В.Шаповал) та
сільського історико-краєзнавчого музею
(завідуючий С.Д. Пашко).
Засядько народився у краї, який Леся
Українка назвала «найукраїнішою Укра
їною», де до сьогодні зберігаються звичаї
та обряди язичницької і козацької куль
тури. До наших днів у Лютеньці на Трій
цю відзначають свято Віхи, ставлять ви-

Екскурсія у музей генерала Засядька.

сокі уквітчані
жердини,
що
здіймаються
до неба. «Чим
вища
віха,
тим
ближче
до Бога» - в
цьому символі
свята
земля
ків Засядька з
давніх-давен
в ідобр ази л ося
одвічне прагнення
людини до КосмоСУ- Лютенька
- одне з най
більших і найдревніших сіл
Полтавщини,
про що деталь
ніше описано у
книзі І.Чайки
«Лютенька:
.

В ІД
зем л і
КОСМОСу».

,,

.

.

Фестиваль «Віха» - День села,
ДО зустріч із І.В.Хлопком, заслуженим випробовувачем космічної
техніки, випускником школи.

Є н а д і я , ЩО
Лютенька стане також і туристичні
центром прославлення предтечі украї
ської сучасної ракетної зброї генерала
О.Д.Засядька, адже звідси 200 років тому по
чався відлік укра
їнського ракетобу
дування. про що і
понині свідчить Дуб
Засядька. Нащадок
сотників і гарма
шів Олександр За
сядько тут палив
ракетами-трубками
копипі сіна на без
країх
піщаних виго
ЛЮТЕНЬКА:
нах
неподалік
свого
ВІДЗЕМЛІ ДО КОСМОСУ
дуба. Сіно спеціаль
но складали у ко
пиці на високих пагорбах, аби було краще
видно, чи потрапляють у ціль ракети Вони
летіли сюди від батьківської ку зні з окраї
ни Лютеньки на відстань понад дві версти.
Саме тут був перший полігон для запу ску
ракет Олександром Засядьком.

