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Історія знає чимало видатних і талановитих 
українців, що зробили значний внесок у розви-
ток науки, мистецтва, літератури… Кожен із них 
вплинув на Україну та світ своїми вчинками, 
працею, думками, відкриттями та дослідами. 
Серія книжок «Видатні українці» розповість про 
життя цих величних людей, які змінили світ на 
краще й подарували нам геніальні ідеї та вина-
ходи. Кожна історія написана таким чином, що її 
буде цікаво читати дорослим разом із дітьми. 
Спільне читання та обговорення — найприємні-
ший спосіб проведення дозвілля і найефективні-
ший спосіб виховання.
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Мені сказали, що людина
ще ніколи не створювала
вдалого літального апарату,
і взагалі, це нездійсненно.
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Олег Промахов

Насамперед, Ігор 
Сікорський — перший, 
хто почав займатися 

будівництвом великих 
літаків.

З книжки дитина 
дізнається, що в сучасних 

гелікоптерах використовують 
схему, яку винайшов 

Ігор Сікорський.

Маленького читача 
може зацікавити те, 

що авіаконструктор довів 
неможливе і став винахідником 

багатомоторних літаків, 
існування яких доти в авіації 

вважали нереальним. 

Буде корисно 
довідатися, де в Києві 

розташований дім Ігоря 
Сікорського, в якому 
він зробив свої перші 

винаходи. 

Читаючи біографію 
авіаконструктора, дитина 

зрозуміє, чому Ігор Сікорський 
створював і випробовував 

свої літаки особисто.

Тому що саме завдяки 
Ігорю Сікорському політ 
на пасажирському літаку 
став для нас можливим. 

Усім варто знати, 
що винаходи 

Ігоря Сікорського 
прославили його та нашу 

країну на весь світ.
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Iгор  
Сiкорський 

Олег Промахов

ВИДАТНІ УКРАЇНЦІ .  
ЛЮДИ ,  ЯК І  ТВОРИЛИ ІСТОРІЮ

К И Ї В   |   А Г Е Н Ц І Я  « I P I O »   |   2 0 1 9



УДК- 629.73.02-051(=161.2)(092

П81

Промахов, Олег
П81  Ігор Сікорський/Олег Промахов – К.: «Агенція «IPIO», 2019. – 

128 с., іл. – (Видатні українці).

ISBN 978-617-7453-59-7 

Серія книжок «Видатні українці. Люди, які творили історію» — це 
унікальний проект, який сприяє якісному дозвіллю батьків і дітей. Книж-
ка, яку ви тримаєте в руках, розповість дивовижну історію про видатного 
авіаконструктора — Ігоря Сікорського.

Нині багатотонні літаки й гелікоптери в небі — звична річ. Та трохи більше 
ста років тому, коли подібне диво могли собі лишень уявити дослідники і шану-
вальники творчості Леонардо да Вінчі й Жуля Верна, жили кілька відчайдухів, 
готових втілити в реальність мрію про небо. Серед піонерів авіабудівництва, 
однією з найвидатніших ключових фігур став авіаконструктор Ігор Іванович 
Сікорський. Біографія авіаконструктора непроста. Він почав працювати на 
голому ентузіазмі, однак спромігся увійти до когорти засновників індустрії 
авіації. Він переживав злети і падіння, кризи і невдачі, життя на чужині, та 
жодного разу не засумнівався ані у власному призначенні, ані в тому, що його 
проекти досягнуть успіху. Сікорський, як і його винаходи, пройшов склад-
ний шлях по глобусу. Вперше у небо він здійнявся в Києві, і поставив перші 
світові рекорди. У Санкт-Петербурзі почав серійне виробництво аеропланів. 
А масовими його літальні апарати стали у Сполучених Штатах Америки. 
Від середини ХХ століття й понині гелікоптери Сікорського перебувають на 
озброєнні американських ВПС і служби безпеки американських президен-
тів. Сікорського справедливо вважають батьком виробництва гелікоптерів. 
Особисто ним і під його керівництвом було розроблено 78 видів літальних 
апаратів. Його нагороджено 80 нагородами в галузі авіабудівництва.

Ігор Іванович Сікорський мав дивовижну життєву місію — поліпшувати 
життя людей за допомогою техніки. І попри численні перепони зі своєю місією 
він гідно впорався, ставши одним із найвидатніших світових авіаконструкторів, 
автором літаків і гелікоптерів, які стали зразками передової техніки ХХ століття.

УДК-629.73.02-051(=161.2)(092)

Усі права захищено. Жодну частину цієї 
книжки не може бути відтворено без письмо-
вого дозволу власника авторських прав.

 
 © О. Марчишина, ілюстрації, 2019

  ©  Видавництво «Агенція «IPIO»,
ISBN 978-617-7453-59-7     оригінал-макет, 2019





4

Ви читаєте дітям? Я почала читати сину та доньці ще 
коли вони були зовсім маленькими. І вже зараз бачу, 
наскільки правильним було це рішення! Мої діти 
справжні фанати книг — і я цим дуже пишаюся. Діти 

надзвичайно потребують нашої батьківської уваги. А чита-
ти, я переконана, — це найкраще дозвілля у будь-якому віці.

Але, на жаль, більшість дитячих книжок закривають 
якісь базові речі. Тому я постійно була у пошуку книжки, 
яка була б цікавою та давала певний життєвий приклад. 
Сучасні діти захоплюються історіями про супергероїв. Ці 
персонажі, безумовно, дуже цікаві, але вони всі несправжні 
і їх супер-здібності вигадані.

Ви знаєте, що у певному віці дитині вкрай необхідний 
приклад для наслідування? Я стала шукати, про кого реаль-
ного і зі справжніми супер-здібностями, можна розповісти 
дитині. Ми навіть провели дослідження та опитала читачів 
нашого видавництва.

Життя видатних людей — це те, що цікаво усім, в будь-яко-
му віці. І що особливо важливо, це СПРАВЖНІ супергерої. 
Звичайні люди, як ми з вами, які зробили щось надзвичайне 
і змінили цей світ на краще. Ось цей приклад, якого так не 
вистачає нашим дітям!
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Моя мрія та місія — щоб якомога більше дітей любили 
читати і читали хороші, добрі, правильні та корисні книж-
ки. Наша адаптована серія книг «Видатні особистості для 
дітей» — це історії про звичайних хлопчиків та дівчаток, 
їх дорослішання та навчання, про перепони на шляху до 
успіху та щастя від досягнення мрій. Ці книги допомагають 
дитині отримати відповіді на питання про те, як працює 
цей світ, як досягти успіху, чому вчитися, який життєвий 
шлях обрати для себе.

Ми починали цю серію з книг про Стіва Джобса, Альбер-
та Ейнштейна, Коко Шанель. А тепер у нашому арсеналі 11 
біографій відомих на весь світ людей. І це тільки початок!

Зараз дуже хочу познайомити українських дітей з ви-
датними особистостями нашої країни (Сікорський, Каденюк 
та ін.). Розповісти їм про винахідників, дослідження та до-
сягнення яких, прославили Україну на весь світ. Вірю, щоб 
бути сильними та досягати більшого, дитині важливо знати 
свою історію.

Читайте разом з дитиною, говоріть з нею про важливе, 
дозвольте їй запитувати вас про все на світі — і ви назавжди 
залишитесь найкращими друзями! Читання розвиває ді-
тей будь-якого віку. А читання правильних книжок разом 
з батьками — формує особистість і характер дитини, робить 
її успішною в подальшому житті. Спільне читання впливає 
на дружні відносини батьків та дітей. Перевірено на своїх 
дітях, близьких та знайомих.

Ольга Іванова,  
видавець та директор IPIO
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РОЗДІЛ
В ЯКОМУ СОН СТАЄ 
РЕАЛЬНІСТЮ
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— Мамуню, почитай мені, будь ласка, про Робура, тоді 
я напевне засну.

Мама взяла з полиці книжку в коричневій шкіря-
ній палітурці. Вона знала, що це найулюбленіший твір 
її молодшенького, а тому найулюбленішого сина. Тож не 
дивно, що жвавий і допитливий хлопчик захоплювався 
пригодницькими романами, яких було чимало в океані 
книг батьківської бібліотеки. Особливо синові подобалися 
фантастичні романи відомого вже на той час Жуля Верна. 
Історії цього французького письменника вирізнялися не 
лишень захопливими сюжетами, а й науковими теорія-
ми, деякі з них навіть лягли в основу майбутніх винахо-
дів і тому стали пророчими. Мама тихенько примостилася 
біля ліжка і заходилася виразно читати лагідним і дуже 
рідним голосом.

«А тим часом, чи могло щось бути спокійніше за цей 
плавний рух в атмосфері, а надто вночі, коли навіть вітер 
ущух? Довколишню тишу порушував тільки шум обер-
тових гвинтів. Часом із землі долинав самотній свисток 
паровоза, який біг рейками, та голоси домашніх тварин. 
Дивовижний інстинкт! Ці земні мешканці відчували на-
ближення літального апарата і при його появі з переляку 
видавали жалібні звуки».
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Мама кинула погляд на синочка, чи не заснув часом. 
Хлопчик мирно спочивав на м’яких перинах із заплюще-
ними очима. Тоді легким, ледь відчутним рухом вона при-
брала його русяве волосся з чола і продовжила читання. Її 
голос лунав тихо і монотонно, сповнюючи дитячу кімнату 
й заколисуючи сина, занурюючи малюка в бездонний світ 
сновидінь.
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Фантастичний сон

Хлопчик розплющив очі. Сонячні промені, що проби-
валися крізь невелике кругле віконце, м’яко торка-
лися його обличчя, лоскотали своїм теплом щоки. 
Хлопчик усвідомив, що сидить у кріслі, на якому він 

часом засинав у батьковому кабінеті, вкотре зачитавшись. 
Але приміщення, в якому він прокинувся, було незнайоме. 
Довгаста кімната скидалася більше на широкий коридор. 
Віконця хоч і розміщувалися поздовж стін, однак освітлю-
вали слабенько. Світла в приміщенні додавали електричні 
лампи, що ряхтіли синім. Саме вони й привернули увагу 
знаттєлюба. Хлопчик устав і попрямував коридором повз 
крісла і столики. Якесь незвичайне відчуття не давало йому 
спокою, здавалося, все навколо вібрує, підлога справді вібру-
вала, адже він відчував це ногами! Інтер’єр чимось нагадав 
йому салон корабля: килимова доріжка на підлозі, дерев’яна 
оббивка стін, різьблені горіхові двері, а віконця — достоту як 
ілюмінатори на кораблі. Тільки ось замість звичної для судна 
хитавиці — ця дивна вібрація… Цікавість підганяла хлопчи-
ка вперед. Він хотів якнайшвидше розібратися із загадкою 
цього дивного місця. Пройшовши ще далі, він побачив попе-
реду двері. Ручка легко піддалася, і двері відчинилися. Рап-
том яскраве світло засліпило хлопчика, неначе б захищаючи 
таємну кімнату від його цікавого погляду.
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Заповітна мрія

Хлопчик розплющив очі. Яскраве світло затопило 
його кімнату з величезного вікна — це старша се-
стра відхилила фіранки, звільняючи шлях про-
вісникам нового дня.

— О, ти вже прокинувся?! Хутчіш умивайся і спускай-
ся донизу, сонько, тебе вже всі чекають до сніданку, — її 
лагідна усмішка і бадьорий голос стерли рештки мрій ма-
люка. Схопившись із ліжка, хлопчик заходився швидко 
збиратися — йому кортіло якнайшвидше розповісти про 
свій сон рідним.

Простора вітальня була вмебльована зі смаком. Видно, 
що господарі стежили за тенденціями моди і по можливо-
сті придбавали новинки кінця XIX століття. У трельяжі 
стояли порцелянові та фаянсові кухонні набори з Фран-
ції, Голландії та Австрії, однак чільне місце займали ди-
вовижні вироби умільця з іноземним корінням Фаберже. 
Його сервіз навіть у свята не діставали для ужитку, такий 
він був коштовний. Берегли. На стіні висіли картини, що 
дуже пасували цьому приміщенню, — натюрморти і сцени 
полювання художників фламандської школи. Мати зна-
лася на мистецтві, любов до прекрасного прищеплювала 
і своїм дітям.
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Стіл уже стояв накритий і сервірований ситним сні-
данком на англійський манер. Мед, варення, свіжий хліб, 
придбаний у пекарні неподалік, млинці. Однак чаювання 
відбувалося не на туманному Альбіоні, а в одному з най-
прекрасніших міст — Києві.

Сім’я традиційно збиралася у вітальні поснідати перед 
черговим для когось трудовим, а для когось і навчальним 
днем. Голова родини вже сидів на своєму чільному місці, 
гортаючи свіжу ранкову газету. Мама роздмухувала само-
вар, а сестри розкладали прибори.

— Мамо, тату, мені сьогодні такий сон наснився! — 
влетів у вітальню молодший син. — Я ніби плив по небу на 
летючому кораблі.

— Ти знову читала йому «Робура-завойовника»? — не 
відриваючись од читва, промовив батько. Мама відповіла 
зі своєю найчарівнішою усмішкою і скуйовдила синові 
волосся ніжним і таким безпосереднім материнським же-
стом. Батько згорнув газету, трохи схилився вперед і, гля-
нувши на хлопчика поверх своїх окулярів, продовжив:

— Бачиш, синку, цей сон — виплід твоєї уяви, навія-
ний фантастичною книжкою, яку перед сном прочитала 
тобі мама.

Було б дуже нерозумно сперечатися з авторитетною 
батьковою думкою. У всій країні не знайшлося б людини 
з такими знаннями у психології та поведінці людини. До 
того ж він був професором медицини в університеті. Зва-
ли цю видатну людину Іван Олексійович Сікорський.

— А знаєш, синку, — порушив мовчанку батько, до-
пиваючи другу чашку чаю, — один австрійський психо-
лог, Зиґмунд Фрейд, описав у своїй книзі, звідки беруть-
ся сни. Його теорія полягає в тому, що нам сняться наші 
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найзаповітніші мрії, які ми потай сподіваємося втілити 
у життя. У тебе, синку, дуже красива мрія — підняти лю-
дину в повітря, підкорити небеса…

Чи можливо здійснити мрію всього свого життя, про-
вісником якої був сон? Сновидіння хлопчика стало про-
рочим і через 30 років один в один здійснилося у житті. 
Шлях до втілення мрії був довгий і тернистий. Це шлях 
генія авіації, бога вертольотів і родоначальника великих 
літальних апаратів, нашого співвітчизника Ігоря Іванови-
ча Сікорського.

Запитання
  Яка була улюблена дитяча книжка  
Ігоря Сікорського?

  Де опинився хлопчик уві сні?

  Як батько поставився до мрії свого сина?
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В ЯКОМУ ВИХОВУЮТЬ ГЕНІЯ
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Славний рід 
Сікорських

Ігор Сікорський народився в Києві 25 травня (6 червня 
за новим стилем) 1889 року. Часто його називають «аме-
риканським авіаконструктором» або «піонером росій-
ської авіації». Та не в багатьох джерелах трапляються 

відомості про його українське походження. Завдяки ви-
вченню генеалогічного дерева Сікорських вдалося більше 
дізнатися про прародичів Ігоря Івановича. Відомо, що рід 
Сікорських має козацьке коріння. Та й прізвище спершу 
було справді козацьке — Сікора. А вже згодом прадіди Іго-
ря Івановича, осівши під Білою Церквою і заживши мир-
ним життям, змінили прізвище на модний у той час поль-
ський манер і стали називатися Сікорськими. З кожним 
поколінням сім’я розросталася і дедалі більшала. Годі й 
казати — у діда Ігоря Івановича було аж 16 дітей! А був 
він звичайним священиком у селі Любча, що на Київщи-
ні, звався Олексієм. Його десятою дитиною був майбутній 
батько корифея авіації Ігоря Івановича Сікорського. Свя-
щеник Олексій Іванович мав можливість навчити своїх 
дітей грамоті за допомогою церковних книг і віддати на 
безкоштовне навчання до духовної семінарії. Оскільки на 
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той час здобути освіту було значно складніше, ніж зараз, 
це була чудова нагода виростити своїх дітей розумними, 
освіченими і культурними. Тому часто діти священиків, 
здобувши початкову освіту, прагнули й далі здобувати 
знання й опановувати науки. Іван Олексійович не був ви-
нятком і старанно вчився, намагаючись постигати за стар-
шими братами. Він цікавився природничими науками, 
літературою, філософією, не оминав увагою і духовні дис-
ципліни. За цей час він вивчив німецьку та французьку 
мови. Уже тоді своєю працьовитістю і рівним, розважли-
вим характером здобув велику повагу в семінарії поміж 
учителів і однокласників. Життя в побожній родині ви-
ховало в доброму хлопчикові щире бажання допомагати 
людям. Тому не дивно, що після училища, семінарії та 
гімназії він продовжив гризти граніт науки в університе-
ті, обравши медицину. Це рішення засмутило батьків, але 
перешкоджати синові вони не стали. Розуміли, що до тако-
го повороту долі він дійшов не спонтанно. Після самостій-
ної підготовки у 1862 році Іван Олексійович Сікорський 
блискуче склав іспити і був зарахований до університету. 
Допомагати йому батьки не мали змоги, однак спромогли-
ся виділити лишень 15 рублів і самовар. Віднині на життя 
юнак мусив заробляти сам.

Завдяки старанності й таланту Іван став одним із най-
кращих студентів. Із відзнакою закінчивши університет 
у 1869 році, він обирає одну із найбільш рідкісних на той 
час галузей медицини — психіатрію. Успішно захистив-
ши дисертацію, невдовзі здобуває докторський ступінь, 
а разом із ним і можливість більш плідно працювати 
в обраній сфері. Для розвитку своїх навичок, крім тео-
рії, молодому фахівцеві була потрібна і практика. На той 

18



час у Києві не було де прилаштуватися вченому з такою 
спеціальністю. Навіть у найпрестижнішому університеті 
Києва, який Іван Олексійович і закінчив, не було кафе-
дри психіатрії. З цієї причини йому довелося переїхати 
до Петербурга, де було набагато більше можливостей. Тут 
він продовжив свою професійну діяльність у шпиталі при 
Військовій медико-хірургічній академії. Пацієнтів на той 
час вистачало, не бракувало їх і у психіатричному відді-
ленні. Такими були невтішні наслідки російсько-турець-
кої війни 1877–1878 років. Велика кількість пацієнтів оз-
начала більше практики, а отже, і професійне зростання 
лікаря. Здавалося, Іван Олексійович був одержимий ідеєю 
зробити людей щасливими, обернути світ на кращий і доб-
ріший. Цю ідею він не вважав абстрактною, а намагався 
втілити її з науковим підходом. Серед багатьох проблем, 
що криються в людській психології, його цікавило питан-
ня виховання дітей і жорстоке ставлення до проблемних 
дітей. Саме такі теми він неодноразово висвітлював у ході 
своїх виступів на міжнародних медичних конференці-
ях і численних публікаціях не тільки у спеціалізованих 
часописах, а й у книжках. Деякі його роботи виявилися 
настільки важливими для науки, що їх переклали кіль-
кома мовами і видають понині. Маститий професор про-
славився на всю країну. Іван Олексійович відхилив багато 
пропозицій очолити психіатричні медичні установи у всіх 
куточках країни — чекав на привід повернутися до рід-
ного Києва. І його мрії судилося здійснитися в 1885 році, 
коли в альма-матер — Київському університеті св. Воло-
димира (нинішній Київський національний університет 
імені Т. Г. Шевченка) — відкрили кафедру психіатрії та 
нервових хвороб. Її він і очолив на багато років, ставши 
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світилом науки, першокласним професіоналом і дуже ша-
нованою в місті людиною, зробивши відомим своє прізви-
ще. Та що там казати — художник Васнецов навіть писав 
із Івана Олексійовича лик Іоана Златоуста у Володимир-
ському соборі. Можете самі перевірити! Популярність Сі-
корського-лікаря була така велика, що коли у нього на-
родилася п’ята і остання дитина, син Ігор, у родині вже 
склалася добра традиція, згідно з якою хрещеним кож-
ного новонародженого був представник царської династії. 
Хрещеними Ігоря стали князь Петро Миколайович (двою-
рідний брат імператора Олександра III) та його мати кня-
гиня Олександра Петрівна.
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Щасливе дитинство

У 
Києві родина Сікорських оселилася неподалік від 
університету на вулиці Малій Підвальній (нині 
Ярославів Вал, 15б). Атмосфера в родині була дуже 
позитивна. Панувала вона завдяки педагогіч-

ним навичкам батька і безмежній любові матері Зінаїди. 
Зрештою, в сім’ї Сікорських виросли талановиті і чуйні 
діти. Саме мама присвятила все життя вихованню дітей. 
Зінаїда Стефанівна була освіченою жінкою, хорошою лі-
каркою, музично і художньо обдарованою людиною, вона 
дала дітям найважливіші уроки життя.

Ігор став п’ятою дитиною в сім’ї. Його всі любили. Між 
старшими дітьми та Ігорем була відчутна різниця. Уже 
цілком самостійні сестри ставилися до молодшого брата 
з любов’ю, ніколи його не кривдили. Просто не могли чи-
нити зла, адже так вони були виховані — випромінюва-
ти любов і повагу до всіх. Коли сім’я з флігеля переїхала 
у великий триповерховий будинок, на двох горішніх по-
верхах сестри організували притулок для проблемних ді-
тей. Поки Іван Олексійович намагався чомусь навчити ді-
ток, його доньки дбали про них і опікали. Таке ставлення 
до нужденних — приклад, гідний наслідування! Тому не 
дивно, що рідного братика дівчата безмежно любили. Так 
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само до нього ставилася і матінка. Ніжила, пестила, при-
діляла йому всю свою увагу. Так балують останніх дітей, 
знаючи, що більше такого щастя не зазнають. Що далі — 
тільки онуки.

Ця атмосфера любові вкрай важлива для формування 
характеру людини. Творчі особистості виростають най-
частіше з тих, кого в дитинстві пестили й огортали лю-
бов’ю. З тих, хто недоїдає, кого не пестять і не люблять, 
виростають похмурі реалісти. А Ігор Сікорський був ве-
ликим мрійником. На той час він мав усі можливі найкра-
щі іграшки. А ще в нього були талановиті, самодостатні 
в побутовому сенсі друзі — хлопчики з хороших сімей. 
Коли малюк трохи підріс, батько Іван Олексійович розпо-
чав реалізацію задуманого плану. Професор Сікорський 
вважав, що старшим дітям приділяв недостатньо уваги, 
а тому вирішив реабілітуватися вихованням молодшого. 
Сікорський-старший намірився виховати з Ігоря… генія. 
Саме так! Хлопчик подавав великі надії. Непосидючий, 
жвавий, веселий, він мав дивовижну пам’ять, був дуже 
кмітливий, все схоплював на льоту, рано навчився читати. 
Батько відразу вирішив спрямувати сина по своїх стопах. 
Але наполягати не став: у хлопчика має бути повноцінне 
дитинство, і не потрібно йому напружуватися з ранніх ро-
ків. Ще встигне напрацюватися. Зрештою, добрі наміри 
батька вилилися у складання розгорнутого «плану жит-
тя» — програми розвитку сина. Подібні щоденники, які 
допомагають зосередитися і крок за кроком долати будь-
які перешкоди, професор Сікорський розробив і для себе. 
І вірив, що в цьому плануванні є глибокий сенс. А він, 
цей сенс, неодмінно є — якщо неухильно дотримуватися 
плану, не потурати власній ліні. Але навіть такий вплив 
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батька на життя дитини здатний зіпсувати дитинство. Та, 
на щастя, батько був головою, а мама — шиєю, тож саме 
мама займалася вихованням своєї наймолодшої дитини. 
Іван Олексійович був дуже заклопотаний роботою, тож 
незабаром трохи охолов до ідеї покрокового плану плекан-
ня генія. Згодом якщо він і пильнував за сином, то лише 
з метою не дати йому перевтомитися.

Дитинство Ігоря Сікорського і справді можна назва-
ти щасливим. У розпорядженні хлопчика була розкішна 
батьківська бібліотека, чудові сучасні іграшки. Пам’ята-
ючи власне, усього позбавлене дитинство, професор Сікор-
ський не шкодував грошей на розумні забавки для своїх 
дітей. Ігор читав із захватом усе, що траплялося під руку, 
часом навіть хаотично. Певна річ, нерозумних і беззміс-
товних книжок у бібліотеці Сікорських не було. Улюбле-
ну книжку Ігор міг перечитати кілька разів. Читав усе, 
однак найбільше полюбляв фантастику Жуля Верна, при-
годницькі романи Майн Ріда, Роберта Стівенсона й істо-
ричні саги Вальтера Скотта. А мама прищеплювала йому 
почуття прекрасного — навчала музики і живопису. Ці 
знання Ігор Іванович проніс крізь усе своє життя, а свої 
вміння і захоплення передав власним нащадкам.



Запитання
  Яку науку вибрав батько Ігоря Сікорського?

  Скільки дітей, крім Ігоря, було в родині?

  В якому місті жила сім’я Сікорських?
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В ЯКОМУ ПРАГНЕННЯ 
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В ДИТЯЧІЙ ІГРАШЦІ
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Побачений сон Ігор сприйняв як послання згори. 
Він часто згадував деталі сновидіння і фантазу-
вав над його продовженням — уявляв, який на 
вигляд може бути летючий корабель. У той час 

людству ще не було відомо таких агрегатів, хоча мрійни-
ків, які прагнули здійнятися в небо, не бракувало.

Мрія всього  
людства

Думка про польоти зародилася багато тисяч років 
тому. На малюнках давніх єгиптян та інків, зроб-
лених понад 5000 років тому, часто зображені фі-
гури крилатих людей. Подібні зображення можна 

знайти і на стародавніх пам’ятках греків і римлян. До 
речі, у греків була цікава легенда про те, як двоє людей, 
Дедал і його син Ікар, спробували підкорити небо, зро-
бивши собі пташині крила. Батько і син були ув’язнені на 
острові, з якого неможливо втекти. Єдиною, як їм здало-
ся, вдалою ідеєю було здійснення втечі по повітрю. Дедал 

27



заходився ладнати собі й синові крила. Зібравши пір’я 
птахів, він прикріпив його воском до особливих рам. 
Легенда розповідає, як ці люди, рухаючи своїми крила-
ми-руками, здійнялися в повітря і полетіли з острова. 
Ікар, хлопчик, ослухався батька і піднявся дуже високо, 
опинившись надто близько до сонця. Від сильного жару 
віск на крилах розтанув, пір’я перестало триматися — 
і крила розсипалися. Ікар упав у море й потонув. Ця роз-
повідь підтверджує, що вже у ті далекі часи люди були 
одержимі польотами. Однак із цієї розповіді та згідно 
з іншими джерелами можна виснувати, що в ті часи люди 
не знали, як повинні працювати літальні машини, тож 
ніяких серйозних винаходів здійснити не могли. У леген-
дах і давніх зображеннях часто трапляються згадки про 
наслідування пташиних крил, причому найбільш пра-
вильними із технічного боку вони були у давніх єгиптян. 
Ще впродовж багатьох століть не виникатиме нічого но-
вого у розвитку цього питання.

Нарешті у XIV столітті з’являються цікаві роботи із 
зображенням імовірних способів здійнятися в повітря. То 
були рисунки і начерки, зроблені видатним італійським 
художником Леонардо да Вінчі, одним із найвідоміших 
учених тієї епохи. Ці праці становлять великий інтерес, 
оскільки вперше у них висловлено думку про те, яким чи-
ном можна було би справді побудувати літальну машину, 
як мають бути зроблені частини такої машини тощо. Тут 
ми вже бачимо не наслідування природи, а свідому роботу 
людського розуму. Леонардо да Вінчі розробляв схеми різ-
них типів літальних машин, зокрема приладу з повітря-
ними гвинтами і парашута — спеціального пристрою, що 
уповільнює і робить безпечним стрибок із великої висоти. 
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Як усе нове, ці проекти були недосконалі. Парашут не мав 
спеціального отвору у вершині купола, що забезпечує ста-
лу траєкторію зниження, а в проекті вертольота автор не 
врахував уплив реактивного моменту від обертання гвин-
та, який розкручував би розташовану внизу конструкцію, 
далека від ідеальної була і форма гвинта. Одначе всі ці 
розробки стали видатними технічними передбаченнями.



Орнітоптер 
і гелікоптер

Завдяки великій батьківській бібліотеці і підказ-
кам люблячої мами, Ігор не з чуток знав про твор-
чість Леонардо да Вінчі. А захопившись літальни-
ми машинами, він знову згадав про італійського 

генія, особливу увагу звертаючи на його винаходи, по-
кликані підняти людину в повітря.

На дозвіллі Ігор часто любив зависати — у прямому сен-
сі цього слова — у плетеній люльці, яку попросив споруди-
ти для себе і підвісити на кількох канатах у дворі між дво-
ма велетенськими тополями. Люлька висіла за п’ять метрів 
над землею — так Ігор привчав себе до висоти, щоб не по-
лохатися під час випробовування свого першого літального 
апарата. Поки ровесники-гімназисти з азартом кидалися 
один в одного портфелями, Ігор годинами сидів у люльці й 
обдумував винаходи да Вінчі — орнітоптер і гелікоптер.

Орнітоптер був конструкцією, схожою на «винахід» 
Дедала, тільки з рухомим каркасом і більш досконалим, 
аніж крила з легенди.

«Крило в орнітоптері має здійснювати потужний 
помах і всією своєю поверхнею загрібати повітря донизу, 
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а потім повертатися вгору, можливо, менше зачерпую-
чи повітря, — міркував Ігор, розглядаючи малюнок да 
Вінчі. — Зрозуміло, що за таких умов крило підтримує 
апарат тільки тоді, коли воно рухається донизу. Здій-
маючись угору, воно не давало б ніякої сили. Тому довело-
ся б робити дві пари крил і змусити їх працювати так, 
щоб коли одна пара загрібала повітря вниз, інша вима-
хувала б догори. Так, щоб повітря завжди тиснуло на 
крила знизу».

Цю ідею Ігор «підгледів», спостерігаючи за жуками, 
які літали у дворі спекотним київським літом. Майбутній 
конструктор швидко зметикував, що таку конструкцію 
важко було б утілити в життя, оскільки простий розра-
хунок показує, що для злету такого агрегату треба було б, 
щоб крила, які під час змаху опускаються на пару метрів, 
здійснювали кілька помахів за одну секунду. Для здійс-
нення самих тільки цих різких помахів, не враховуючи 
загрібання повітря, потрібен потужний двигун, та аж ніяк 
не пара людських рук, як вважав Леонардо.

«Насамкінець, ці крила мусять бути наділені такою 
міццю, щоб витримувати безперервні поштовхи від двигу-
на. А ще, крім моці, від літального апарата, а отже, і від 
кожної його частини потрібна неабияка легкість», — Сі-
корський так і не зміг пригадати жодного прикладу вда-
лого використання запропонованої Леонардо да Вінчі 
схеми літального апарата, одначе він повсякчас стежив 
за світовими новинами повітроплавання. Поки що підні-
матися в повітря вдавалося лише повітряним кулям, на-
повненим легким газом — навіть із людьми на борту. Але 
такими апаратами складно було керувати, навіть прак-
тично неможливо — вони летіли, куди дме вітер. Та для 
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справжнього підкорення неба Ігорю цього було недосить. 
І він продовжив розглядати ще один винахід Леонардо да 
Вінчі — гелікоптер.

На відміну від сучасних вертольотів із лопатевим 
гвинтом, ця машина повинна була підніматися в повітря 
за допомогою добре відомого у XV ст. архімедового гвин-
та діаметром близько 8 м. Передбачалося, що в нижній 
час тині механізму перебувають люди, вони рухаються по 
колу і штовхають важелі, як це колись робили на старо-
винних млинах. Також можна було запустити гвинт і за 
допомогою троса під віссю. Незважаючи на те, що гвинт 
потрібно було розкручувати вручну, Леонардо да Вінчі ві-
рив в успіх свого проекту: «Я певен, коли цей прилад із 
гвинтом виготовлений добре, тобто з накрохмаленої 
тканини і швидко приводиться в рух […] названий гвинт 
угвинчується в повітря і здіймається вгору».

До речі, за часів Леонардо — і, судячи з усього, задовго 
до нього — була дитяча іграшка: паличка з пропелером: 
коли крутнути її у руках, вона враз злітає догори. Неві-
домо, хто її придумав; за певними даними, такі іграшки 
використовували ще в 400 році у Китаї. Ці «вертольоти-
ки» були популярні і у Флоренції часів Леонардо — досі 
збереглися їхні зображення. Тож да Вінчі просто вирі-
шив збільшити кумедну іграшку до розмірів солідного 
механізму.

«Треба зробити достатніх розмірів легкий повітря-
ний гвинт, розташувати його таким чином, щоб він із си-
лою гнав потік повітря просто донизу. Тоді повітря тис-
нутиме на весь гвинт і тягнутиме його вгору. Якщо цей 
тиск буде більшим за вагу всієї машини з усім, що в ній є, 
то такий прилад повинен буде піднятися в повітря. Його 
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точно буде легше зробити, ніж орнітоптер. Еврика!» — 
вигукнув Ігор, виліз із люльки, спустився і щодуху побіг 
додому. У своїй кімнаті він вивернув усі ящики з іграш-
ками — щось шукав серед численних цікавих штукенцій 
і дріб’язку, знайденого на вулиці!



Перші кроки  
до мрії

Загалом, ідея була не нова. Найбільший гелікоптер, 
побудований у 1878 році італійським професором 
Форланіні, важив близько 30 кг, приводився в дію 
паровою машиною, здатен був самостійно підняти-

ся в повітря і протриматися до двадцяти секунд. Із появою 
легких бензинових двигунів багато винахідників випробо-
вували вже не моделі, а справжні гелікоптери, доволі ве-
ликі й потужні, щоб здійняти у повітря людину. Багатьом 
удалося здобути дуже цікаві й корисні для науки відомо-
сті, однак машини, яка би справді літала в небі з пасажи-
рами, поки ще не зробив ніхто. Невеликих гелікоптерів 
було вже доволі, й літали вони чудово! Відтворити подібну 
невелику модель якраз і спало на думку ще зовсім юному 
Ігорю Сікорському.

Попорпавшись в іграшках, він знайшов необхідні де-
талі. Просто на долівці Ігор розгорнув книжку з креслен-
ням да Вінчі і заходився конструювати вертольотик. Із 
невеликих дерев’яних планок він швидко зібрав каркас 
і взявся прикріпляти до нього гвинт із тонкої фанери. 
Довелося використати кілька дерев’яних машинок, але 
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хлопчикові потрібні були їхні деталі для того, щоб мог-
ли рухатися вузли вертольота. Залишилося придумати, 
як змусити обертатися гвинт. Длубати мамину музичну 
шкатулку, щоб вийняти звідти заводну пружину, хлоп-
чик не хотів. Він знав, що, як усе вийде, мама його не 
сваритиме і навіть не образиться, але подумав, що такий 
механізм тільки додасть його конструкції ваги. Потрібно 
було придумати щось простіше і легше. Ігор знову поліз 
у люльку — там, на самоті, йому думалося значно лег-
ше і більш плідно. Так, занурений у власні думки, хлоп-
чик розгойдувався і крутився в люльці, перебираючи всі 
можливі варіанти. Вкотре люлька розкрутилася, але вже 
так сильно, що хлопчик відволікся від своїх думок. Ігор 
спам’ятався, усвідомлюючи силу і швидкість, із якою 
щойно обертався. І враз його осяяла ідея — гвинт можна 
розкрутити так само, тільки використовуючи гумки для 
ще більшої сили обертання!

Наступного ранку у дворі під захоплені вигуки родичів 
Ігор запускав свою саморобку. Вертольотик злетів понад 
старими тополями і на кілька секунд завис угорі, плавно 
опустившись на місце старту. Певна річ, найбільше сином 
пишався батько. Він поклав руку на плече хлопчика і ла-
гідно промовив: «Синку, з цією літальною машиною в тебе 
все неодмінно вийде».



Запитання
  Хто такі Дедал та Ікар?

  Як маленький Ігор привчав всій організм до висоти?

  Як високо злетів перший змайстрований іграшковий 
апарат малого винахідника?
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РОЗДІЛ
В ЯКОМУ ІГРАШКИ  
ОЖИВАЮТЬ

4



Зібравши свій перший, нехай навіть іграшко-
вий, вертоліт, Ігор Сікорський ще більше повірив 
у власне покликання. Гуманітарних знань, що їх 
йому давала гімназія, хлопчикові вже було недо-

сить, і він просив батька передплачувати технічні газети 
й журнали. Свою іграшку він теж не закинув — проводив 
із нею різноманітні тести і досліди, детально занотовую-
чи результати в зошит. Обчислення допомогли йому зро-
зуміти, що для запуску в небо справжнього гелікоптера 
простої гумки йому не вистачить — для злету велика ма-
шина потребувала значно більших сил. Оскільки в юному 
віці Ігор не мав ані фінансів, ані інших можливостей, то 
мусив лишень уважно стежити за світовими авіаційними 
новинами і далі мріяти про небо.

Навчання

По закінченні гімназії Сікорський пішов братовою 
стежкою і вступив до Морського кадетського кор-
пусу. Надто вже нахваляв брат Сергій і навчання, 
і перспективи, і побут навчального закладу. Вій-

ськова служба спершу привабила юного Сікорського, та 
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понад усе йому подобалися точні науки й інженерна спра-
ва, які входили до стандартної програми училища.

Що більше Ігор читав книжок і втягувався в кадет-
ську службу, то більше починав усвідомлювати, що вій-
ськова кар’єра не для нього. Якось на очі йому трапили 
кілька коротких газетних повідомлень про польоти бра-
тів Райтів — і знову він почав марити небом. Ігор хотів 
стати інженером і створювати літальні машини. Дедалі 
частіше він проводив вільний час у майстернях при учи-
лищі. Кожну мить використовував не на підліткові розва-
ги, якими повнилася столиця, а на розвиток практичних 
навичок конструювання. Нарешті Сікорський зрозумів, 
що не варто більше гаяти час на нецікаві йому науки, 
а слід перевестися до якоїсь технічної школи. А в ідеалі, 
звичайно ж, з ухилом в авіаційну галузь. Але таких на-
вчальних закладів у країні не було, роботу ж інженерних 
і технічних вишів було припинено через революцію 1905 
року.

Щоб надарма не гаяти часу, Ігор Сікорський виру-
шає у Францію і вступає до технічної школи Дювіньо де 
Ланно. Тут він почувається у своїй тарілці, неначе губка 
поглинає нову інформацію. Через півроку Сікорський по-
вернувся додому і восени 1907 року вступив до Київсько-
го політехнічного інституту. Цей рік змін був радісним 
і важким водночас. 5 березня 1907 року померла мама. 
Горе ще більше згуртувало сім’ю. Сестри стали уважніші 
до братів. Особливу турботу Ігор відчував з боку сестри 
Ольги, вона його розуміла, співчувала, підтримувала.
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Німецькі канікули

Швидко промайнув перший рік навчання в КПІ. 
Ігоря так само не приваблювали теоретичні 
дисципліни, йому подобалося день і ніч сиді-
ти у майстерні, проводити експерименти і кон-

струювати дедалі нові агрегати й робочі моделі. За цей час 
йому вдалося зібрати паровий мотоцикл. Ця подія стала 
приголомшливим успіхом молодого конструктора! Але 
хотілося чогось більшого. І рішення прийшло. У 1908 році 
Сікорські подалися до Німеччини на канікули. Там Ігоря 
вразили досягнення графа Цепеліна, всі місцеві газети 
рясніли повідомленнями про його польоти на дирижаблі. 
Тоді ж юнакові трапився і детальний опис одного з польо-
тів братів Райтів. Кореспондент газети докладно розпису-
вав, як літальна машина граціозно злетіла, описала коло 
і сіла на місце вильоту. Це повідомлення вразило Ігоря. 
І справді, успіх братів Райтів оцінили лише за п’ять років 
після першого польоту. Практична Америка не побачила 
в цьому винаході ніякого зиску, а от у Європі досягнення 
перших авіаторів відкрили очі багатьом, хоча не всім.

Читаючи докладні газетні статті про аероплани й по-
льоти, Ігор дивувався, що засоби масової інформації так 
скромно подають інформацію про цей справді револю-
ційний винахід. Адже доведено можливість створення 
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практичного літального апарата — вікової мрії людства! 
Тепер Ігор усією душею відчув і усвідомив, що авіація — 
справа всього його життя. Оскільки брати Райти вже під-
няли в повітря і посадили літак, такий тип повітряного 
судна здався Сікорському второваним шляхом в авіацію. 
І він вирішив, що саме час повноцінно втілити в життя 
свою дитячу мрію і створити апарат, який міг би злітати 
без розбігу й сідати, нерухомо зависати в повітрі й пере-
міщатися в будь-якому обраному напрямку, тобто робити 
те, що не під силу аероплану. Ідея настільки захопила мо-
лодого конструктора, що він заходився тут-таки в готелі 
збирати модель вертольота. Певна річ, він згадав зроблену 
власноруч дитячу іграшку і розрахунки, які йому вдало-
ся виконати саме завдяки їй. Після певних роздумів Ігор 
зупинився на схемі, де гвинти кріпилися один над одним 
на одній осі й повинні були обертатися в протилежних на-
прямках. Поки батько працював у сусідній кімнаті над 
черговою книгою, Ігор уже робив ескізи майбутньої маши-
ни і намагався розрахувати підйомну силу основних гвин-
тів. Однак це виявилося непростою справою. Оскільки до-
статньої інформації з цього питання знайти не вдалося, 
необхідні дані Ігор вирішив отримати експериментально. 
У найближчій крамниці він придбав планки для вікон-
них рам та інші матеріали. Із тонких дерев’яних пластин 
Ігор виготовив гвинт діаметром трохи більше за метр, за-
кріпив його на дерев’яному валу і цей пристрій встановив 
на певну подобу ваг, які повинні були вимірювати силу 
тяги гвинта. Експерименти дали свої плоди — тепер мож-
на було підбити підсумки про можливість конструювання 
гелікоптера. Це відкриття окрилило молодого дослідника.
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Сімейна нарада

Повернувшись додому після канікул, Ігор про-
довжив роботу у своїй домашній майстерні. Вод-
ночас читав про авіацію все, що виходило в світі, 
і до кінця року він уже чимало знав про весь авіа-

ційний досвід, що його набуло людство.
Опісля Ігор зібрав сімейну нараду. Він розповів про свої 

проблеми та перспективи і попросив фінансової допомоги 
у здійсненні задуму. Молодший Сікорський запевняв рід-
ню, що для продовження роботи він мусить поїхати у Па-
риж, щоб там набратися знань і досвіду, придбати двигун 
та інші необхідні матеріали. Що й казати, намір був сер-
йозний. Комусь заняття Ігоря видавалися дитячою забав-
кою, аж раптом через цю забавку юнакові потрібно кинути 
інститут і їхати в Париж із великою сумою грошей. Думки 
членів сімейної ради розділилися. Брат Сергій сказав, що 
конструювання гелікоптера — безглузда затія, він ніколи 
не літатиме, і нагадав Ігорю, що, виходячи з існуючих про-
порцій, закони природи обмежують вагу істот, що літають, 
до 10 кг, і як приклад навів страуса. Вирішальне слово за-
лишалося за батьком. Після дов гих роздумів він сказав, 
що вірить у серйозність намірів Ігоря, і благословив. Завдя-
ки батьковій підтримці шлях до здійснення мрії сина знову 
отримав перспективу. Ігор нетямився від радості. 
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Париж

Прибувши до столиці Франції, Сікорський не гаяв 
часу на веселі розваги, що їх удосталь пропонува-
ло веселе місто, а одразу ж узявся до справи, за-
ради якої він і здійснив цей далекий вояж. Його 

сумлінність і дисципліна — приклад для наслідування, 
відомо ж бо, як легко спокуситися в юному віці на будь-
які дрібниці. Замість тинятися без діла Парижем і сидіти 
в кабаре, Ігор годинами простоював на аеродромах, спо-
стерігаючи за польотами піонерів авіації. І навіть ці спро-
би підкорити небо справляли на нього глибоке враження. 
Успішно літали переважно тільки машини конструкцій 
братів Райтів, Фармана і Блеріо.

У Парижі Ігор відвідав Фердинанда Фербера, кон-
структора планерів і літаків. Фербер розробив кілька 
елементів літака, був автором низки книжок із авіації. 
Конструктор прийняв допитливого юнака і обговорив із 
ним питання, які його цікавили. Наприкінці бесіди він 
порадив не гаяти час на гелікоптер і сконцентрувати зу-
силля на аероплані як більш перспективній машині, а та-
кож забезпечив винахідника літературою. Ігор запам’ятав 
його слова: «Винаходити літальну машину дуже легко, 
сконструювати — значно важче, та найголовніше — зму-
сити її літати!» На прощання Фербер запропонував Ігорю 
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вступити до нещодавно організованої школи авіаторів, де 
Фербер був інструктором. Ігор аж завмер від подиву і, пев-
на річ, охоче погодився. Він одразу написав заяву, сплатив 
дуже скромний внесок — і його зарахували до школи. Це 
було дивовижне місце, що яскраво характеризувало того-
часне життя. Школа більше скидалася на клуб любителів 
авіації, які збиралися в ангарі, слухали експертну думку 
лекторів, обговорювали цікаві для них теми і намагали-
ся опанувати науку повітроплавання з практичного боку, 
порпаючись у літаках і спостерігаючи за польотами. Піс-
ля кількох насичених місяців у Парижі Сікорський по-
вернувся до Києва, везучи з собою солідний багаж знань, 
кілька корисних книжок і, найголовніше, два легких, але 
потужних двигуни «Анзані» на 15 і 25 кінських сил.
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Перший млинець 
нанівець

У 
саду Сікорських стояла альтанка, яку з дитин-
ства Ігор використовував як майстерню, віднині 
їй судилося стати першим авіаційним заводом 
конструктора. Робочий день ентузіаста був ненор-

мований, і в липні 1909 року роботу над машиною було 
завершено. Вона мала доволі чудернацький вигляд. Осно-
ва апарата — прямокутна, сплетена рояльним дротом де-
рев’яна клітка без шасі. Просто на землі з одного краю 
було встановлено двигун «Анзані», з іншого — обладнано 
місце пілота. За допомогою пасової передачі і трьох ко-
нічних шестерень двигун подавав потужність на основні 
гвинти. Вали встановлювалися вертикально один в один 
на підшипниках. У верхній точці кожного вала кріпився 
дволопатевий гвинт — верхній діаметром 4,6 м і нижній — 
5,0 м. Вони оберталися в протилежних напрямках із час-
тотою обертання 160 об./хв. Кожен із гвинтів складався 
з трьох лопатей, які неначе утворювали ціле крило. Кістя-
ком лопаті слугував брусок із добротної сухої ялини. До 
цього бруска був прикріплений ряд інших тонших брус-
ків, що утворили ґратки; все крило було обтягнуте легким 
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батистом. Лопаті гвинтів наглухо кріпилися до сталевих 
пластин, приварених до основних осей. Крім того, бруски, 
на яких трималася лопать, були відтягнуті донизу стале-
вими дротами, які брали на себе основну частину підйом-
ної сили.

Як сказано вище, гвинтів було два і вони оберталися 
в різні боки. Здавалося, простіше встановити один гвинт, 
трохи більший. Але це було би зовсім неможливо, оскіль-
ки для обертання гвинта витрачається багато сили і по-
трібна точка опори. При одному гвинті в повітрі закрути-
лася б уся рама з двигуном і людьми, а гвинт залишився б 
майже нерухомим. Коли ж є два гвинти, що обертаються 
в різні боки, і кожен із них докладає однакову силу для 
обертання, то вони врівноважуватимуть один одного, 
а сам прилад не обертатиметься.

Весь гелікоптер важив близько 200 кг. Двигун його 
був розташований з одного боку, з іншого ж — було перед-
бачено місце для пілота.

Ось і настав день випробувань. Винахідник зайняв 
своє місце з протилежного від двигуна боку рами, за-
пустив двигун і потихеньку додавав обертів, але гвинти не 
оберталися. Ремінь ковзав і не передавав крутний момент. 
Коли дефект було усунуто і гвинти нарешті стали обер-
татися, виникла сильна вібрація. Довелося зняти лопаті 
й ретельно їх відбалансувати. Опісля режим обертання 
пом’якшав, але зі збільшенням обертів конструкцію знову 
несамовито трусило. Ігор установив, що резонансна часто-
та відповідає 120 об./хв. Так Сікорський уперше зустрівся 
з характерною для вертольотів проблемою налагодження 
резонансів і зменшення вібрацій. Тепер можна було виво-
дити двигун на повну потужність. Ігор став у центрі, де 
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мало відчувався потік повітря від гвинтів, і плавно дав 
повний газ. Машина раптом стала потроху підніматися 
вгору. Конструктор збавив газ і стрибнув на платформу, 
що піднялася. Апарат повільно опустився. Вперше ви-
нахідник відчув міць машини, відчув, як його винахід 
рветься в небо. Конструктор рівномірно розподілив вагу 
по платформі і знову спробував піднятися. Двигун ревів 
на повній потужності, але апарат не піднімався. Винахід-
ник дійшов двох очевидних висновків: ця машина з люди-
ною на борту піднятися в повітря не зможе, та й керувати 
нею виявилося доволі важко. Отримавши низку цікавих 
наукових даних, Ігор вирішив зупинити розробку гелі-
коптера. З важким серцем він розібрав апарат, на який 
покладав такі сподівання. Деталі й мотори знову зайня-
ли своє місце в альтанці, готуючись перевтілитися в щось 
інше в умілих руках конструктора.

Роботу Сікорського над гелікоптером таки помітили, 
часопис «Всесвітній технічний огляд» описує її так:

«Студент Політехнічного київського інституту 
І. І. Сікорський винайшов апарат, що складається з кліт-
ки, в якій розташований мотор із іншими деталями, пе-
редачами і місцем для пілота. З клітки виходять два 
вертикальних вали з концентричними осями, на яких 
розташовані два великих, особливої конструкції, гвинти. 
Гвинти ці обертаються в десять разів повільніше за мотор, 
тобто здійснюють близько 160 обертів за хвилину. Цими 
гвинтами винахідник і сподівається досягти підіймання 
апарата. Підіймання відбудеться тоді, коли тяга гвинтів 
буде більша за вагу всього апарата. Наразі тяга гвинтів 
досягла лише 150 кг, тоді як вага самого апарата — 200 кг. 
Отже, цей апарат поки що не здатен злетіти.
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Запитання
  Для чого Ігореві знадобилася велика сума грошей?

  Яку пораду молодий конструктор отримав від 
Фердинанда Фербера?

  Як ти вважаєш, чому навіть невдалий експеримент  
є корисним для конструктора?

Надалі Сікорський сподівається сконструювати гелі-
коптер, легший за 160 кг, а лопаті дещо збільшити, вдос-
коналити і довести їхню підйомну силу до 224–240 кг. 
Саме тоді буде досягнуто умов, достатніх для підйому, 
і до того ж зі значною перевагою перед іншими система-
ми: його гелікоптер здатен буде підніматися без розбігу 
і зависати в повітрі на одному місці без горизонтальної 
швидкості».
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РОЗДІЛ
В ЯКОМУ СІКОРСЬКИЙ 
ПІДКОРЮЄ НЕБО
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Зазнавши невдачі у розробці першого вертольота, 
Сікорський вирішив дослухатися до поради сво-
го наставника і спробувати сконструювати літак. 
Аероплани — перші літальні апарати, які швидко 

стали основним типом машин у повітроплаванні. На сто-
рінках цієї книжки вже згадано, як за допомогою двох 
різних способів можна змусити повітря тиснути знизу на 
поверхню машини. Ішлося про орнітоптер і гелікоптер. 
Одначе є ще один спосіб, який кардинально від них відріз-
няється.

Усім відомий повітряний змій, який тримається в по-
вітрі без поверхонь, що обертаються чи здійснюють змахи. 
Подібні приклади можна знайти і в природі — великі пта-
хи часом тримаються у повітрі, зовсім не рухаючи крила-
ми. Ви, певно, не раз спостерігали за лелеками, що ши-
ряють, не рухаючи крилами. Часом птахи (а повітряний 
змій — завжди) тримаються в повітрі, як аероплани. Сло-
во «аероплан» можна перекласти як «повітряна площи-
на». Працює аероплан дуже просто. Уявімо собі плаский, 
легкий предмет, наприклад, квадратний аркуш картону 
зі стороною завдовжки метр. Розташуємо його горизон-
тально і почнемо рухати прямо так, щоб не піднімати і не 
опускати. Якщо уявити, що подібний рух відбувається 
над озером або морем, то це означало б, що відстань від на-
шої площини до води весь час однакова, і поверхні будуть 
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розташовані паралельно одна до одної. Такий рух назива-
ють горизонтальним. За цих умов наша картонка рухати-
меться точно ребром уперед і не відчуватиме тиск повітря 
згори або знизу. Якщо передній край аркуша припідняти, 
наприклад, на пару сантиметрів, то вся його поверхня від-
чує на собі тиск повітря знизу. Якщо будемо рухати нашу 
площину швидше, то тиск повітря знизу, тобто підйом-
на сила аркуша, зросте. Зі збільшенням площі поверхні 
зростатиме і підйомна сила. А якщо картон замінити на, 
скажімо, пластину з міцного і легкого матеріалу, то, крім 
себе, вона зможе нести в повітрі і необхідні механізми, 
і людей, і ще щось. Для успішного результату потрібна ще 
й висока швидкість руху пластини. Допомогти розігнати 
її може легкий мотор і повітряний гвинт. Двигун із гвин-
том штовхають уперед весь аероплан із великою швидкі-
стю, а площина або крила повністю підтримують маши-
ну з усім, що на ній є. Такі основи пристрою аероплана. 
Отже, мотор і повітряний гвинт є основними частинами, 
що робить можливим політ і здіймання в повітря великої 
ваги за допомогою аероплана.

Перші конструктори аеропланів хотіли піднімати 
якомога більше вантажу і заходилися вивчати й випро-
бовувати, чи всі площини несуть однаковий вантаж і по-
требують однакової сили для свого пересування в повітрі, 
а чи можна поліпшити і придумати щось іще. З’ясува-
лося, що площини, в яких довжина і ширина приблизно 
однакові, спрацьовують набагато гірше, ніж ті, в яких 
довжина у 5–8 разів більша за ширину і які до того ж ру-
хаються, зустрічаючи повітря довгим ребром. Виявилося 
також, що вигнуті крила, в яких знизу є западина, а звер-
ху — опуклість, значно ефективніші за пласкі. Саме ця 
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властивість конструювання крил допомагає аероплану 
піднімати значно більші вантажі, ніж на це здатен гелі-
коптер. Здавалося б, що за таких умов можна підняти 
в повітря ще більше вантажу. Але слід пам’ятати, що весь 
кістяк апарата, двигун, колеса тощо — все це треться об 
повітря, і на це також витрачається частина роботи двигу-
на. Що більше різних деталей розташовано зовні, то біль-
ша сила потрібна, щоб рухати їх уперед. А отже, повітря-
ний гвинт повинен тягнути всю машину вперед із такою 
силою, яка б утворилася від складання сили, необхідної 
для руху крил, і сили, потрібної для руху всіх інших де-
талей аероплана і людей. Насправді і цього було би мало. 
Цієї тяги було б достатньо, щоб летіти прямо. Щоб наби-
рати висоту, необхідно мати більше сили. Щоб боротися 
з вітром і повітряними потоками, також потрібно мати 
більше сили.



Розвиток науки 
повітроплавання

Певна річ, дослідити це все — справа нелегка. Вона 
вимагала багато сил, уваги, дорогих інструмен-
тів. Передусім треба було знати, як проводити 
такі досліди, розробити і часом навіть винайти 

необхідні прилади та інструменти. Винахідники літаль-
них машин здійснили лише невелику частину цих дослі-
джень. Головна місія покладалася на науковців, які по-
ставили собі за мету підготувати надійну базу для роботи 
винахідників. Установи, створені з цією метою, назива-
лися аеродинамічними інститутами або лабораторіями. 
Інститути сприяли розвиткові та вдосконаленню літаль-
них машин. Завдяки цим відомостям можна було вдоско-
налювати конструкції аеропланів, тобто збирати машину 
і заздалегідь із високою точністю знати, які властивості 
матиме побудований апарат. Без цього конструктор міг 
тільки здогадуватися, що вийде з його машини, і під час 
випробувань отримувати часом приємні, однак частіше 
неприємні сюрпризи.

Багато цікавих моделей створили винахідники лі-
тальних машин. Здебільшого вони просто домагалися 
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удосконалення крила, гвинта тощо, оминаючи питання, 
чому саме таке крило ефективніше, що саме відбуваєть-
ся в повітрі, коли в ньому працює гвинт абощо. Але для 
надійності конструкції потрібен був науковий підхід, 
усебічне вивчення, що саме, як і чому відбувається в по-
вітрі з конкретними крилом, гвинтом або іншою части-
ною аероплана. Тобто потрібно було створити цілу науку, 
накопичити достатню кількість точних знань і відомо-
стей, класифікувати їх і об’єднати. Але формально авіа-
ція ще була на світанку свого існування і розвивалася 
тільки за рахунок ентузіастів і любителів своєї справи. 
Сікорський не міг собі дозволити зупинитися на шляху 
до здійснення своєї заповітної мрії, тому з головою зану-
рився у новий проект.

Наближення зими трохи змінило плани. Сікорський 
вирішив сконструювати двоє аеросаней. Він розробив для 
них пропелери, а знайомий тесля за п’ять рублів узявся 
створити перший гвинт із сосни. Згодом, після того як 
зламався перший пропелер, зробили ще два — з горіхово-
го і червоного дерева. Вони виявилися набагато міцніши-
ми. За допомогою друзів-студентів, і насамперед Федора 
Билінкіна, аеросани були готові. Взимку Ігор катав на 
них пасажирів засніженими вулицями Києва, виклика-
ючи здивування дорослих і захоплення хлопчаків. Сани 
дали досвід управління двигунами на всіх режимах, а та-
кож можливість підбору оптимальних пропелерів. Пара-
лельно в ангарі на Куренівському льотному полі Ігор із 
товаришами працював над створенням свого першого ае-
роплана. Отримавши матеріальну підтримку того ж таки 
Билінкіна, інженери закупили необхідні матеріали і з го-
ловою поринули у виробництво.
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БіСи

Нарешті у квітні 1910 року роботу було заверше-
но. Вийшов двостійковий біплан із регульованим 
хвостом. Пафосної назви скромні авіатори першій 
машині не дали, а охрестили просто: Билінкін 

і Сікорський-1, або БіС-1.
Настав день випробувань. Для всього колективу це 

була важлива, хвилююча мить. Пілотом міг бути тільки 
Ігор Сікорський, адже злетіти мало його дітище. Кон-
структор подав команду: «Від гвинта!». Механік Панасюк 
провернув пропелер, щоб двигун усмоктав суміш. «Кон-
такт!». Механік крутнув гвинт, і пілот увімкнув запалю-
вання. Двигун заторохтів, і поки він прогрівався, кілька 
людей тримали апарат за хвіст і крила. Невелика вібра-
ція аероплана передавала хвилювання пілотові. Обидва 
були готові до старту. Ігор по черзі перевірив рулі. Все 
було гаразд. Тоді він підняв руку на знак готовності. По-
мічники відпустили апарат, і БіС-1 поволі почав розбіг, 
незграбно підстрибуючи на нерівностях. Досягнувши по-
трібної швидкості, він раптом почав розвертатися. Пілот 
намагався вирівняти кермо, та марно. Ігор збавив газ. Із 
наступним розбігом усе повторилося, тільки в інший бік. 
Спершу здалося, що недоліки у кермі. Довелося дещо 
змінити, опісля нарешті можна було запускати мотор на 
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повну міць. Апарат при цьому доволі швидко котив по 
землі на своїх колесах, однак часом таки різко звертав 
убік, не слухаючись керма. Довелося докласти чимало 
зусиль, щоб удосконалити систему керування. Паралель-
но проводили численні досліди і незабаром з’ясували, що 
причиною нерівного старту аероплана було лише невмін-
ня пілота впоратися з керуванням. Навряд чи від таких 
дрібниць Сікорський міг впасти у відчай, адже він розу-
мів, що кожен новий запуск — це досвід, який допоможе 
вдосконалити і машину, і навички авіатора. Незабаром 
в Ігоря вже виходило робити чималі пробіги на колесах 
по прямій через усе поле, а ось спроби відірватися від зем-
лі поки не давали результатів. Двигуну явно не вистачало 
потужності підняти апарат із людиною в повітря, хоча за 
вітряної погоди завдяки вдалій конструкції крила БіС-2 
підскакував на розгоні. Закінчивши випробування, кон-
структор вирішив наново зібрати літак під потужніший, 
25 кінських сил, двигун «Анзані».

БіС-2 був доопрацьований: мав потужніший двигун, 
посилене шасі, пропелер було встановлено спереду так, 
щоб місце пілота розташовувалося позаду двигуна. Того-
часні літаки були дуже ненадійні, тож розміщення дви-
гуна ззаду пілота становило реальну загрозу. За будь-якої 
серйозної аварії двигун зривався з місця. Сікорський вра-
хував прикрий досвід усіх катастроф, і в майбутньому це 
врятувало йому життя.

При першому ж випробуванні, 3 червня 1910 року, апа-
рат легко відірвався від землі й пролетів близько 100 ме-
трів на висоті менше метра. Польоти тривали щоденно, до 
того ж дуже активно — Сікорський увесь день проводив 
на льотному полі, раз-у-раз запускаючи апарат. Незабаром 
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йому вже вдавалося досягати висоти до 3 метрів і 5–10 се-
кунд залишатися в повітрі. Однак 9 червня під час спуску 
апарат зламався. На щастя, двигун не постраждав. Сікор-
ський полагодив апарат за три тижні напруженої роботи 
і вніс низку поліпшень.

Як пілоту, так і глядачам навіть 30-секундний політ 
видався дуже довгим і успішним. Апарат плавно і спокій-
но пролетів через усе поле на висоті 3–5 метрів; у повітрі 
він слухався керма значно краще, ніж рухаючись по зем-
лі. Здавалося, що цього разу можна було літати як завгод-
но далеко. Нарешті конструктор отримав перший чудовий 
результат за півтора року невтомної праці. Наступного 
дня політ був такий само вдалий, до того ж цього разу 
було вирішено зробити коло — вилетіти за аеродром, роз-
вернутися в повітрі й повернутися назад.

Політ напередодні був таким простим і легким, що 
у пілота з’явилася непохитна впевненість у власному лі-
тальному апараті. І справді, аероплан впевнено здійнявся 
в повітря і пролетів через поле на висоті 5–7 метрів.

«Радість сповнила мене, коли мій апарат уперше ви-
летів з аеродрому. Приємно було бачити під крилом ма-
шини не рівне поле, по якому можна було з таким само 
успіхом котитися на колесах, а виярки і болота, які мож-
на було би пересікти лишень по повітрю», — згадував зго-
дом Сікорський.

Пролетівши поле, пілот пішов на розворот. Запахло 
відпрацьованою касторкою з краплями мастила, руки 
відчували пружність рулів слухняної машини — все 
це викликало захват і відчуття щастя. Маленький лі-
так плавно плив над землею, мотор торохтів і справно 
заводив своєї пісні. Ось уже межа яру. Пілот подивився 
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вниз — ген-ген на болоті колихався очерет. Від висоти за-
хоплює дух, а душу сповнює радість. Однак тривала вона 
недовго. Нові враження відволікли пілота. Поглинений 
розворотом, він не одразу помітив зниження літака. Сі-
корський інстинктивно штовхнув ручку керування, але 
це лише погіршило ситуацію. Наступної миті почувся 
тріск: БіС-2 вдарився об пагорок. Пілот вилетів із кабіни, 
і вмить його накрило зламаним апаратом. На щастя, друзі 
були неподалік. Вони ще до зльоту прийшли на край яру, 
щоб ближче побачити перший розворот, і стали свідками 
аварії. На їхнє здивування, випробувач був цілий і неуш-
коджений, якщо не брати до уваги дрібних саден і подря-
пин. А літак розбився на друзки разом із двигуном і, як то 
кажуть, ремонту не підлягав. Залишки літака і двигуна 
ретельно оглянули. Всі дуже здивувалися, оскільки не ви-
явили причини аварії. Друзі підтвердили відчуття Ігоря: 
літак поводився нормально, двигун працював справно до 
останньої миті. Отже, цей літак, що так успішно злетів, 
зазнав нищівної аварії на сорок дев’ятій секунді. За якусь 
мить було розтрощено дорогий двигун і знищено літак, 
на який конструктор витратив кілька місяців роботи. 
Та найбільш прикрим було те, що ніхто не міг визначити 
причини аварії. Лише через багато місяців невтомних ви-
пробувань у тому самому місці виявилося, що над пагор-
ком є невелика повітряна яма. Більш потужний аероплан 
пролітав її без жодних зусиль, тоді як доволі слабенький 
БіС-2 не міг із нею впоратися. Спроба утримати аероплан 
кермом висоти лишень погіршила справу, оскільки апа-
рат втратив швидкість, тож спричинене повітряною ямою 
зниження обернулося стрімким падінням. БіС-2 заги-
нув. Усього в повітрі він пролетів вісім хвилин. Але за ці 
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хвилини конструктор отримав значний обсяг інформації, 
яку тепер можна було використовувати для розрахунку, 
будівництва та пілотування майбутніх літальних апара-
тів. Тепер Ігор знав, як кермувати рулями на зльоті, в по-
льоті, під час посадки і накреслив варіанти поліпшення 
своїх конструкцій.

Після аварії БіС-2 вирішили одразу взятися до розроб-
ки нового аероплана. Здобуті дані й безпосередні вражен-
ня польотів переконали Сікорського, що трохи більший 
апарат, а головне забезпечений потужнішим двигуном, 
мусить триматися у повітрі краще і надійніше. Тому С-3 
був оснащений мотором потужністю 40 кінських сил. Ав-
жеж, нова машина була істотно вдосконалена, до того ж 
переробки торкнулися майже всіх її частин. Замовлення 
та отримання двигуна і сам процес збирання аероплана 
зайняли кілька місяців, тож С-3 завершили, доставили 
на аеродром і там зібрали до кінця листопада 1910 року. 
Розпочаті випробовування одразу показали велику пе-
ревагу нового апарата над попередніми моделями. Літак 
злетів набагато швидше і легше. Під час перших польотів 
по прямій машину доводилося утримувати, оскільки вона 
сама стрімко набирала висоту. Кілька коротких польотів 
по прямій на всю довжину поля показали, що апарат іде 
дуже добре і керується значно простіше і впевненіше, ніж 
його попередник.

13 грудня було вирішено знову спробувати вилетіти за 
межі аеродрому, зробити розворот над сусідніми ярами 
й озерами та повернутися на аеродром. Це був тринадця-
тий політ на С-3. Політ почався дуже вдало. Стояла тиха 
морозяна погода. Аероплан спокійно і плавно ковзав по-
вітрям і вилетів з аеродрому на висоті близько 18 метрів. 
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В поворот пілот увійшов вдало. Апарат добре слухався 
керма і поводився чудово. Однак повернутися на аеродром 
цього разу йому не судилося. Коли літак пролітав над за-
мерзлим озером, він раптом почав стрімко втрачати висо-
ту. Двигун і далі працював, але здавалося, апарат втрачав 
силу. Пілот так і не зміг зупинити втрату висоти літака, 
грубо опустився на кригу і проломив її. Мотор і льотчик 
опинилися у воді. Глибина водойми була невеликою, і Сі-
корський зміг безпечно виповзти з-під розбитого літака 
і вибратися на лід. Цього разу причиною аварії стала тех-
нічна несправність. Черговий практичний досвід показав, 
над чим ще варто попрацювати інженеру, щоб довести 
свій проект до досконалості. С-3 відправили на ремонт, 
а паралельно вже будували його поліпшену версію — бі-
план С-4. Однак і четвертий апарат Сікорського був дале-
кий від ідеалу. С-4 потрапив в аварію під час першого ж 
свого польоту.
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Складний вибір

Настав час як слід поміркувати. Минуло два роки 
активної роботи в авіації. Побудовано чотири лі-
таки. На них витрачено великі кошти й багато 
часу, а в підсумку загальна тривалість польотів 

становила 15 хвилин. Не надто втішні результати. Хоча 
сім’я Сікорських не бідувала, проте зайвих грошей не 
було. Щоб Ігор міг займатися своїми випробовуваннями, 
батько надавав додаткові консультації, а Ольга організува-
ла школу для розумово відсталих дітей. Та попри скруту, 
Ігор ніколи не чув жодного слова докору, жодного осудли-
вого погляду з боку членів сім’ї. Можливо, певний скепти-
цизм був тільки у Сергія, але і він завжди підбадьорював. 
Усі розуміли, що заняття Ігоря — це не порожня забавка 
і не розвага, з такою завзятістю і самовідданістю можна 
робити тільки щось дуже серйозне, і вірили в нього. Коли 
стало вже зовсім скрутно, навіть подумували заставити 
будинок, тільки щоб їхній конструктор міг продовжувати 
роботу. Була ще одна проблема — за ці два роки Ігор безна-
дійно відстав від своїх інститутських одногрупників. Він 
використовував усі можливі відтермінування і пільги. 
Треба було вирішувати: продовжувати навчання в інсти-
туті, надолужувати згаяне, готувати диплом і жертвувати 
авіацією, хоча б на певний час, або ж остаточно залишити 
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інститут і цілком віддатися улюбленій справі. В останньо-
му варіанті був певний ризик.

Тогочасна практика авіації і особистий досвід Сікор-
ського свідчили, що недосконалість конструкції, незначна 
помилка в техніці пілотування та інші причини, в існуван-
ні яких винахідник зміг переконатися під час пережитих 
аварій, могли призвести до невтішного результату — втра-
ти машини, марнування сил, часу і грошей. Нова справа 
була ризикована в прямому і переносному сенсі. Можна 
зробити ставку і не виграти. Але віра у свою справу, влас-
ні сили і мрію, підживлена підтримкою всієї родини, яка 
так палко любила Ігоря, мотивували його рухатися далі 
у сфері авіаконструювання. За останні два роки він набув 
величезних на ті часи знань в зовсім новій галузі діяльно-
сті людства. І з кожним днем ці знання розширювалися 
і поглиблювалися. У конструктора вже був певний досвід 
проектування і створення апаратів, неоціненна практика 
перших польотів. Потрібно було рухатися далі, вирішува-
ти інженерні проблеми і винаходити нові кращі літаки.

Чаші терезів коливалися недовго. Ігор вирішив вчини-
ти інакше: спробував уявити себе в ролі дипломованого ін-
женера на спокійній, добре оплачуваній роботі — і не зміг. 
Не зміг побачити себе поза авіацією, яка вже цілком за-
володіла його серцем. Сікорський вирішив продовжувати 
роботу, бути в перших рядах конструкторів і пілотів нової 
сфери діяльності людства — авіації. Щойно це рішення 
було прийнято, на душі стало легше, здиміли всі страхи 
й сумніви. Тепер тільки вперед. Батько Іван Олексійович 
і сестра Ольга благословили конструктора, знову давши 
йому крила, здатні підняти його на нові висоти авіаційної 
справи.
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Наприкінці 1910 року спільними зусиллями Сікор-
ський із товаришами й однокурсниками відремонтував 
постраждалі С-3 і С-4, покращивши їхні технічні харак-
теристики, і навіть замінив двигуни на більш потужні. 
Важливу роботу було проведено в аналізі попередніх крес-
лень і всіх даних, які вдалося зібрати за два роки прак-
тичних експериментів із літаками. Конструктор вирішив 
дещо змінити концепцію своїх апаратів, а для цього не-
обхідно було побудувати ще один літак. Сікорський не 
квапився розпочинати роботу над новою машиною — він 
скрупульозно вивчав свої записи, проводив нові розрахун-
ки, і нарешті за кілька місяців представив новий проект.

Роботу проводили суворо за наміченою програмою. 
С-5, порівняно з усіма попередніми літаками, був значно 
досконаліший. По-перше, встановили важчий, але більш 
надійний двигун водяного охолодження потужністю 50 
кінських сил «Аргус», хоча для цього і довелося зміцнити 
центроплан. По-друге, обладнали друге сидіння. По-третє, 
Сікорський збільшив розмах верхнього крила і ввів під-
коси, що стало новаторським рішенням. Крім того, як і на 
С-4, на новому на літаку замість двох ручок керування було 
встановлено штурвал. Навесні 1911 року стало зрозуміло, 
що С-5 виходить дуже перспективною машиною, і саме на 
ній конструктор сконцентрував свої зусилля. Наприкінці 
квітня гвинтомоторна група повністю пройшла наземні ви-
пробування, планер літака був готовий. Пропелер власної 
конструкції виготовлений удома, а ще сусід-лудильник за 
кресленнями архітектора виготовив пластинчастий радіа-
тор для двигуна і спеціальні паливні баки. Шасі за проектом 
складалося з двох пар коліс. Його виготовила велосипедна 
ремонтна майстерня, взявши за основу колеса мотоцикла. 
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Збирання літака відбулося напрочуд легко. Було застосова-
но також важливе нововведення, яке мало значний вплив 
на аеродинамічні властивості літака: обшивка крила була 
оброблена спеціальною сумішшю столярного клею та оліфи 
й розбавлена денатурованим спиртом. Цією емульсією про-
сочувалася полотняна обшивка, тож під час охолодження 
й висихання полотно непогано напиналося. Потім його по-
кривали яхтовим лаком. Виходило чисте і стійке покрит-
тя, яке відчутно покращувало аеродинамічні властивості 
літального апарата.

Щойно зібрали С-5, його одразу ж доправили на аеро-
дром для випробувань. Перші польоти відбувалися над 
летовищем, і їхні результати вже могли дати необхідну 
характеристику новому повітряному судну. Аероплан був 
значно важчий за попередні, але злітав напрочуд легко 
і йшов рівно і впевнено. З поворотом літак упорався чудо-
во. Спуск був виконаний плавно, і апарат здійснив надій-
ну посадку на аеродром.

Отже, після першого польоту на С-2, здійсненого 
3 червня 1910 року, знадобився цілий рік безперервної на-
пруженої праці, щоб дійти до польоту по колу тривалістю 
всього 3 хвилини. Щоправда, на такий термін ці досліди 
затягнулися через несправності. Але слід пам’ятати, що 
несправності й невдачі на той час не були випадковістю, 
вони були неминучі з огляду на новизну справи. Можна 
сказати, що єдиний шлях до успіху пролягав через безліч 
невдач. Цим і пояснюється порівняно тривалий термін 
проведених робіт. Однак і досвід, отриманий таким чи-
ном, становить величезну цінність.

Всередині літа С-5 вже був спроможний здійснюва-
ти польоти тривалістю до півгодини, вилітати зі свого 
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аеродрому і летіти над навколишніми лісами і селами на 
висоті до 300 метрів. Політ на такій і на більшій висоті 
вимагає значно менше пильності, ніж політ невисоко над 
землею. А ще за такого польоту можна вільно роззирати-
ся довкола і милуватися надзвичайними краєвидами, що 
відкриваються з аероплана. Цікаво було летіти над не-
знайомою місцевістю і порівнювати маленьку сіру карту 
на кермі аероплана з величезною, навдивовижу різнома-
нітною і строкатою розфарбованою картою, яка повіль-
но рухалася під крилом аероплана. Тепер Ігор остаточно 
впевнився у своєму новому дітищі. С-5 здавався таким на-
дійним, що Сікорський навіть наважився взяти в повітря 
пасажирів.

На конструктора і його літак звернули увагу члени 
Київського товариства повітроплавання та військові. Не-
забаром Сікорського запросили взяти участь у військових 
маневрах разом зі своїм літаком. І у важких польових умо-
вах літак показав себе з найкращого боку, за надійністю 
та швидкістю перевершуючи іноземні аналоги. Так само 
активно тривали і практичні польоти на базі Сирецько-
го аеродрому. Сікорський мав довести, що він не лишень 
талановитий конструктор, а й вправний пілот. Для цього 
він виконав на С-5 обов’язкову програму — п’ять повних 
горизонтальних «вісімок» по 500 м на висоті 50 м, а потім 
вдало посадив аероплан. Для нашого пілота ці умови були 
вже дрібницями. 18 серпня 1911 року Ігор Сікорський 
блискуче виконав усі фігури і здобув пілотське свідоцтво 
№ 64 від Міжнародної авіаційної федерації.

Керуючи С-5 і зрештою розбивши і його, Ігор зрозумів 
свою помилку в конструюванні попередніх моделей — ве-
лику роль для літака відігравала потужність двигуна. 
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Надалі конструктор планував ставити на свої аероплани 
ще потужніші мотори.

Наступним логічним конструкторським рішенням 
було виробництво нового аероплана під двигун потужніс-
тю 100 кінських сил. С-6 був готовий восени 1911 року, 
зроблений за образом і подобою свого попередника. Пер-
ші ж випробування не задовольнили конструктора. Тер-
нистим шляхом спроб і помилок Сікорський дійшов до 
простої і ясної думки, що літак повинен бути цілісним 
і ергономічним — кожна його частина має бути продов-
женням іншої і бути припасованою одна до одної. Можна 
зробити прекрасні крила, красивий і міцний фюзеляж, 
зручне управління, вдало підібрати силову установку, 
а машина виявиться непридатною. Отже, в першу чергу 
необхідний аналіз аеродинамічних якостей С-6. Що і було 
зроблено експериментальним шляхом із кожною деталлю 
окремо. Це був грубий, але ефективний метод, який дав 
змогу у стислий термін зробити необхідні висновки. Аеро-
план довелося відправити на доопрацювання.

Розмах верхнього крила збільшили на 3 метри. Всі 
деталі по можливості зібрали воєдино і уклали в коро-
би. Фюзеляж обшили фанерою, також фанерою затулили 
кабіну, мотогондолу і частину веретеноподібного хвоста. 
Всі ці кроки зробили для поліпшення аеродинамічних 
властивостей літака. У березні доопрацьований літак був 
готовий і отримав назву С-6А.

Поведінка аероплана на першому ж випробуванні 
перевершила всі сподівання інженера — стійкий у пові-
трі, потужний і швидкий літак окриляв творця. Сікор-
ський наважився взяти на борт чотирьох пасажирів, до 
того ж двом довелося сидіти на нижньому крилі, оскільки 
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в кабіні було тільки три крісла. Політ відбувся успіш-
но і поставив новий рекорд за швидкістю з таким наван-
таженням. С-6А виявився знаковою моделлю — літак 
і конструктор стали лауреатами багатьох авіаконкурсів 
і виставок. Сікорський отримав загальне визнання. З вій-
ськового відомства надійшли замовлення на будівництво 
машин цього типу.
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Гігант

Окрилений Сікорський марив створенням ще біль-
шої машини, оснащеної кількома моторами. Він 
вважав, що машина з потужними двигунами 
повинна бути витриваліша в повітрі й легше пе-

реносити негоду. Однак у Сікорського було мало однодум-
ців. Більшість людей, які працювали в тогочасній авіації, 
вважали, що величезний аероплан не зможе піднятися із 
землі, що ним буде дуже важко керувати, і наголошува-
ли, що як зупиниться один із двигунів, то аероплан зазнає 
катастрофи.

Недовіра до великих аеропланів почасти була спричи-
нена тим, що подібні машини, сконструйовані за кордо-
ном, не здатні були літати. Однак Сікорський прагнув на-
решті створити повітряний корабель, який наснився йому 
в дитинстві і змінив його життя. Для створення такого 
гіганта потрібні були колосальні суми і виробничі потуж-
ності — цього не зробиш у звичайному ангарі.

Аж раптом Ігорю запропонували посаду головного 
конструктора в авіаційному відділі РБВЗ. На той час 
це було передове промислове підприємство. Потяги, ко-
раблі, автомобілі та літаки — основні технологічні но-
винки, які випускав РБВЗ. Контракт уклали на 5 років, 
і він передбачав розробку та випуск С-6А на заводі. А ще 

71



Сікорському дозволили експериментувати і випускати 
по одній авторській моделі щороку. Природно, що пер-
шою ж пропозицією 23-річного інженера став великий 
багатомоторний літак. Упевнений у власній ідеї, Ігор 
спробував запалити серця начальства. У приватній бе-
сіді з головою правління РБВЗ М. В. Шидловським кон-
структор докладно розповів про свій проект. «Негайно 
починайте будівництво», — резюмував Шидловський. 
Лишень опинившись удома, Сікорський нарешті усвідо-
мив, що сталося, — йому випав шанс створити справж-
нього гіганта!

До листопада 1912 року вже було зроблено чимало. 
Тривала робота над крилами, почасти був готовий фюзе-
ляж, оснащували велику простору кабіну. Чутки про ве-
личезну літальну машину поширилися всією країною.

За кілька місяців літак був готовий. Тепер величез-
ний красень постав перед творцями у всій своїй величі. 
Цікаві відвідувачі чудувалися з його розмірів, сміливо-
сті конструкторських рішень. Важко було уявити, що 
така величезна купа залізяччя полетить. Розміри і маса 
«Гранда» приблизно вдвічі перевершували все, що було 
на той час у світовій практиці літакобудування. На подив 
громадськості, випробування нового повітряного судна 
виявилися вдалими. Апарат летів у повітрі дуже стійко, 
помалу набираючи висоту. Різниця в керуванні між вели-
ким і малим апаратом відчувалася зразу. Великий аеро-
план слухався керма так само добре, як і малий, але всі 
його рухи були повільніші і, здавалося, значно впевнені-
ші. Відчувалося, що порив вітру, який легко може кину-
ти вбік або вниз малий апарат, цю машину вагою 4 тонни 
лише гойдне.
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Спершу вся увага пілота була сконцентрована на керу-
ванні. Одначе щойно аероплан описав у повітрі коло, про-
летів над місцем вильоту, затопленим темним хвилястим 
морем спостерігачів, як уже можна було визирнути у боко-
ве вікно на землю. Двоє пасажирів, що їх Сікорський взяв 
у політ, могли вільно прогулюватися каютою літального 
корабля і визирати у вікно. «Гранд» був першим у світі 
великим літаком із кількома двигунами, який здатен був 
добре літати.

Одночасно будували ще два великі літаки з урахуван-
ням інформації, отриманої з практичних випробувань 
«Гранда». Будівництво біплана, що отримав назву «Ілля 
Муромець», було завершене у січні 1914 року. Він був ще 
більший за «Гранда». Його крила мали розмах близько 31 
метра. Корабель із вантажем важив близько 5 тонн. Як 
і «Гранд», він був оснащений чотирма моторами системи 
«Аргус» по 100 кінських сил кожен.

Ці гіганти відкрили нову еру в літакобудуванні. Ідею 
нашого співвітчизника будувати великі місткі багатомо-
торні пасажирські літаки використовують і понині.



Запитання
  З якою метою Сікорський створив аеросани?

  Як розшифровується назва серії літаків БіС?

  Як Сікорський назвав найбільший свій біплан?
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РОЗДІЛ
В ЯКОМУ  
«ІЛЛЯ МУРОМЕЦЬ»  
Б’Є ВСІ РЕКОРДИ
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Ігор Сікорський вийняв із шухляди гайковий ключ і об-
ценьки, засунув інструменти за пояс, а шкіряну куртку 
наглухо застебнув. Потім відчинив двері й обережно, 
але твердо ступив назовні. Дуже сильний, прохолодний 

вітер змушував його міцно триматися за стійки і дроти. 
Відомий інженер і винахідник вийшов на крило літака, 
що летить на висоті одного кілометра над землею. Йому 
необхідно було перевірити всі чотири двигуни його діти-
ща — літака «Ілля Муромець». Це була обов’язкова про-
цедура, оскільки повітряний корабель уперше вирушив 
у далеке плавання.

Повітряна мандрівка

До майбутнього польоту за маршрутом Петербург — 
Київ — Петербург аероплан був ущерть наванта-
жений різними інструментами й матеріалами, які 
могли знадобитися в дорозі. Зокрема, тут були за-

пасні частини для двигунів, два повітряні гвинти, чимала 
кількість інших дрібних деталей, а також шини для коліс 
і багато іншого. Однак внутрішні приміщення в кораблі 
були настільки просторі, що все це вмістилося і неначе 
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розчинилося там. До того ж усередину каюти було постав-
лено близько десятка великих бляшаних бідонів, в яких 
зберігалося мастило, вода і бензин. Усе це могло знадоби-
тися на випадок, якщо чогось бракуватиме в одному з дви-
гунів. Головні баки, з яких до двигунів постачаються бен-
зин і мастило, були наповнені по вінця. Окрім того, були 
два насоси і шматок гумового рукава, щоб дозаправляти 
літак у польоті.

16 червня о першій годині ночі, коли вже можна було 
розрізнити смугу поля, запустили мотори. У нічній тиші 
шум двигунів здавався ще різкішим. Блакитні язики по-
лум’я, що виривалися з вихлопних труб, ледь освітлювали 
стіни, вікна кают і широкі верхні крила «Іллі Муромця». 
Учасники польоту попрощалися з рідними і піднялися на 
корабель. Першим за штурвал сів Сікорський, повільним 
рухом рукоятки він став збільшувати газ двигунів. Мото-
ри запрацювали сильніше, шум посилився, і гвинти стали 
обертатися з такою швидкістю, що злилися в суцільний 
круг. Але повітряний корабель стояв на місці, оскільки 
перед колесами заздалегідь підклали бруски, до того ж 
близько 25 осіб міцно тримали його за крила. У каюті 
було темно. Лейтенант Лавров стояв збоку і кишеньковим 
ліхтариком освітлював прилади, що показували кількість 
обертів. У міру збільшення ходу стрілки коливалися і, на-
решті, завмерли на показнику 1150 обертів за хвилину. 
Щойно з каюти подали знак, люди, які тримали апарат за 
крило, відпустили його, а самі розбіглися врізнобіч. Важ-
ко навантажений повітряний корабель повільно здолав 
покладені перед колесами бруси і покотився полем. Зліт 
пройшов успішно, і корабель узяв курс на південь до рід-
ної домівки свого винахідника.
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Ігор підходив до кожного двигуна, уважно оглядаючи 
його роботу. Час від часу він роззирався на всі боки. Із цьо-
го місця повітряний корабель мав навдивовижу гарний 
вигляд: просторий довгий корпус, ряд прозорих вікон, 
освітлений променями ясного вранішнього сонця. Широ-
кі крила здавалися витонченими і нерухомими. Дивовиж-
но було, як вони тримають у повітрі п’ятитонну машину. 
Нарешті упевнившись, що все гаразд, Сікорський повер-
нувся всередину, розтираючи задубілі від холоду руки.

— Ігорю Івановичу, може, вип’єте кави і поснідає-
те? — звернувся до Сікорського його давній товариш, ме-
ханік Панасюк.

— Залюбки, Володю. Будь другом, запроси і Лав-
рова, нехай Христофор Францович змінить його за кер-
мом, — бадьоро відповідав Сікорський, однак він і досі 
відчував приплив адреналіну після перебування на кри-
лі повітряного гіганта. Екіпаж «Іллі Муромця» складав-
ся з чотирьох сміливців: Ігоря Сікорського, його правої 
руки — механіка Володимира Панасюка і військових 
льотчиків — штабс-капітана Христофора Пруссіса і лей-
тенанта Лаврова.
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Ласкаво просимо 
на облавок * 

Невдовзі компанія вмостилася в каюті за накритим 
білою скатертиною столом. Легкий сніданок — 
фрукти, бутерброди, гаряча кава. Зручні плетені 
крісла давали можливість розслабитися і насоло-

дитися відпочинком. Цей колективний сніданок у ком-
фортабельному салоні на борту повітряного судна теж був 
перший у світі. Але залишимо ненадовго бравих авіаторів 
насолоджуватися їжею та бесідою і вирушимо на невели-
ку екскурсію повітряним кораблем.

У великому корпусі літака містилося кілька зручних 
і просторих кают. У передній частині була кабіна піло-
та, далі — вітальня, потім невеликий коридор і спаль-
ня. З коридору відчинялися двері до вбиральні. У всіх 
каютах були вікна, крізь які відкривалися чудові крає-
види. Стеля в каютах була така висока, що можна було 
стояти, не нахиляючись. У приміщеннях було тепло зав-
дяки вдало продуманій системі опалення. З цією метою 

*  Облавок — борт.
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частина гарячих відпрацьованих газів із двигунів про-
пускалася через трубу, що проходила внизу біля стінки 
вздовж кают. Гаряча труба достатньо нагрівала примі-
щення, що було важливо на такій висоті. Про всяк ви-
падок на кораблі облаштували два зовнішніх балкони, 
на які можна було виходити під час польоту й оглядати 
і навколишню місцевість, і корпус аероплана. Один із 
балконів розташувався на корпусі над тим місцем, де 
були коридор і вбиральня. На нього можна було підні-
матися сходами з коридору. Повітряний корабель освіт-
лювався електрикою. Струм постачала невелика дина-
мо-машина, яка кріпилася ззовні до корпусу аеро плана. 
На вісь динамо-машини був надітий невеликий повітря-
ний гвинт. Він працював як лопаті вітряка. Під час по-
льоту утворювався такий сильний вітер, що маленько-
го гвинта було цілком достатньо, щоб динамо-машина 
швидко оберталася і доволі яскраво освітлювала всі каю-
ти. У каютах повітряного корабля було тепло і затишно, 
а на балконах — цікаво. Але навіть найбільш захопле-
ні спостерігачі не могли залишатися на балконах дов-
ше ніж кілька хвилин, оскільки холод був нестерпний. 
Одначе повітряні мандрівники, відігрівшись у каютах, 
знову піднімалися на верхній місток, оскільки там було 
дуже красиво й цікаво. Звичайно, з вікон кают можна 
було також милуватися краєвидами землі, та з верхньої 
площадки було видно весь повітряний корабель із його 
широко розпростертими в повітрі могутніми крилами — 
нижнім і верхнім. Земля поволі рухалася десь далеко 
внизу, а сам апарат, здавалося, завмер у повітрі. Пориви 
вітру часом його ледь похитували. Але ці повільні, спо-
кійні рухи, помітні лишень із верхнього містка, тільки 
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зміцнювали у пасажирів враження надійності та стійко-
сті повітряного судна.

Керування таким великим літаком суттєво відрізня-
лося від керування невеликим літаком. На малій маши-
ні пілот відчуває її нахил, швидкість і відхилення вбік, 
керується так званим «пташиним чуттям». На велико-
му повітряному кораблі все зовсім інакше. Пілот сидить 
у зручному кріслі в каюті. Він не відчуває вітру, а отже, 
про швидкість руху, про бічне ковзання, якщо таке є, він 
повинен дізнаватися з приладів. А ще, рухи і нахили ко-
рабля зазвичай повільні і плавні, тож і їх важко відчу-
ти. Але й для цього існують прилади, які вказують, йде 
апарат рівно чи нахиляється в якийсь бік. Тому піло-
ту «пташине чуття» тут не потрібне. Але він має потре-
бу в іншому: йому потрібні знання, щоб за показниками 
стрілок різних приладів він міг правильно і безпомильно 
розуміти, що відбувається з повітряним кораблем, і в разі 
потреби негайно вжити заходів. Тому на «Іллю Муромця» 
взяли перевірених і досвідчених людей. А щоб не ризику-
вати, кожні тридцять хвилин члени екіпажу змінювали 
один одного за штурвалом.
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Телеграми  
і заправки

Близько восьмої години ранку попереду по курсу на 
землі з’явилася велика сіра пляма. Це було місто 
Вітебськ. Вирішено було спробувати звітувати до 
Петербурга про вдалий політ. Швидко написали 

дві телеграми. Їх поклали у невеликі металеві трубки, які 
з обох боків затулили пробками. На кожну трубку намота-
ли тонку, але довгу стрічку. Коли трубку викидали з кора-
бля, стрічка розгорталася і довго, поки трубка падала на 
землю, за нею виднівся великий яскраво-червоний хвіст, 
завдяки якому її можна було бачити і знаходити на зем-
лі. З кожною телеграмою вкладали гроші на її пересилан-
ня. За час польоту було надіслано кілька таких телеграм, 
усіх їх було знайдено й відправлено на зазначені адреси. 
За якийсь час підлетіли до Орші, тут планували посадку 
для заправки та поповнення запасів пального. Зниження 
і приземлення відбулися успішно. Натовп місцевих жите-
лів радо вітав авіаторів. Після необхідних процедур «Ілля 
Муромець» знову полинув у небо.
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Пожежа

На малій висоті у спекотному повітрі літак сильно 
гойдало, раз у раз жбурляючи у повітряні ями. 
Досвідчений пілот Сікорський намагався утри-
мувати гіганта.

Раптом Панасюк кинувся у пілотську, він показу-
вав на правий ближній двигун. Від шаленої хитавиці й 
тряски за десять сантиметрів від карбюратора лопнув 
бензопровід, пальне било фонтаном. Бензин виливався 
на розпечені патрубки. Все це тривало кілька секунд. 
Мотор швидко витратив рештки пального і зупинився, 
від останнього спалаху вогонь переметнувся на бен-
зин, що пролився на крило. Двигун охопило полум’я, 
яке встигло перекинутися на крило. Ситуація склала-
ся критична! Не роздумуючи, Панасюк схопив вогне-
гасник і героїчно кинувся до двигуна, за ним Лавров. 
Здавалося, вони не помічали жорстокого вітру, не ду-
мали, що в цій шаленій хитавиці можуть просто впас-
ти з крила. Вони думали лишень про те, щоб загаси-
ти. Панасюк намагався затулити пальцем бензопровід, 
але звідти бензин виплеснувся на механіка. Тепер уже 
вогнегасник довелося використовувати для порятун-
ку члена екіпажу. Лаврову вдалося загасити колегу, 
а потім і дотягнутися до кранів угорі біля бензобака 
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і перекрити пальне. Куртками вони загасили вогонь. 
Момент був дуже гарячий.

Сікорський уже не дивився на товаришів: із несправ-
ним двигуном при сильній хитавиці керувати літаком 
стало важче. Коли б «Ілля Муромець» встиг набрати біль-
шу висоту, можна було би відремонтувати двигун на льоту 
у спокійній і стабільній обстановці. Але піднімати літак 
у такій ситуації здалося Сікорському небезпечним, і він 
перевів апарат у режим зниження. Знайшовши більш-
менш годяще місце, пілот вдало здійснив посадку посеред 
поля. Всі зійшли на землю. Тепер можна широко, на пов-
ні груди вдихнути п’янкі пахощі квітів, відчути спокій 
і тишу землі.

Екіпаж одразу ж оглянув літак і усунув несправність. 
Але вилітати було вже пізно, пілоти ризикували не встиг-
нути до настання ночі дістатися Києва. Тому виліт від-
клали на ранок. Усі розмістилися на нічліг у каютах пові-
тряного корабля. Вночі йшов дощ. До ранку він ущух, але 
погода була похмура. Близько четвертої ранку запустили 
мотори, всі зайняли свої місця, «Ілля Муромець» злетів 
і вийшов на намічений курс.

Почалася злива. Керувати за таких погодних умов було 
важко. Переднє скло заливали потоки води. Крізь нього 
було важко дивитися, та навіть і без скла навряд чи мож-
на було би щось розгледіти крізь суцільну стіну дощу. Не 
видно було навіть крила літака. Часом наставало коротке 
затишшя. Кілька секунд, а то й півхвилини апарат летів 
спокійно, а потім знову наставала різка і сильна хитавиця. 
Після одного з таких коротких періодів затишшя всі, хто 
перебував у каютах, раптом відчули, що корабель швид-
ко і різко нахилився вліво. І враз він різко накренився 
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вперед і почав стрімко падати. Ніякі маніпуляції кермом 
не допомагали. Компас дав збій. Повітряний корабель ле-
тів у грозових хмарах. Можливо, на компас так вплинули 
грозові хмари, які несли в собі величезні електричні роз-
ряди.

Нарешті корабель вирівнявся на меншій висоті, але 
все ще летів у густих хмарах і під зливою. Коли компас 
урівноважився, то виявилося, що останні хвилини повіт-
ряне судно летіло геть в іншому напрямку — приблизно 
на схід, а треба було тримати курс на південь. Сягну-
ти вгору понад хмари не вдавалося, адже корабель був 
дуже навантажений. Вирішили спуститися під хмари, 
щоб визначити напрямок. Коли візуальний контакт із 
землею було встановлено, усі побачили Дніпро. Тепер по-
трібно було розвернутися до нього і прямувати на південь 
уздовж його течії.

Знову вийшовши на правильний курс, можна було спро-
бувати піднятися понад хмарами, щоб не потерпати від 
сильної грози. Кілька бідонів із водою скинули за борт, щоб 
позбутися зайвої ваги. Дали найповніший хід моторам.

Полегшений корабель став стрімко набирати висоту 
і невдовзі знову опинився у хмарах. Знову з поля зору 
зникли величезні крила «Муромця». У хмарах була біль-
ша хитавиця. Пілот і на мить не розслаблявся, але ком-
пас показував напрямок справно, а показник висоти під-
тверджував, що корабель весь час набирає висоту.

На висоті близько одного кілометра все ще були хма-
ри, але дощ минув. Відчувався лише густий, сирий ту-
ман. Однак усе ще було доволі темно і хитало. Набравши 
ще 200 метрів, аероплан випірнув із хмар. І враз зміни-
лася картина польоту.
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Внизу був похмурий дощовий день, а тут яскраво 
світило сонечко, над головою виднілося чисте, блакит-
не небо з подекуди розкиданими красивими пір’ястими 
хмарками. Внизу під кораблем розстилалося неозоре 
море білих хмар. Де-не-де вони набули форм дивовижних 
гір, скель, пагорбів… Із верхнього балкона можна було 
роззиратися навсібіч, і всюди, на багато десятків кіломе-
трів довкола, слалося сліпучо-біле безмежжя хмар.
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У рідному Києві

Так минав час. Нарешті лейтенант Лавров повідо-
мив, що, за його розрахунками, корабель набли-
жається до Києва. Треба було спускатися під хма-
ри. Мотори перевели на малий хід, і літак почав 

зниження. Білі клуби хмар, освітлені яскравим сонцем, 
швидко наближалися.

Нарешті аероплан знову увійшов у товщу хмар. Ураз 
довкола стемніло. Густий туман зусібіч оповив корабель. 
Знову почалася хитавиця. Всі уважно дивилися на по-
казники висоти. Корабель був би зовсім сліпим, якби не 
було цих приладів, які показували, що земля ще далеко, 
а отже, можна спокійно продовжувати спуск. Так тривало 
певний час. Після яскравого сонячного світла нагорі тепер 
у тумані здавалося, що настав вечір.

Коли альтиметр показав висоту 600 метрів, корабель 
вийшов із хмар. Просто під ним був Дніпро, попереду вид-
нівся Ланцюговий міст, а праворуч було видно золоті купо-
ли Лаврських церков. Отже, корабель, подолавши велику 
відстань у хмарах і понад хмарами, ішов правильним кур-
сом. Через кілька хвилин «Ілля Муромець» спокійно опу-
стився на поле Київського товариства повітроплавання.

Київ улаштував грандіозну зустріч героям перельо-
ту. Кілька днів поспіль натовпи народу не полишали 
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аеродром і оглядали чудо-корабель. Сікорський здійснив 
десять показових польотів — брав на облавок офіційних 
і знаних осіб міста, друзів і рідних. Всі були в захваті від 
незвичайної машини. Пасажири милувалися прекрасною 
панорамою Києва та його околицями, дивуючись можли-
востям повітряного корабля. Батько Сікорського незду-
жав, але його таки привезли на аеродром у закритій каре-
ті, щоб він зміг подивитися на дітище свого сина, в якого 
він так вірив. Іван Олексійович у супроводі дочок, онуків 
і зятів був у захваті й почувався безмежно щасливим.
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І знов у Петербург

А 
вже за кілька тижнів перебування в Києві «Ілля 
Муромець» вилетів у зворотну путь. В екіпа-
жі тепер було тільки троє. Напередодні вильоту 
Пруссіс терміново виїхав поїздом до Петербур-

га. В Європі починалася Перша світова війна, і солдат за 
службовим обов’язком мав повернутися до армії.

Погода сприяла польоту, і через сім із половиною годин 
Сікорський вдало посадив машину в Ново-Сокольниках. 
Приблизно на півдорозі вирішено було заправити літак. 
Авіатори оперативно поповнили запаси пального і знову 
піднялися в небо. Попереду на них чекала нова пригода — 
політ над лісовими пожежами. У гарячому повітрі літак 
несамовито кидало, навіть попри його велику вагу. Але й 
цю перепону вдалося подолати завдяки досвіду, що його 
пілоти отримали під час минулого перельоту.

Близько п’ятої вечора «Ілля Муромець» був неподалік 
Петербурга і здійснив вдалу посадку. Отже, повітряний 
корабель, який вилетів на світанку з Києва, о п’ятій го-
дині дня здійснив посадку в Петербурзі, подолавши цю 
відстань за тринадцять із хвостиком годин, тобто вдвічі 
швидше за тогочасні швидкісні поїзди. Відтоді корабель 
став називатися «Ілля Муромець Київський», а Ігор Іва-
нович Сікорський отримав орден Святого Володимира IV 
ступеня з рук імператора Миколи II.
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З ілюстрованого журналу «Іскри» від 29 червня 1914 
року:

«Переліт Петербург — Київ — Петербург. 17 червня об 
одинадцятій годині ранку до Києва прилетів на своєму 
знаменитому «Іллі Муромці» І. І. Сікорський. Крім ме-
ханіка В. Панасюка, з ним летіли два майбутніх перших 
командири аеропланів типу «Ілля Муромець» — льотчик 
петербурзької авіаційної роти капітан Пруссіс і морський 
льотчик лейтенант Лавров. Завдяки білим ночам політ 
почався за чудових умов, однак невдовзі здійнявся силь-
ний стрічний вітер, внаслідок чого замість нормальної 
швидкості — 100 верст* за годину, «Ілля Муромець» обме-
жив швидкість до 70 верст. Першу зупинку він здійснив 
в Орші, а другу, внаслідок несправності бензопроводу, — 
на станції «Копись».

Умови перельоту здебільшого були несприятливі. «Ілля 
Муромець» весь час перебував у грозових хмарах. Дві годи-
ни довелося летіти під зливою і при зустрічному вітрі. «Ілля 
Муромець» піднімався на висоту 1300 метрів, щоб опинити-
ся вище хмар. Летіли під яскравим сонцем, зовсім не бачачи 
землі. Вдалий переліт укотре довів витривалість «Іллі Му-
ромця». За поганої видимості льотчики орієнтувалися з до-
помогою компаса. Поблизу Києва льотчики зробили «вилаз-
ку», пробившись крізь густі хмари до землі. Виявилося, що 
Київ був уже позаду, тож довелося повернути до аеродрому. 
Відстань 1020 верст покрито за 13 годин 10 хвилин.

Сікорський із товаришами залишався в Києві до 
26 червня, за цей час здійснивши кілька польотів над 

*  Верста —1,06 км.
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Запитання
  Який маршрут був у «Іллі Муромця Київського»?

  Які відсіки були в салоні літака?

  Кого із рідних Ігор Сікорський брав  
на облавок «Іллі Муромця» у Києві?

містом. Під час одного з польотів серед пасажирів були 
сестра Сікорського, його дядько, віце-голова київсько-
го товариства повітроплавання Марков та інші. Політ, 
здійснений на висоті 1400 метрів, спостерігало чи не все 
місто, що заполонило всі дахи й балкони».
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РОЗДІЛ
В ЯКОМУ ГЕНІЙ СТАЄ  
ЛЕГЕНДОЮ

7



Шалений успіх «Іллі Муромця Київського» ско-
лихнув усю авіаційну громадськість. Був поча-
ток Першої світової війни, і військові одразу ж 
зробили масштабне замовлення на ці величезні 

машини, адже їх можна було використовувати не тільки 
для транспортування людей, а й як бомбардувальники. На 
війні «Муромці» зарекомендували себе як грізна і дуже 
надійна зброя. Із 60 літаків, наявних у війську, збито було 
всього один — та й то після атаки ескадри із двох десятків 
ворожих винищувачів.

Нові випробування 
долі

У 
період війни Сікорський був і на передовій, кон-
сультуючи молодих пілотів, і в Петербурзі, пиль-
нуючи виробництво своїх дітищ.

У 1916 році конструктор одружився із дово-
лі неординарною, але симпатичною Ольгою Сінкевич. 
Незабаром у них народилася дочка Тетяна. У розпал 
громадських хвилювань у країні Ольга стала затятою 
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комуністкою. Сікорський, царський улюбленець і хреще-
ник великих князів, не відповідав її новому іміджу, що 
негативно позначилося на їхніх стосунках. Після оформ-
лення розлучення Ігор із будинку під Петербургом, який 
побудував для сім’ї, переїхав на квартиру.

Однак на цьому прикрощі не завершилися. Після Жов-
тневої революції завод, на якому працював Ігор Іванович, 
повстав. На той час саме збіг термін контракту Сікорсько-
го із заводом, тож конструктор звернувся до заводського 
комітету і запитав, що ж йому робити. Відповідь не заба-
рилася: «Роби як знаєш».

Революція змінила долі багатьох людей, зокрема і ге-
ніального конструктора. Сікорський міг принести чимало 
зиску новій владі, одначе він мав кардинально інші по-
літичні погляди. Ігор був переконаним монархістом, як 
і його батько, і вся його родина, а значить і ворогом нової 
влади.

Якось до оселі Сікорського прийшов один із працівни-
ків заводу (варто зауважити, що Ігоря любили підлеглі за 
простоту, скромність і чуйність) і повідомив конструкто-
ру, що йому варто їхати з країни. Це були лихі новини — 
Сікорському загрожувала небезпека. Поки ще була мож-
ливість виїхати, тож він мусив негайно нею скористатися!

Почалися клопоти з отриманням виїзних документів. 
Оскільки ім’я Сікорського гриміло чи не на весь світ, йому 
без особливих проблем вдалося одержати рекомендаційні 
листи, а в лютому 1918 року йому вже видали закордон-
ний паспорт.

Березневого ранку Сікорський із сумом спостерігав, 
як у серпанку зникають рідні береги. Маленький англій-
ський пароплав «Опорто» відвозив його на чужину.
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За тиждень транспорт прибув до Англії. Проживши 
кілька днів у Лондоні, Сікорський виїхав до Парижа. Ре-
комендаційний лист, підписаний генералом Ніссе — на-
чальником французької військової місії Франції — зро-
бив свою справу: Ігорю одразу ж надали роботу. Суть її 
полягала ось у чому. Під час нальотів на Париж німці 
скидали бомби по 300 кг та ще й обстрілювали місто з над-
важких гармат-мортир. У відповідь французи створили 
1000-кілограмову бомбу, одначе не могли сконструювати 
літак, який зміг би її підняти в повітря. От Сікорському 
і доручили створити машину, яка могла би нести на бор-
ту таку грізну зброю. Незабаром було підписано контракт 
з одним із концернів на будівництво бомбардувальника 
Сікорського.

Під час роботи, яка дуже захопила своєю новизною, 
конструктор за спеціальним дозволом відвідував так зва-
не кладовище трофейних літаків. Воно розміщувалося 
неподалік Парижа. Це було поле, заставлене переважно 
понівеченими німецькими літаками. Сікорський із ціка-
вістю розглядав машини, вловлював напрямок конструк-
торської думки, дивувався несподіваним рішенням.
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За океан

Проект нашого співвітчизника був схвалений, 
і невдовзі уряд зробив замовлення на п’ять літа-
ків. Восени на виробництві почалися приготу-
вання до запуску, але в листопаді було підписано 

Комп’єнське перемир’я, і створення бомбардувальника 
призупинили.

Сікорський пробув у Франції ще кілька місяців, на-
магаючись знайти роботу, але марно. Військова авіація 
згорталася, а цивільна ще не починалася. Сп’янілій од пе-
ремоги Франції було байдуже до конструктора-емігранта, 
нехай навіть знаменитого. Зароблені гроші танули, а шан-
сів отримати бодай якусь роботу за фахом не залишалося.

Треба кудись їхати, але куди? На батьківщині вже йшла 
громадянська війна. Європа намагалася оговтатися від пе-
режитої війни. Залишалося одне — податися за океан.

Після отримання іммігрантської візи 24 березня 1919 
року на борту французького лайнера «Лоран» Сікорський 
відбув із Гавра до Нью-Йорка. Хоча в кишені було всього 
кілька сотень доларів, у майбутнє він дивився з оптиміз-
мом, адже у США завжди цінували людей із живим розу-
мом, з ідеями, а у Сікорського їх було вдосталь. І вже май-
же за тиждень Ігор Іванович ступив на землю Америки. 
Починався новий етап життя.
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У Нью-Йорку Сікорський зв’язався зі своїми знайоми-
ми по Києву, які раніше приїхали до Америки. Вони вве-
ли його в курс скаженого виру життя, дали багато цінних 
порад і рекомендацій.

Рожева пелена уявлення майбутнього поступово спа-
дала. Оскільки війна завершилася, військова авіаційна 
промисловість США також згорталася, а цивільної авіації 
практично не існувало. Минув час адаптації і марних спроб 
влаштуватися на роботу. Довелося підробляти викладачем 
математики для емігрантів. Вірний небу, Сікорський роз-
ширював арсенал своїх лекцій авіаційною тематикою. На 
лекціях Сікорський заворожував слухачів розповідями 
про авіацію. Таким чином йому вдалося знайти однодум-
ців серед колишніх співвітчизників. Спільними зусилля-
ми вже можна було б і починати свою справу.

Зібравши невелику суму, на фермі одного з ентузіа-
стів заснували авіабудівельну компанію. Будівельні та 
випробувальні роботи проводили не в ангарі, а в старому 
курнику. Грошей вистачало тільки на вживані агрегати, 
а деякі матеріали й деталі шукали на смітниках. Однак 
заряджені вірою Сікорського в успіх, працівники старан-
но працювали над створенням літака. Завдяки значному 
капіталовкладенню відомого композитора і музиканта 
Сергія Рахманінова, конструктор придбав два двигуни 
для майбутнього літального апарата.

Нарешті S-29A був готовий. Він був дуже гарний на ви-
гляд: крила і фюзеляж обшиті дюралюмінієм, висока ко-
робка, потужне шасі. Пасажирський салон, який можна 
було швидко перетворити на вантажовідсік, розміщував-
ся у центроплані, а відкрита кабіна льотчика — ближче до 
хвоста. Весь літак був у полі зору пілота.
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3 травня S-29A викотили з ангара. Випробували дви-
гуни: начебто все гаразд. Сікорський виконав кілька про-
біжок. Через ненадійність шин більше робити побоявся. 
Наступного дня S-29A був цілком готовий.

У перший політ, за всіма вимогами безпеки, треба бра-
ти на борт мінімум людей, і Сікорський планував узяти 
тільки трьох осіб. Але його колеги нетямилися від радо-
сті й буквально набилися в пасажирську кабіну, в якій 
не були ще навіть прорізані вікна. Після величезної і без-
корисливої роботи ентузіастів у пілота просто забракло 
мужності висадити їх. Це було помилкою.

Сікорський дав газ. Машина важко рушила з місця і по-
чала поволі набирати швидкість. Зі свого місця Сікорський 
бачив, як повільно обертаються гвинти. Пілот хотів призем-
литися, але попереду вже виднів край поля. Запізно. Літак 
ледь набирав висоту, її не вистачало зробити розворот і здійс-
нити посадку. На висоті 30 метрів Сікорський став плавно 
розвертатися вліво. Машина трохи просіла. Попереду вид-
нівся майданчик для гри в гольф, який, на край, можна ви-
користати для приземлення, але просто перед себою авіатор 
раптом побачив телеграфну лінію. Він різко взяв штурвал 
на себе, літак перестрибнув дроти і практично без швидкості 
майже спарашутував на майданчик. Шасі витримали удар, 
але колесо потрапило в канаву і машина клюнула носом 
землю. Ніхто серйозно не постраждав, а ось літаку перепа-
ло: обидва пропелери розбиті, радіатори луснули, шасі пола-
малися, пошкодилися деталі крила. Сікорський із гіркотою 
спостерігав цю сумну картину. Потім наказав розібрати лі-
так і відвезти в ангар і сам-один пішов додому.

Дорогою йому не давала спокою одна думка: в літак 
вкладено так багато праці, душі, думки, надто вже великі 
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надії він вселив людям. Відступати не можна, інакше він 
зламається на все життя, перестане поважати себе.

Наступного дня, порадившись, вирішили, що пробле-
ма явно в малій потужності двигунів. Конструкція лі-
така — ідеальна, але потребує більше сил. Ледь вдалося 
зібрати грошей на нові мотори, і вони не підвели. Літак 
чудово слухався пілота в повітрі і був дуже швидким.
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Перший 
американський  
успіх

Перша нагода заробити гроші виявилася доволі 
кумедною. Компанії запропонували 500 доларів 
за перевезення двох великих піаніно з Рузвельт-
фільда до Вашингтона. Ці гроші були відчутним 

внеском у скромний бюджет компанії, однак насамперед 
перевезення послужило чудовою рекламою надійності, 
вантажопідйомності та місткості літака. Тим паче, що 
одне піаніно належало дружині президента США.

У конструктора з’явилася певна сума грошей, що дало 
йому можливість побратися з коханою дівчиною Єлизаве-
тою. Цей шлюб виявився на диво вдалим. Авжеж, цьому 
сприяли і спокійна вдача Єлизавети, і любов Сікорського, 
який доти вважав, що краще всю свою енергію віддавати 
не жінкам, а літакам. Єлизавета Олексіївна цілком при-
святила себе сім’ї. Один за одним з’явилися на світ чотири 
сини: Сергій, Микола, Ігор і Георгій. За спогадами дітей, 
Ігор Іванович був винятково шляхетним. Завжди спокій-
ний, скромний, делікатний, ніколи в житті не підвищив 
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голос ані на дітей, ані на дружину. Якщо діти не питали 
поради, він не втручався в їхнє життя. Батько вчив своїм 
прикладом. Сікорські своїх дітей привчали до мистецтва 
і культури. Ігор Іванович вірив, що духовно багата люди-
на здатна змінити на краще увесь світ.

Невдовзі Сікорського ощасливила ще й сестра, яка 
приїхала до Америки, до того ж не сама, а зі своїм сином 
і дочкою Ігоря, маленькою Тетянкою.
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Крилата кінозірка

Тим часом S-29A стали використовувати в чартер-
них рейсах — він здійснив кілька сотень польотів 
для перевезення пасажирів і вантажів. У 1926 році 
його було продано, а невдовзі знову перепродано — 

і літак опинився в руках ексцентричного режисера Го-
варда Г’юза, який використовував його у фільмі «Ангели 
пекла». S-29A довелося грати роль німецького бомбарду-
вальника Першої світової війни. Його оснастили зброєю 
і відповідно розфарбували.

Кінець S-29A, як і його народження, був несподіваним 
і романтичним. За задумом творців фільму, бомбардуваль-
ник збивають славні американські аси. Літак завантажи-
ли пальним. На висоті в заданій точці екіпаж підпалив 
машину і стрибнув із парашутами. Полум’я вже вибива-
лося назовні, літак накренився і спіраллю, залишаючи 
по собі вогняний хвіст, спрямувався до землі. Від вибуху 
розлетілися уламки. Так ефектно завершився шлях літа-
ка дивовижної долі, який знову відкрив своєму конструк-
тору дорогу в небо.
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Винахід життя

На конструкторське бюро Сікорського посипалися 
замовлення на літаки для цивільних і військових 
потреб — пасажирські, транспортні та навіть лі-
тальні човни. Саме на останній тип повітряних 

суден зробив ставку Сікорський і не прогадав. Мало хто 
тоді випускав щось подібне, тому робота була завжди.

Компанія розширювалася і зрештою перебралася до 
Стратфорда, що в штаті Коннектикут. Тут на придбаній 
ділянці землі вже було де розвернутися. Новий завод при-
дбав усі останні досягнення техніки. З’явилися просторі 
корпуси із сучасним обладнанням, світлі та зручні для 
конструкторів зали, навіть власна аеродинамічна труба. 
Налагодили конвеєрне виробництво.

До весни 1929 року завод набрав потужності. Він став 
найкращим у США авіазаводом. Дедалі швидше розви-
валася світова цивільна авіація, дедалі більше літаків 
виготовляв авіазавод у Стратфорді. Однак конструктора 
Сікорського не полишала юнацька мрія створити гелі-
коптер, і у вільний час інженер невтомно працював над 
втіленням свого задуму. На той час гелікоптер не був ди-
вовижею — існувало кілька більш-менш вдалих машин 
різних конструкцій. Але у всіх був недолік у керуванні й 
корисному навантаженні.
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Спираючись на отримані у ході досліджень результати, 
1938 року Сікорський нарешті звернувся до керівництва 
«United Aircraft» — компанії, частиною якої був завод на-
шого співвітчизника. Цього разу правління, хоча загалом 
і визнало переконливими аргументи конструктора щодо 
можливості побудови гелікоптера, але до обраної одно-
гвинтової схеми поставилося скептично. Серед розробників 
авіації таку схему вважали неперспективною. Однак Сікор-
ському таки дозволили зайнятися розробкою гелікоптера.

Знову конструктор міг цілком зануритися у світ твор-
чих пошуків, початок якому було покладено в далекому 
1909 році в Києві. Розгорталася нова сторінка біографії, 
третій етап творчої долі.

Робота над створенням гелікоптера просувалася швид-
ко і продуктивно. 14 вересня 1939 року Ігор Сікорський на-
решті відірвав готовий гелікоптер VS-300 від землі. Перші 
підйоми спонукали і до перших удосконалень конструкції. 
Хоч апарат був ще нестабільний в керуванні, одначе вій-
ськові льотчики змогли приборкати «мустанга» і доволі 
швидко освоїли повітряне родео. «Гелікоптер більше, ніж 
будь-який інший транспорт, наближає нас до казки про ко-
ника-горбоконика і килим-літак», — розповідав Сікорський 
про своє дітище. VS-300 усьому світу довів ефективність 
класичної одногвинтової схеми, яка донині є панівною.

Всі нові моделі Сікорський випускав, прагнучи ідеалу. 
Але щоб у вертольотів була перспектива, в них потрібно за-
цікавити потенційних покупців. Вдалу машину R-4 було 
вирішено продемонструвати громадськості. Пілотом став 
досвідчений авіатор Морріс. Він усвідомив глибину сво-
єї відповідальності за переліт, який мав позначитися на 
подальшій долі гелікоптера. Морріс бачив своє завдання 
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не тільки у вдалому завершенні польоту. Він знав, що де-
монстрація незвичайних властивостей апарата тільки до-
поможе. Надто мало людей знали про машину, а сенсація 
неодмінно зацікавила би спостерігачів гелікоптером. На-
приклад, на аеродромі пілот помітив акуратну шеренгу 
літаків, що стояли носами до паркана. Він вирішив роз-
містити гелікоптер у цьому самому ряду. Чимало люду 
спостерігало за дивовижною машиною. При маневруванні 
пілот спеціально завис над стоянкою автомашин. Дехто 
в паніці втік із місця, здавалося б, неминучого падіння 
чудернацького літального апарата. Однак усупереч всім 
очікуванням, машина непорушно зависла в повітрі. Мор-
ріс плавно здійснив посадку. Потім він знову піднявся 
і полетів боком, з усмішкою спостерігаючи, як люди від 
подиву аж роти пороззявляли. А під час чергового призем-
лення пілот навмисно промахнувся і проскочив метрів на 
тридцять уперед від місця, призначеного для гелікоптера. 
Потім він завис, підлетів задом наперед і м’яко сів. Один 
із вищих чинів американської армії, який спостерігав за 
цією сценою, поділився своїми враженнями з колегами: 
«Якби я цього не побачив на власні очі, то нізащо у таке не 
повірив би». Слава про гелікоптер і його можливості вже 
котилася попереду цієї незвичайної машини.
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Гелікоптер-рятівник

Чи варто згадувати, що військових дуже заціка-
вив інноваційний апарат? На початку 1944 року 
вертоліт S-47 (R-4 військове маркування) вперше 
застосували для порятунку людських життів. По-

близу району Сенді-Хук 3 січня вибухнув есмінець * амери-
канського флоту. Пожежу вдалося загасити, але на борту 
залишалося багато поранених. Частина з них через отри-
мані опіки перебувала в шоковому стані. Необхідно було 
терміново доправити плазму крові з міського шпиталю. 
Однак погодні умови ускладнювали доставку. Сніговий 
шторм паралізував рух у нью-йоркській гавані. Крига на 
воді заважала суднам. Доставка на кораблі зайняла би 
багато часу. Літак також не можна було використовува-
ти. Командування вирішило підняти гелікоптер. Після 
отримання наказу кілька R-4 берегової охорони забрали 
плазму і вже за чотирнадцять хвилин були у Сенді-Хуку. 
Поранених моряків було врятовано. Вертоліт продемон-
стрував свої можливості і зробив справу, неможливу для 
інших транспортних засобів.

*  Есмінець (скорочення: ескадрений міноносець) — бойовий корабель.
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Участь гелікоптера у рятувальній операції стала чи 
не найважливішою подією для конструктора, адже Ігор 
Іванович розробляв своє дітище саме задля використання 
з мирною метою. «Якщо ви потрапили в скруту у важко-
доступному місці, з літака вам можуть скинути хіба квіти, 
а от гелікоптер зависне у повітрі і врятує вас», — ділився 
власними переконаннями винахідник.
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Містер Гелікоптер

Попри успіхи перших гелікоптерів Сікорського, 
вони мали один спільний недолік. Для вдалого 
використання у військових і цивільних галузях, 
для конкуренції з гелікоптерами інших фірм тре-

ба було покращити льотно-технічні характеристики апа-
ратів, збудованих Сікорським.

17 квітня 1941 року приголомшені американці спосте-
рігали, як Ігор Сікорський здійняв гвинтокрил із поверх-
ні води і летів на ньому понад годину.

І вже 1956 року на S-58 було встановлено ряд світо-
вих рекордів швидкості. За своїми льотно-технічними 
та економічними характеристиками S-58 перевершу-
вав сучасників, його справедливо вважали найкращим 
західним вертольотом першого покоління. Відтепер 
прізвище Сікорський стало синонімом гелікоптера, як 
прізвище Форд — синонімом автомобіля. Гвинтокрили 
Сікорського заполонили весь повітряний простір США, 
завдяки чому конструктор здобув назвисько Містер Ге-
лікоптер. За наступні роки Сікорський розробив близь-
ко п’ятдесяти вертольотів, зокрема гелікоптер-амфібію. 
Зростала й кількість премій і нагород Сікорського: зага-
лом його вшановували вісімдесят дев’ять разів, третину 
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із цих нагород конструкторові вручали американські 
президенти.

Усе своє життя Сікорський був глибоко релігійною 
людиною. Він свято вірив у Бога, у Вищий Розум, все своє 
життя не перестаючи дивуватися порядку, гармонії і до-
цільності в Природі. Його дуже цікавило наше призна-
чення у житті, сенс нашого перебування на Землі, еволю-
ція людини. Як результат роздумів з’явилися публікації 
про сенс життя людини, її місце у Всесвіті. Серед них: 
«Еволюція душі», «У пошуках Вищих Реальностей», 
«Небо і небеса». Як творець нової техніки, як інженер, 
Ігор Сікорський був певен: що більше розвивається люд-
ське суспільство, то більше воно має зростати морально. 
Без високої моралі, вважав він, за умов розвитку техніки 
людству може настати край. Людина вже досягла такого 
розвитку, що за кілька секунд може покінчити з життям 
на землі, і кожен із нас мусить це розуміти — щоб ніколи 
такого не допустити.

Сікорському довелося пережити багато воєн, однак до 
кінця своїх днів він зберіг віру в гуманістичні ідеали, що 
завжди панували в його родині. Життя людське — безцін-
не, а отже, місія кожного з нас — рятувати інших. Гелі-
коптери Сікорського допомогли врятувати життя понад 
мільйона людей в усьому світі. Американські президенти 
і Її Величність королева Великої Британії Єлизавета ІІ  
з 50-их  років XX століття й донині користуються виключно 
гелікоптерами, зібраними на заводі, заснованому нашим 
співвітчизником, — Sikorsky Aircraft. І це є свідченням ви-
знання якості, безпеки і комфорту винаходу Сікорського.

Вірний своїй скромності, Ігор Іванович Сікорський пішов 
із життя тихо і спокійно уві сні в ніч на 26 жовтня 1972 року.
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Життєвий і творчий шлях видатного конструктора не 
можна назвати рівним і гладеньким. Він зазнавав безліч 
невдач, на його місці багато хто опустив би руки, одначе 
Ігоря Сікорського завжди й у всьому підтримували спер-
шу батьки й сестри, а згодом кохана дружина з дітьми. 
Усе своє життя видатний конструктор присвятив двом 
пристрастям: авіації та сім’ї — і за це був щедро винаго-
роджений всесвітнім визнанням і любов’ю.

На рідній батьківщині визнання до Ігоря Сікорського 
прийшло лишень після розпаду СРСР і здобуття Укра-
їною незалежності. Вулиця Сікорського з’явилася у Ки-
єві 2011 року. Іменем Сікорського названо альма-матер 
конструктора, яка нині називається Національний тех-
нічний університет України «Київський політехнічний 
інститут імені Ігоря Сікорського».

Також ім’ям видатного конструктора названо столич-
ний аеропорт «Київ». На спомин про нашого співвітчиз-
ника було засновано дві премії Сікорського: конструк-
торам-винахідникам гелікоптера на мускульній силі та 
героям-рятівникам.

Сікорського завжди вважали улюбленцем долі. Тож 
не дивно, що серед льотчиків-випробовувачів склався 
ритуал, згідно з яким, прибуваючи на завод Сікорського 
по нові повітряні судна, кожен прагне торкнутися ща-
сливого капелюха Ігоря Івановича, який експонується 
в меморіальному музеї головного офісу компанії. Пілоти 
щиро вірять, що капелюх здатен принести їм удачу і вря-
тує їхні життя. І ця віра не безпідставна, адже під час 
численних випробовувань Сікорський неодноразово по-
трапляв ув аварії, але не зазнав жодного пошкодження. 
Щоразу він був у своєму щасливому капелюсі-федорі.
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Сподіваюся, ця книжка спонукатиме тебе до добрих 
учинків і наполегливої праці, а слова видатного україн-
ця Ігоря Сікорського надовго лишаться у твоєму серці:  
«Людина повинна рухатися вперед і при цьому не забу-
вати про власну моральну еволюцію».



Запитання
  Як прийняла Америка видатного конструктора?

  Яким чином Сікорському вдалося поновити роботу 
над створенням літаків?

  Що гелікоптер мав доправити на пошкоджений 
корабель?
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Леонiд  
Каденюк

Подарунок!
перший розділ з книжки

ВИДАТНІ УКРАЇНЦІ,  
ЛЮДИ ЯКИ ТВОРИЛИ ІСТОРІЮ
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РОЗДІЛ
НАРОДЖЕННЯ МРІЇ

1

120



Життя людини має починатися з мрії.

Леонід Каденюк

На заході України, на Буковині, є незвичайне село. 
Називається воно Клішківці і розташоване на пів-
денних схилах Хотинської височини. Село оточу-
ють мальовничі долини, лощини та яри, надаючи 

йому неймовірної краси. У селі й одразу за ним протікає 
кілька річок і потічків, води яких багаті на різноманіт-
ну живність. Риболовля — чи не найулюбленіше заняття 
місцевих жителів.

Незвичайне це село з двох причин. По-перше, упро-
довж багатьох років воно вважається найбільшим сели-
щем Чернівецької області. По-друге, околиці Клішків-
ців — справжнісінький музей під відкритим небом. Куди 
не не піди — на південь, захід, північ або схід, — неодмін-
но натрапиш на розкопки стародавнього поселення.

Упродовж сотень і тисяч років на цій території прожи-
вали різноманітні племена і народи. Цей край був обител-
лю для представників різних культур і щедро дарував їм 
свої природні багатства. Через багато століть археологам 
вдалося віднайти сліди стародавніх поселень. Клішківці 
неначе опинилися всередині намиста із старожитностей.

28 січня 1951 року, в одному з будинків цього села, в ро-
дині вчителів народився хлопчик, чиє життя також стало 
важливою частиною історії. Історії його рідної України. 
Звали хлопчика Льоня Каденюк.
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Книгоман

Льоня з’явився на світ не один, а з братом-близ-
нюком Сергієм. А коли брати підросли, то все 
робили разом — і вчилися, і бавилися. Навіть 
школу закінчили однаково — кожен отримав 

срібну медаль.
Була у Кілішківцях одна дуже весела розвага для діт-

лахів — ярмарок. Щонеділі в теплу пору року на сільський 
торжок з’їжджалися жителі сусідніх сіл. Більшість із них 
вбиралися в український національний одяг: вишиванки, 
киптарики, кучми. Чим там тільки не крамарювали! І ки-
лимами, і посудом, і вишивкою... Щаслива пора покупок 
для дорослих і забав для дітей.

Однак Льоню Каденюка відмалечку цікавило зовсім 
інше, він до нестями був закоханий у книжки. Хлопчик 
з головою поринав у світ шляхетних героїв і їхніх захо-
пливих пригод. Його неначе магнітом притягували до себе 
загадки Всесвіту і мандрівки на край землі. Школяра 
Льоню можна було побачити в бібліотеці так само часто, 
як і на спортивних та ігрових майданчиках. Він запоєм 
читав найрізноманітніші книжки — не лишень художні, 
а й наукові. Однак не книжки стали першим враженням 
дитинства, яке визначило його подальшу долю.
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Космос стає ближче

Дитинство першого українського космонавта випа-
ло на 1950-ті роки. Саме цей час став епохальним 
в історії освоєння людиною космосу. Тоді відбулися 
події, які визначили майбутнє космонавтики, про-

клали шлях для майбутніх дослідників обширу.
У жовтні 1957 року, коли Каденюку майже випов-

нилося сім, уперше був запущений штучний супутник 
Землі. 1959 року в космос була відправлена станція, яка 
вийшла на орбіту Сонця. Того ж року ще одна станція 
досягла поверхні Місяця, а під час наступного запуску 
було сфотографовано так званий «темний бік Місяця» (та 
його частина, що її ми ніколи не бачимо з Землі). І всі ці 
наукові подвиги здійснили вчені, які жили з Каденюком 
в одній країні. Про це розповідали по телевізору і на уро-
ках у школах, про це говорили вдома і на вулицях. Досі 
недосяжний для людства космос ставав дедалі зрозумілі-
шим і ближчим. 

Авжеж, це було значно цікавіше за польоти на літаку. 
Дістатися туди, де не бували і не могли бути ані твої бать-
ки, ані діди, ані прадіди — неймовірна спокуса. Та коли 
з’явиться можливість відправити в космос саме люди-
ну, а не металеві керовані літальні апарати? Цього ще 
не знали ані Каденюк, ані навіть учені. Однак дослідники 
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й інженери докладали всіх зусиль, щоб наблизити цей іс-
торичний день.

У серпні 1960 року сталася ще одна важлива подія, що 
приголомшила весь світ. На космічному кораблі «Супут-
ник-5» довкола орбіти Землі здійснили політ і вдало повер-
нулися на рідну планету собаки Білка і Стрілка. Це була 
спроба дізнатися, як живий організм реагує на непростий 
космічний політ і на невагомість, як згодом це позначить-
ся на його здоров’ї.

Провівши 25 годин на орбіті і 17 разів облетівши Зем-
лю, дві дворняжки, кожній з яких було менше трьох років 
од народження, вижили і стали першими в історії твари-
нами-космонавтками. До польоту людини в космос зали-
шалося якихось кілька місяців.

Далі буде...
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