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Про Юрія Федоровича Лисянського написано чимало на-
укових та популярних праць, краєзнавчих статей, художніх 
творів. І все ж письменник та журналіст Володимир Сапон 
і науковець, доктор історичних наук Віктор Шевченко зро-
били спробу узагальнити опубліковані про нього матеріали, 
уточнивши деякі штрихи біографії та використавши нові 
архівні джерела. 

На обкладинці — фрагмент портрета Юрія Лисянського роботи 
Володимира Боровиковського. 1812 рік.
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Юрій Лисянський — один із найславетніших уродженців 
Чернігівського краю. Понад два століття тому разом із Іваном 
Крузенштерном здійснив першу російську навколосвітню по-
дорож. 

Його ім’я занесено в усі універсальні енциклопедії світу. 
В історії епохи великих географічних відкриттів воно знахо-
диться у одному ряду з іменами Колумба і Магеллана, Лапе-
руза і Кука, багатьох інших видатних мореплавців і мандрів-
ників. 

Він був, мабуть, єдиним українцем, хто зустрічався із пер-
шим президентом США Джорджем Вашингтоном, залишивши 
про цю людину щонайкращі спомини. 

Майбутній мореплавець народився 1 квітня 1773 року в Ні-
жині, у родині священика церкви Іоанна Богослова Федора Ли-
сянського. 

На той час Ніжин вважався досить великим повітовим міс-
том загальною площею в 1464 десятин і з населенням понад 
10 тисяч людей. Займаючи вигідне стратегічне становище на 
перетині шляхів, що з’єднують Київ, Москву, Чернігів, Прилу-
ки, Конотоп, Козелець, Сосницю та інші торгові міста, Ніжин 
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* Йдеться про публікації чернігівських істориків і краєзнавців А. Морозової, 
В. Чуйко, Б. Юрьєва та дослідників з Києва П. Голобуцького та О. Зорьки, 
інформація про які наведена у списку літератури в кінці цієї книжки.

був значним торговим осередком в центрі Малоросії. Розта-
шований на берегах річки Остер — притоки Десни, він мав 16 
вулиць, 1885 будинків, 16 церков і два монастирі. У 1783 році тут 
діяло двокласне народне училище, працювали 283 торгові лав-
ки, 33 кузні та селітряний завод. У великій мірі розвитку Ніжина, 
як торгово-купецького міста, сприяла діяльність грецької грома-
ди. Саме тут минули перші дитячі роки Юрія. 

Подальша розповідь про відомого мандрівника з провінцій-
ного Ніжина буде неможливою без цілого ряду поправок і уточ-
нень, які стали можливими завдяки публікаціям останніх років*, 
стосовно як самого Юрія Лисянського, так і його родини. 

Перш за все це стосується дати народження мореплавця. 
Тривалий час у довідковій та іншій літературі про нього наво-
дились дві дати — 2 (13) серпня 1773 року і, викарбувана на 
могильному пам’ятникові, 2 квітня того ж таки року. Різні думки 
висловлювались і з приводу місця його народження. Одні вва-
жали таким місто Ніжин, інші — село Заньки Ніжинського пові-
ту, де знаходився один із маєтків родини Лисянських. Уважне 
вивчення відповідних архівних документів дозволило встано-
вити — Юрій народився у Ніжині 1 квітня (за старим стилем) 
1773 року. 

Ще одне уточнення стосується смерті матері мандрівника 
Фотини Йосипівни. Більшість дослідників датували цю сумну 
подію 1783 роком. Результати сучасних досліджень, базованих 
на вивченні відповідних архівних матеріалів, дають підставу на-
звати іншу дату — грудень 1803 року. 

Нарешті найбільше запитань викликає дворянське похо-
дження Юрія Лисянського. Сучасні дослідники хоча й засвідчу-
ють дворянське походження його батька, проте щодо до Юрія 
роблять це не досить переконливо. 

Вихідці із заможної польської шляхти, Лисянські у ХVІІ сто-
літті змушені були переселитися в Україну, де зайняли почесні 
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посади у Війську Запорізькому. Про це йшлося у складеному 
після Зборівської угоди «Реєстрі усього війська Запорізько-
го». Один з їх нащадків Федір Герасимович, батько Юрія, слу-
жив спершу в канцелярїї Ічнянської сотні, а потім у Прилуць-
кій полковій лічильній комісії. Проте згодом обрав духовну 
кар’єру і в 1760 році був посвячений у священики ніжинської 
церкви Іоанна Богослова. У 1781 році став її протоієреєм, тоб-
то старшим священиком і настоятелем храму. Враховуючи то-
дішні відносини між державою і церквою, він об’єктивно не міг 
бути водночас і священнослужителем, і дворянином. Відпо-
відно не могли бути дворянами і його діти. Саме ця обставина 
і стала причиною тих труднощів, які супроводжували їх майже 
все життя.     

Отже, 1783 року отець 
Федір, бажаючи дати ді-
тям належну освіту, повіз 
у Кронштадт навчатися 
у Морський кадетський 
корпус синів Юрія і Ана-
нія,  залишивши при собі 
в Ніжині старшого сина 
Івана. 

Морський кадетський 
корпус, заснований у 
1701 році Петром І як 
школа математичних і 
навігаційних наук, був на 
той час одним із найпри-
вілегійованіших навчаль-
них закладів Російської 
імперії, навчатися в яко-
му мали право лише дво-
ряни. У другій половині 
ХVІІІ століття стала від-
давати до нього в науку 
своїх дітей і українська 

Церква Іоанна Богослова, 
де служив священником батько Юрія
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козацька старшина, що була прирівняна до дворянства Кате-
риною ІІ. 

Скажімо, у 1779 році до корпусу вступив син бунчукового то-
вариша із Пирятина Платон Гамалія — у майбутньому відомий 
вчений у галузі мореплавства, котрий останні роки свого життя 
провів у селі Лисогори на Ічнянщині, неподалік Ніжина, де й по-
хований. У списках вихованців корпусу тих років зустрічаємо й 
прізвище Забіл — представників давнього старшинського роду 
із Борзнянщини, що на Чернігівщині. Однак, на відміну від Яко-
ва Гамалії чи Забіл, Федору Лисянському через вищезгадані 
обставини нелегко було влаштувати своїх чад до такого пре-
стижного навчального закладу. 

Одержавши спершу відмову від чиновників Адміралтейської 
колегії, він «при помощи одного из влиятельных земляков» 
(можливо, то був князь О. А. Безбородько — відомий дипломат, 
канцлер Росії і досить впливова особа при дворі Катерини ІІ) 
зумів потрапити на прийом до адмірала І. Л. Кутузова, котрий 
і допоміг ніжинському священику. У списках зарахованих того 
року до кадетського корпусу дванадцяти «недорослей из дво-
рян» значилися й імена Юрія та Ананія Лисянських. 



7

Юні Лисянські були вражені побаченим і у Петербурзі — з 
його величними будівлями і багатолюддям, і, щонайбільше, у 
Кронштадті — з його майже казковими кораблями, що стояли 
тут на рейді. Вони здавалися просто велетнями у порівнянні із 
човнами-вітрильниками, які тулилися до берегів Остра у рідно-
му Ніжині і якими місцеві купці-греки привозили до міста най-
різноманітніший крам. 

Навчання у Морському корпусі тривало шість років і поді-
лялося на два трирічні цикли: кадетський і гардемаринський. 
Вчили математиці, навігації, мореплавству, астрономії, арти-
лерії, фортифікації, корабельній архітектурі, такелажній спра-
ві, морській тактиці, а також англійській та французькій мовам. 
Викладання здійснювали висококваліфіковані викладачі-про-
фесіонали. 

Один з них — професор Микола Гаврилович Курганов, ко-
трий викладав астрономію і навігацію, мав енциклопедичні 
знання і був автором кількох підручників — неабияк посприяв 
Юрію у навчанні. Часто запрошував додому, давав книжки із 
власної бібліотеки, багато розповідав про захоплююче і водно-
час нелегке життя морського офіцера. Завдяки йому Юрій став 
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одним із кращих вихо-
ванців корпусу. 

Можливо, саме зна-
йомство з цією чудо-
вою людиною та його 
багатющою бібліоте-
кою дало йому змо-
гу уперше довідатися 
про видатних море-
плавців — Фернандо 
Магеллана, Васко да 
Гаму, Джеймса Кука, 
Жана Лаперуза, Джор-
джа Ванкувера. Прочи-
тане доповнювалося 
почутим від виклада-
чів та учнів корпусу, які 
багато говорили тоді 
про морські походи ві-
тчизняних мандрівни-
ків Семена Дежнєва, 
Вітуса Берінга, бра-
тів Харитона і Дмитра 
Лаптєвих. Дух мандрівництва взагалі панував тоді у стінах на-
вчального закладу. 

Зрештою, не виключено, що духом далеких походів Юрій 
пройнявся ще вдома: ніжинські купці-греки щороку вирушали 
у найвіддаленіші країни Західної Європи і Близького Сходу. А 
привозили звідти не тільки дивовижні і небачені товари, але і 
захоплюючі враження про подорожі. Доводилося чути і про ні-
жинського купця Дмитра Ципоєва, який ще у 1747 році дістався 
аж до індійського міста Калькутти… 

До того ж серед викладачів і вихованців корпусу ходили на-
стійливі чутки про наміри Катерини ІІ спорядити російські кора-
блі для навколосвітньої подорожі. Чутки ці логічно вписувалися 
у тогочасну концепцію державного розвитку. Самодержавна 

Юрій Лисянський
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Росія дедалі виразніше виявляла тенденцію до буржуазного 
розвитку. Складалися ринкові відносини, зростала товарність 
промисловості і сільського господарства, а відтак виникала по-
треба розширення торгових операцій з країнами Європи та ін-
ших континентів. 

Все це об’єктивно породжувало необхідність організації ши-
рокомасштабних науково-географічних розвідок, в тому числі і 
навколосвітніх подорожей. Розробки і проекти таких експеди-
цій вже існували, але через різні обставини здійснити їх поки не 
вдавалося. 

Найближчим до мети був проект експедиції капітана першо-
го рангу Г. І. Муловського. Чотири кораблі під його командуван-
ням мали обігнути Африку і Азію, вийшовши таким чином до 
берегів Аляски та Камчатки і надійно закріпити ці тихоокеанські 
околиці за Росією. Саме про цю експедицію й ходили чутки у 
стінах корпусу. 

Є навіть згадка про те, що Юрій Лисянський зі своїм товари-
шем Іваном Крузенштерном мали намір попросити Муловсько-
го зарахувати їх до складу експедиції. Однак у списку, що збе-
рігся, їхні прізвища не значаться, а ось прізвище вже згаданого 
Платона Гамалії стоїть першим серед мічманського складу. 

Але даремно іноземні лоцмани чекали російські кораблі у 
Копенгагені, щоб повести їх в океанські простори. У 1788 році 
розпочалася нова війна зі Швецією, і експедицію довелося від-
класти. 

У зв’язку з бойовими діями, що розгорнулися на Балтійсько-
му морі, і нестачею на флоті кваліфікованих офіцерів, випуск 
гардемаринів Морського корпусу було прискорено. Серед тих 
випускників значився і 15-річний Юрій Лисянський, котрий за 
успіхи у навчанні у 1787 році отримав звання унтер-офіцера. 

Потрапив він до складу Балтійської військової ескадри під 
командуванням адмірала С. К. Грейга. Вже мічманом (із травня 
1789 року) на борту фрегата «Подражислав» брав участь у мор-
ських баталіях зі шведським флотом поблизу островів Гогланд 
і Еланд та під Ревелем (сучасний Таллінн), де виявив особисту 
мужність і професіоналізм військового моряка. 
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Влітку 1790 року війна зі шведами закінчилася перемогою 
Росії, і на кораблях поступово відновилося буденне життя. Весь 
цей час Крузенштерн з Лисянським не полишали мрію вируши-
ти у навколосвітнє плавання. Крузенштерн навіть заприятелю-
вав із мічманом Яковом Берінгом, онуком відомого мореплав-
ця, який теж збирався вирушити у таку експедицію. 
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Важко сказати, як би склалася подальша їхня доля, коли б 
не щаслива нагода — у 1793 році всі троє у числі шістнадцяти 
кращих молодих офіцерів були відряджені на кількарічне ста-
жування до Англії. Зиму 1793-1794 років вони провели в Лон-
доні, а у квітні булим розподілені по військових кораблях бри-
танського флоту. Лисянський отримав призначення на фрегат 
«Луазо» і в тому ж 1794 році вже брав участь у бойових діях 
проти Франції. 

Наступного року він побував у Вест-Індії (так тоді називали-
ся Багамські й Антільські острови, в тому числі й острів Куба) на 
островах Антігуа і Невіс. Тут молодий лейтенант здійснив свої 
перші наукові дослідження, вивчаючи природу, економіку та ет-
нографію цих островів. 
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Повернувшись на короткий час до Англії, Юрій Федорович 
невдовзі вирушив у подорож, на цей раз до Сполучених Шта-
тів Америки — молодої країни, що привернула до себе увагу 
всього світу під час війни за незалежність. З великою цікавіс-
тю вдивлявся наш земляк у політичне життя цієї держави, таке 
несхоже на російське. Відвідав Нью-Йорк і Філадельфію, інші 
куточки Сполучених Штатів, де знайомився передовсім з осо-
бливостями кораблебудування. 

Та найбільше враження справила на нього зустріч у Філа-
дельфії із першим президентом США Джорджем Вашингто-
ном, якому було представлено молодого російського офіцера. 
Про неї він захоплено розповідав згодом у листі до брата Ана-
нія в Росію. 

«Вашингтон, — писав Юрій, — обласкал меня таким обра-
зом, что я по гроб жизни должен ему остаться благодарным и 
всегда сказать, что не было на свете величее мужа сего. Про-
стота его жизни и благосклонность в обхождении таковы, что 
в одно мгновение поражают и удивляют чувства». Було в цих 
рядках не тільки захоплення — була й крамола: «не было на 
свете величее мужа сего». А хіба новий російський імператор 
Павло не «величее»? Почитав би він цього листа!

У 1798 році англійський уряд задовольнив прохання Кру-
зенштерна і Лисянського, підтримане російським послом в Ан-
глії графом С. Р. Воронцовим, щодо відвідання ними Ост-Індії. 

До мису Доброї Надії друзі пливли разом на лінкорі «Резо-
набль», а потім їхні дороги розійшлися. Лисянський прибув до 
Індії у січні 1799 року. Відвідав міста Бомбей і Мадрас, побував 
на острові Цейлон. Була і домовленість про його подорож до 
Австралії, але здійснити її не вдалося: російсько-англійські від-
носини погіршилися, отож імператор Павло І відкликав на бать-
ківщину всіх російських офіцерів. 

Шестирічне перебування на англійському флоті — найбільшо-
му і найсучаснішому у світі, численні подорожі, зустрічі із цікави-
ми людьми збагатили Юрія Лисянського не тільки як військового 
моряка, але і як вдумливого, різнобічного вченого: природо-
знавця, географа, етнографа, океанографа, флотознавця. 
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Його служба на британських кораблях, як і служба інших офі-
церів, була високо оцінена російським послом С. Р. Воронцо-
вим, котрий у листі до морського міністра віце-адмірала П. В. 
Чичагова пропонував нагородити всіх їх офіцерськими Георгі-
ївськими хрестами. Адже це була не прогулянка по далеких мо-
рях і далеких країнах. Скажімо, Лисянський під час бойових дій 
був контужений і ледь не загинув від тропічної лихоманки. 

Своєрідним звітом Лисянського про своє стажування в Англії 
став здійснений ним переклад книги англійського автора Джо-
на Клерка «Движение флотов», в якій узагальнено і проаналізо-
вано кращі здобутки британського морського мистецтва. Пе-
реклад книги вийшов у Петербурзі 1803 року, діставши високу 
оцінку російських спеціалістів. Про це свідчить, зокрема, лист 
адмірала Ф. Ф. Ушакова до І. І. Траверсе, в якому легендарний 
флотоводець писав: «А Вашему превосходительству за попе-
чение к пользе и поощрению на дальнейшие труды господина 
Лысянского по моєму представительству принятое принося 
благодарность». 

Проте самого Лисянського на час виходу книги у межах Ро-
сійської імперії вже не було: разом із Крузенштерном він ви-
рушив у складну і незвідану навколосвітню подорож — першу в 
історії російського флоту. 
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Проект навколосвітньої подорожі був розроблений Іваном 
Федоровичем Крузенштерном відразу після повернення з Ан-
глії. Ще плаваючи на британських кораблях Індійським океаном 
та Китайським морем, він переконався, які переваги мала б не 
так давно заснована Російсько-Американська компанія (РАК), 
збуваючи свої хутра на китайському ринку. Проектом Крузенш-
терна передбачалося після завершення навколосвітньої подо-
рожі здійснювати російськими кораблями ефективне морське 
сполучення між російськими портами у Європі та російськими 
володіннями у Північній Америці. 

Окрім того, намічалися величезні за обсягом наукові до-
слідження. Реалізація проекту наштовхувалася на консерва-
тизм чиновників морського міністерства. І тільки після двірце-
вого перевороту 1801 року і приходу на імператорський трон 
Олександра І проект підтримали новий морський міністр М. С. 
Мордвинов та міністр комерції М. П. Рум’янцев.

Вирішальну роль в організації експедиції відіграли підпри-
ємці РАК. Взявшись фінансувати проект Крузенштерна, вони 
зробили дуже правильний тактичний хід, включивши до пайо-
виків компанії новоспеченого імператора Олександра І.
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 Цим самим Російсько-Американська компанія здобула собі 
неабиякий авторитет, а державні структури дали «зелене світ-
ло» для спорядження експедиції. Вона повинна була мати два 
кораблі, загальне керівництво експедицією доручалося Кру-
зенштерну, який своїм заступником запросив Лисянського.

Юрій Федорович з радістю сприйняв таке запрошення свого 
товариша і восени 1802 року, за завданням Крузенштерна, ви-
рушив до Англії для закупівлі кораблів. У цій справі наш земляк 
добре розумівся: уже 5 червня наступного року у Кронштадт 
прибули два шлюпи (за них заплачено 2,5 тисячі фунтів стер-
лінгів, виділених Російсько-Американською компанією) тонаж-
ністю 450 і 370 тонн. Це були кораблі найновішої конструкції, 
збудовані у 1800 році на Темзі, з мідним кріпленням і обшив-
кою, мали 11 вузлів ходу (1 вузол - 1800 метрів). Перший шлюп 
було названо «Надежда» і його командиром став Крузенштерн, 
другий шлюп, під командуванням Лисянського, отримав назву 
«Нева». 

Кораблі оснащувалися найсучаснішими астрономічними і 
фізичними приладами та інструментами, придбаними Лисян-
ським у Європі, медикаментами, запасами одягу і харчів. Зна-
чну допомогу в цьому надала Петербурзька Академія наук: 
відомі вчені забезпечили мореплавців багатьма інструкціями 
стосовно наукових досліджень. Екіпажі кораблів набиралися 
лише із добровольців, але їх виявилося стільки, що багатьом 
довелося відмовити.

Яким же був екіпаж Юрія Лисянського? На «Неве» у плавання 
вирушали лейтенанти Петро Повалішин і Павло Арбузов, міч-
мани Федір Ковердяєв і Василь Берг - згодом дослідник історії 
російського флоту і російських географічних відкриттів, штур-
ман Данило Калінін і підштурман Федул Мальцов, доктор меди-
цини Моріц Лібанд, «подлекарь» Олексій Мутовкін, ієромонах 
Гедеон, боцман Петро Русанов, прикажчик Російсько-Амери-
канської компанії Микола Коробіцин та 35 матросів.

В екіпажі Крузенштерна були, зокрема, мічман Фаддей Бел-
лінсгаузен і кадет Отто Коцебу, які згодом також стануть відо-
мими російськими мореплавцями. На борту «Надежды» у дале-
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ке плавання вирушало і російське посольство в Японію Миколи 
Рєзанова – героєм нині відомої рок-опери «Юнона и Авось», 
створеної за поемою Андрія Вознесенського 

19 липня 1803 року кораблі вийшли на Кронштадтський 
рейд, але через погодні умови якорі підняли тільки о десятій 
годині ранку 7 серпня.
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У похід Юрій Лисянський вирушив тридцятирічним капіта-
ном. Високий, кремезний, із широким обличчям і кучерявим 
волоссям... Таким його запам’ятали члени команди «Невы». 
Про свою мету він скаже потім: «Ибо нет труда, которого я не 
согласился бы преодолеть, нет опасности, которой я бы не пе-
ренес, только бы сделать наше путешествие полезным и до-
ставить честь и славу русскому флагу новыми открытиями». 

Ще під час вимушеного стояння на Кронштадтському рейді 
з’явилися перші щоденникові записи: «Все прошедшие дни я 
занимался распределением пищи для своей команды, поло-
жа в сутки каждому человеку по одному фунту (409,5 грамма 
— авт.) говядины, по такому же количеству сухарей и по чарке 
водки; так же по 1 фунту масла в неделю и соразмерное ко-
личество уксуса, горчицы и круп. Сверх всего назначено было 
давать один раз в неделю горох и крутую кашу, к чему матросы 
наши весьма привычны». 
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Турбота про членів команди була для командира найпершою 
справою упродовж всієї подорожі, що дозволило майже повніс-
тю уникнути на судні хвороб.12 грудня 1803 року, діставшись 
до узбережжя Бразилії, він запише: «Итак сего дня с помощью 
Божию достигли мы Амазонки благополучно и в совершенном 
здравии». Щоправда, за час експедиції мали місце нещасні ви-
падки, що забрали життя кількох матросів, але командирської 
провини в тому не було. 

16 серпня мандрівники прибули в Копенгаген. Тут на кораблі 
завантажили товари: залізо, якорі, парусину, гармати, порох, 
свинець, рушниці, пістолети, шаблі, мідний посуд, борошно, 
вино, горілку, тютюн, каву, чай, цукор тощо — всього на суму 
більш як 600 тисяч карбованців, виділених Російсько-Амери-
канською компанією. 

Упродовж тритижневого стояння моряки оглянули місто, а 
Лисянський відвідав ще й Копенгагенську королівську обсер-
ваторію, де познайомився із її директором Г. Бугге, «коего до-
стоинства известны ученому свету». У Копенгагені до експеди-
ції приєдналися вчені-природознавці Г. Лангдорф і Г. Тілезіус, 
астроном І. Горнер. 

До кінця 1803 року «Надежда» і «Нева» подорожували разом 
згідно із визначеним маршрутом. Із Копенгагена взяли курс на 
острів Фальмут (Англія), звідти — на Канарські острови, далі — 
до острова Санта-Катарина у Бразилії. Загалом плавання про-
ходило успішно, якщо не рахувати сильні шторми біля берегів 
Норвегії і особливо біля берегів Бразилії. У першому випадку 
кораблі лише втратили один одного, зустрівшись потім біля 
острова Фальмут. А ось у другому ледве не затонули. 

«В 10 часов ночи,  — згадував про це Ю. Лисянський,  — 
нечаянный случай сблизил нас было с кораблем «Надеждою» 
так, что ежели бы он немного замедлил спуститься, то бы ко-
нечно столкнулись с ним... » Однак при цьому він зазначив, що 
у критичній ситуації весь екіпаж виявив «величайшую расто-
ропность, которая спасла корабль от неминуемой гибели». 

На кораблях здійснювася велика наукова робота. Із записів 
Ю. Лисянського: «Мореходы, совершавшие путешествия око-
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ло света, тщательно за-
нимались примечаниями 
морских течений. Был 
уверен, что таковые на-
блюдения наконец ког-
да-нибудь доведут нас 
до важных открытий, я 
сначала своего плавания 
начал брать дневную раз-
ность между счислением 
и наблюдениями... »

20 вересня кораблі ки-
нули якір у бухті Санта-
Крус острова Тенеріфе 
— найбільшого в групі Ка-
нарських островів, що на-
лежали тоді Іспанії. «Глав-
ная причина, побудившая 
нас зайти в Тенеріфе, 
— писав Ю. Лисянський, 

— состояла в том, чтобы запастись вином, пресною водою и 
свежими съестными припасами». 

Перед російськими моряками постало напрочуд зелене і 
мальовниче містечко біля підніжжя високої гори, вершина якої 
була вкрита сліпучо білим снігом. Неначе в якусь казкову краї-
ну потрапили. Але коли зійшли на берег, були вражені убогістю 
місцевого населення, доведеного до відчаю іспанськими коло-
нізаторами. 

 Із щоденника Лисянського: «Нижнее сословие живет весь-
ма бедно. Главная пища его состоит из соленой и запахом 
весьма неприятной рыбы. Многие из обитателей спят по ночам 
на улицах на открытом воздухе... Живность, плоды и зелень 
изобильны. Однако все дорого, кроме виноградного вина». 

І. Крузенштерн змалював ще сумнішу картину: «Нигде в целом 
свете нельзя, может быть, найти более в содрогание приводя-
щих предметов. Нищие обоего пола и всех возрастов, покрытые 

Юрій Лисянський 
та Іван Крузенштерн
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рубищами и носящие на себе знаки всех отвратительных бо-
лезней, наполняют улицы вместе с развратными женщинами и 
монахами. Инквизиция господствует здесь равномерно, как и 
во всех владениях испанских... »

Мічман «Невы» Василь Берг відвідав також сусіднє містеч-
ко Легона, де побував у одному із п’яти тамтешніх монастирів, 
який «построен хорошо, а церковь имеет в себе множество со-
кровищ... »

Від Канарських островів обидва шлюпи йшли поруч, і капі-
тани мали змогу спостерігати і вивчати різні природні явища. 
Так, у районі Островів Зеленого Мису, вони захопилися  світін-
ням морської води. Згодом виявилося, що вона «светится не от 
движения и трения частиц оной, но что действительно виною 
того суть органические вещества». 

На початку листопада російські мандрівники досягли тропіч-
них широт. На зміну чудовим сонячним дням прийшли дощові, 
які, до того ж, супроводжувалися частими шквальними вітра-
ми. Все в каютах було перенасичене вологою, неможливо було 
навіть просушити постіль і білизну. І Крузенштерн, і Лисянський 
небезпідставно побоювалися, що зміна погоди може негативно 
вплинути на стан здоров’я членів команди обох шлюпів і тому 
в міру можливостей намагалися забезпечити їх максимально 
більшою кількістю вітамінів. Відтак у раціоні команди додатково 
з’явилися картопля, буряки, лимони. 

 Окрім того, кожному матросу щодня видавалося півпляш-
ки кращого тенеріфського вина, а вранці та опівдні всі вживали 
пунш із лимонним соком. На палубі із брезентів спорудили ба-
сейн, у якому матроси купалися. Це допомагало їм легше пере-
носити тропічну спеку. 

26 листопада 1803 року о 10 годині ранку в житті мандрівни-
ків сталася визначна подія — російські кораблі вперше в історії 
вітчизняного мореплавства перетнули екватор. «Удостоверив-
шись в сем, — записав тоді командир «Невы»,  — немедпенно 
приказал я на корабле своем поднять флаг, гюйс и вымпел, и 
подойдя к своєму товарищу, поздравил его с благополучным 
прибытием в Южное полушарие. В сие время матросы мои 
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были расставлены по вантам и прокричали несколько раз «Ура!» 
То же самое учинено было и матросами корабля «Надежды». 

 Наступного дня з цієї нагоди ієромонах Гедеон здійснив бо-
гослужіння, а із усіх корабельних гармат обох суден було дано 
салют. Потім матросів чекав святковий обід: смажені качки, суп 
із свіжої зелені, пудинг і портер — по пляшці на трьох. Після що-
денної солонини це був справді царський банкет. 

На острів Санта Катарина (Свята Катерина), відділений від 
материка неширокою протокою, прибули 21 грудня. Острів, як 
і вся Бразилія, належав тоді Португалії. Власне португальці на-
селяли тільки острівне узбережжя, а корінне населення було 
відтіснене ними у глиб тропічних лісів. Зупинка була тривалою, 
оскільки на «Неве» довелося міняти дві тріснуті щогли. Росій-
ські мандрівники знайомилися з островом, його природою, 
звичаями населення. 

Тут же зустріли і новий 1804 рік. На рідній землі в цей час лю-
тували морози, лежали глибокі сніги, а тут, на острові посеред 
Атлантичного океану, на протилежній півкулі ртутний стовпчик 
піднімався до +30 град. за Цельсієм. Навколо буяла зелень 
— листя папороті вище людського зросту, кактуси, непрохід-
ні хащі і болота. Ліси зустрічали гостей небаченими птахами 
— від крихітних колібрі до величезних орлів, а в кронах дерев 
гойдалися мавпи... Численні річки острова кишіли отруйними 
зміями й алігаторами. Одного невеличкого крокодила матроси 
«Неви» упіймали і притягли на «Надежду», де натураліст Тілезі-
ус заспиртував його. А астроном Горнер обладнав на острові 
тимчасову обсерваторію. 
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20 лютого 1804 року обидва кораблі були вже в дорозі і, обій-
шовши мис Горн, увійшли у води Тихого океану. Сильний шторм, 
що зустрів їх тут, у черговий раз роз’єднав «Неву» і «Надежду». 
Відтак Лисянський змушений був піти до острова Пасхи, який 
його моряки побачили 16 квітня, а Крузенштерн — до Маркіз-
ських островів. 

 Біля острова Пасхи Лисянський перш за все точно визначив 
його координати, виправивши таким чином помилку, допущену 
Джеймсом Куком понад тридцять років тому. Чекаючи тут Кру-
зенштерна, Юрій Федорович зайнявся вивченням узбережжя 
острова. Зібрані матеріали дозволили йому фактично вперше 
(хоча до нього тут побувало чимало європейців) зробити ґрун-
товний узагальнений опис цього загадкового острова. 

«Берега,  — писав він,  — повсюду увесистые, кроме двух не-
больших заливов на восточной стороне острова... Здешние жи-
тели... снабжены многими весьма здоровыми и питательными 
растениями. Жилища их хотя не могут равняться с европей-
скими, однако же довольно хороши. Своим видом они походят 
на продолговатые бугры или лодки, обращены вверх дном... 
Около каждого жилища есть поле, усаженное бананами и 
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сахарным тростником... По берегам находится много статуй, 
верные изображения которих можно видеть в описаниях путе-
шествия Лаперуза. Они высечены из камня с весьма грубым 
изображением человеческой головы и покрышкой цилиндри-
ческого вида. Кроме того, нами замечено много куч камней с 
небольшими черноватыми и белыми пятнами. Кажется, и они 
служат вместо каких-то памятников». 

Загадкові пам’ятники давнини острова Пасхи і сьогодні ці-
кавлять багатьох дослідників та туристів. 

Не дочекавшись «Надежды», Лисянський вирушив до Мар-
кізських островів і біля острова Нука-Гіві зустрів Крузенштер-
на. Перебуваючи на ньому, наш земляк уклав короткий словник 
мови місцевих жителів, зробивши цим самим помітний внесок 
у етнографічне вивчення регіону. 

Поповнивши на острові свої продовольчі запаси екзотични-
ми плодами і прісною 
водою, кораблі вируши-
ли до Сандвічевих (Га-
вайських) островів. Тут 
вони знову розійшлися 
— цього разу вже за-
плановано. Маршрут 
Крузенштерна проля-
гав далі на Камчатку, а 
потім — в Японію, куди 
«Надежда» мала до-
ставити згадане вище 
посольство Рєзанова. 
Лисянський же попря-
мував до берегів Північ-
ної Америки. 

Юрій Лисянський та Іван Крузенштерн. 
Мал. Павла Павлинова
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13 липня 1804 року «Нева» прибула на Аляску і кинула якір у 
Павлівській гавані острова Кадьяк. Місцеве російське населен-
ня радо зустріло посланців із рідної землі. 

«Каждый вообразить себе может,  — писав Ю. Лисянський,  
— с каким чувствованием надлежало мне принять сии по-
здравления, видя, что я первый из России предпринял столь 
трудный и дальний путь, достиг до места назначения своего». 

Наступного дня він отримав звістку від головного управляю-
чого російськими землями в Америці О. А. Баранова. Той спо-
віщав, що на острові Сітка місцеві жителі захопили російський 
форт Архангельський, знищивши майже весь його гарнізон, і 
просив у моряків допомоги. Проте негода і сильні вітри змуси-
ли «Неву» залишатися у гавані майже місяць. І тільки у серед-
ині серпня Лисянський спільно із загоном Баранова висадив на 
острів Сітку десант, оточив захоплений форт і піддав його арти-
лерійському обстрілу. Архангельський було визволено. Тоді ж 
матроси «Невы» заклали на цьому острові новий форт — Ново-
архангельський. 

Довгу північну зиму мандрівники провели на острові Кадьяк. 
Весь цей час Юрій Федорович використовував для досліджен-
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ня й опису острова та прилеглих до нього територій. Він поклав 
його на карту, склав плани Чинітської затоки, Павлівської гавані 
та гавані Трьох Святителів. Мандруючи по Кадьяку та сусідніх 
островах, він ближче познайомився з місцевими жителями, 
уклав короткий словник мов корінного населення північно-за-
хідної частини Америки. 

Як тільки повіяло весною, стали готуватися додому. У по-
рожні трюми корабля, в яких везли співвітчизникам в Америку 
закуплені у Копенгагені найрізноманітніші товари, завантажи-
ли хутра трьох тисяч бобрів та ста п’ятдесяти тисяч котиків, 
чимало іншого товару на суму близько 450 тисяч рублів. На-
лежним чином потурбувалися і про власне забезпечення хар-
човими запасами. За традицією, подбали перш за все про за-
паси вітамінів. 

«Во время пребывания нашего в Новоархангельске,  — пи-
сав згодом Юрій Федорович,  — исбрано и наквашено было 60 
ведер дикого щавлю, который мы начали употреблять... При-
совокупя к сему противоцинготному средству брусничный сок 
и моченую бруснику, мы, конечно, избежали цинги, коей, бла-
годаря Бога, до сего времени еще никаких признаков не было». 
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Із 15 червня по 1 грудня 1805 року тривала виснажлива по-
дорож «Невы» через Тихий океан до китайського порту Кантон. 

У середині жовтня з’явилися перші ознаки близької зем-
лі — численні птахи, що кружляли над щоглами судна. Юрій 
Лисянський схилився над картами. Проходили північно — за-
хідніше Сандвічевих (Гавайських) островів. Десь тут у 1788 
році загинули кораблі французької експедиції Жана Лаперу-
за. Треба бути більш обачнішими, можна наскочити на кора-
лові рифи... 

Не вбереглися. Пізнього вечора, коли темінь огорнула все 
навколо, корабель струсонуло... Відразу, як тільки обміряли 
навколо корабля глибину, капітан наказав скинути за борт час-
тину вантажу, прив’язавши до нього поплавки, щоб можна було 
потім підібрати бочки і тюки. Корабель піднявся і зійшов з міли-
ни. Але невдовзі вітром його віднесло на іншу… Півтори доби 
рятували матроси «Неву». 

Вранці, коли вже відійшли у безпечне місце, Лисянському 
доповіли: «Берег!» Скинули на воду човен, попливли до незна-
йомого берега, обстежили. Це був невеликий продовгуватий 
острів, якого на жодній карті не значилося. Офіцери «Неви» 
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запропонували назвати його іменем Лисянського. Юрій Фе-
дорович не заперечував. Цей острів нині входить до групи Га-
вайських островів. Його координати: 26 град. північної широти 
і 174 град. західної довготи. 

Через кілька днів виявили невідомі до цього мореплавцям 
підводні рифи, які Лисянський запропонував назвати іменем 
Крузенштерна. Вже згодом, через десять років після завер-
шення навколосвітнього плавання, Юрій Федорович довідався, 
що Російсько-Американська компанія здійснила спробу закрі-
пити Гавайські острови за Росією. 21 травня 1816 року король 
острова Кауаї (на якому свого часу побували Крузенштерн і 
Лисянський) прийняв російське підданство і передав компанії 
територію, на якій проживало близько 400 сімей місцевого на-
селення. 

У гавані Гоналеї були закладені три форти — Олександрів-
ський, Єлизаветинський і Барклая, російські назви отримали 
й річки. Полінезійці також брали собі російські імена. Проте 
через рік Олександр І на прохання американців наказав своїм 
співвітчизникам залишити гавайські володіння. 

Нині Гавайї є одним із штатів СІІІА. Із російських назв на них 
залишилася єдина — острів Лисянського. 

Зворушливою була зустріч Лисянського з Крузенштерном, 
який уже чекав свого товариша у Кантоні. Від нього Юрій Федо-
рович довідався, що плавання «Надежды» також йшло успішно. 
Хоч посольство у Японію завершилося невдачею. Японський 
уряд, шукаючи різні причини, зрештою відмовився встановити 
дружні стосунки із Росією, і Микола Рєзанов зі своєю свитою 
мусив повертатися додому. Російська позиція уряду аж ніяк не 
відповідала настроям японців. 

У Кантоні прикажчики Російсько-Американської компанії ви-
гідно продали привезені «Невой» и «Надеждой» із Аляски і Кам-
чатки товари, і 9 лютого 1806 року обидва кораблі залишили 
китайський берег. Більше двох місяців ішли вони разом, але в 
середині квітня у південній частині Індійського океану втрати-
ли один одного у густому тумані. Зустрілися тільки у рідному 
Кронштадті. 
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У цьому плаванні Юрій Лисянський здійснив перехід, не-
бачений до того в історії мореплавства. Шлях від Кантона до 
англійського міста Портсмута він подолав за 142 (!) дні без 
будь-яких зупинок. 5 серпня 1806 року «Нева» кинула якір на 
Кронштадтському рейді. 

 Наш земляк зробив останній запис у своєму щоденнику: 
«Августа 5 с полуночи ветер начал дуть от Запада столь креп-
кий, что корабль «Нева» почти без парусов шел до 11-ти миль в 
час и поутру остановился на якоре в Кронштадте. Таким обра-
зом, почти после трехлетнего отсутствия, возвратились мы в 
свое Отечество к неописанной радости и удовольствию своих 
соотчичей». 

Через два тижні прибула і «Надежда». 
Так завершилася перша російська навколосвітня експеди-

ція, що мала величезне політичне, стратегічне, економічне і на-
уково-пізнавальне значення. В ході цієї унікальної і небезпечної 
подорожі мандрівниками було уточнено координати ряду ост-

Шлях корабля «Нева»
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ровів Тихого й Атлантичного океанів, здійснено 13 географіч-
них відкриттів, у тому числі відкрито один острів, протоки, сім 
мисів, по одній горі та скелі і один вулкан. Були також зібрані й 
опрацьовані надзвичайно цінні матеріали про культуру, побут 
і звичаї тубільного населення, природу, клімат і господарство 
відвіданих мореплавцями островів. Зібрано чудові колекції гір-
ських порід, одягу, предметів домашнього вжитку, зброї тощо. 

І все ж експедиція викликала невдоволення деяких уря-
довців. Зокрема, морський міністр П. В. Чичагов писав: «Эта 
экспедиция проявила максимальную неспособность и прине-
сла минимальную вигоду». 

 Проте Олександр І, як пайовик Російсько-Американської 
компанії, що фінансувала цю подорож, не міг не відзначити від-
важних мореплавців, які багато зробили і для його особистого 
збагачення. 
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Згідно з імператорським указом Іван Крузенштерн і Юрій 
Лисянський отримали звання капітанів другого рангу (підпол-
ковників), а також були нагороджені орденами Святого Воло-
димира III ступеня. В додаток до цього отримали по 1000 рублів 
премії кожний і довічні пенсії. Інші офіцери — учасники навко-
лосвітньої подорожі — теж були підвищені у званнях і одержали 
по тисячі рублів премії. Всі матроси «Надежды» і «Невы» були 
звільнені від подальшої служби. Їм теж були призначені довічні 
пенсії, але значно менші — по 60-70 рублів на рік. 

Пізніше, у 1810 році, Лисянському вручено ще й персональ-
ну медаль із зображенням «Невы» і написом «1803 — 1806 гг. За 
путешествие вокруг света». 

Нарешті у 1827 році Юрію Федоровичу дарували дворян-
ський титул. Не маючи його до цього часу, він саме через це 
так і не зміг достатнім чином реалізувати свій багатющий до-
свід, свої знання, свій професіоналізм. Зате його товариш і 
однодумець Крузенштерн, який успадкував баронський титул 
від своїх батьків, у 1829 році отримав звання віце-адмірала, 
а ще через 12 років став адміралом (адміралом, щоправда, 
стане один з синів Лисянського — Платон, відомий більше як 
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меценат). Майже півтора десятки років Крузенштерн очолю-
вав Морський кадетський корпус і був водночас членом Ад-
міралтейської колегії. Його книга про навколосвітню подорож 
була тричі перевидана в Росії та перекладена більшістю євро-
пейських мов. 

Інакше склалася доля Юрія Федоровича. Два роки після 
повернення із далекого плавання він командував одним із ко-
раблів Балтійського флоту. Не сподіваючись, з огляду на своє 
недворянське походження, на подальше підвищення по служ-
бі, вийшов у відставку. У 1812 році з великими труднощами і на 
власні кошти (18,5 тисячі рублів — досить кругленька для тих 
часів сума) видав своє двотомне «Путешествие вокруг света», 
а також окремим виданням — карти і малюнки, зроблені під час 
експедиції. Наступного року Юрій Федорович переклав свою 
книгу англійською мовою і знову ж власними зусиллями видав 
її у Лондоні. Згодом, щоправда, уряд компенсував видавничі 
витрати, але тільки на дві третини. 

Коли у рідному йому Ніжині у 1820 році відкрилася гімназія 
вищих наук князя Безбородька, Лисянський подарував їй два 
примірники своєї книги. Один із них зберігається в бібліотеці 
Ніжинського університету. Пізніше Лисянський передав біблі-
отеці гімназії і два примірники карт і малюнків, зроблених під 
час навколосвітньої подорожі. Сьогодні їх теж можна побачити 
в «Музеї рідкісної книги», що діє при університеті. Серед них 
— малюнок і карта острова Лисянського з написом: «У кое-
го корабль «Нева» села на мель 1805 г. октября 15 числа». Є 
тут і карта російських володінь в Америці, карта земної кулі, 
«вычерченная по новейшим описанням Ю. Лысянского с пока-
заним пути корабля «Нева». Серед малюнків — байдарка з ост-
рова Кадьяк і човен з острова Нука-Гіві, побутові речі жителів 
Гавайських островів. 

У фондах Ніжинського філіалу Чернігівського облдержархіву 
співавтором цього нарису Віктором Шевченком виявлено лист 
директора Ніжинської гімназії Д. О. Ясновського до Ю. Ф. Ли-
сянського, датований 9 квітня 1828 року. В ньому йде мова про 
одержання та передачу до бібліотеки гімназії згаданого вище 
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видання карт і ма-
люнків мандрівника. 

Після виходу у 
відставку морепла-
вець майже трид-
цять років мешкав у 
своєму маєтку по-
близу Петербурга. 
Потім переїхав до 
столиці, де і помер 
22 лютого 1837 року. 

Юрія Федоровича 
Лисянського похо-
вано в Олександро-

Невській Лаврі. На 
надгробному обеліску викарбувано такий напис:

 
Прохожий, не тужи о том, 
кто кинул якорь здесь, 
он взял с собой паруса, под коими 
взлетит в предел небес. 

Його ім’ям на геогра-
фічній карті світу названі 
відкритий ним острів, що 
належить до архіпела-
гу Гавайських островів, 
півострови на узбереж-
жі Охотського моря та 
на узбережжі Північної 
Америки, затока, мис, 
підводна гора, протока і 
річка. Сім географічних 
назв узбережжя Аляски 
та Гавайських островів 
названо іменем кора-

Могила Юрія Лисянського на території 
Олександро-Невської Лаври у Петербурзі

Пам’ятник  Юрію Лисянському у Ніжині
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бля «Нева». До речі, після першого навколосвітнього плавання 
шлюп знову вирушив до берегів Північної Америки, де й зато-
нув у 1818 році. А десятьма роками раніше біля берегів Данії 
затонула «Надежда». 

У 1965 році було збудовано криголам «Юрий Лисянский», 
який ще й досі борознує води північних морів, а у 2008 році ро-
сійської авіакомпанією «Аерофлот» на його честь названо один 
із літаків Аіrbus А320.  

Шанують видатного земляка і в Ніжині. Тут є вулиця імені 
Юрія Лисянського. 

У 1973 році, з нагоди 200-річчя від дня його народження, по 
вулиці Гоголівській, неподалік церкви Іоанна Богослова, де ко-
лись служив його батько, відкрито пам’ятник славетному море-
плавцю. На ньому викарбувано: «Першопроходцю Юрію Федо-
ровичу Лисянському від земляків». 
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