
25 березня - 
День незалежності Греції



Песня греческих повстанцев

О Греция, восстань!
Сиянье древней славы
Борцов зовет на брань,
На подвиг величавый.

      К оружию! К победам!
      Героям страх неведом.
      Пускай за нами следом
      Течет тиранов кровь.

                           Джордж Гордон Байрон

Прибуття Лорда Байрона у Грецію.
Худ. Теодор Вризакіс 1861 р.



Щорічно у Греції 25 березня відзначають День 
незалежності. Ця дата пов’язана з початком 
повстання греків проти турків-османів, яке 
розпочалося наприкінці зими — у березні 1821 року й 
тривало до 1829-го. Ці події також отримали назву 
Грецької Революції чи війни за незалежність. 
У 2021 році виповнюється 200-років від початку 
національно-визвольної революції за незалежність 
від Османської імперії.

Усі мають можливість ознайомитися з книгами, які  
присвячені історії Грецької революції, і які 
зберігаються у  фондах ЦНБ.

Теодорос Врізакіс «Митрополит Старих Патр 
Германос III освячує прапор революції», 1865 
рік

Ничто не было столь народно, как дело греков.
О.С. Пушкін.



Книги ХІХ ст. з історії Греції  

Звернення Франсуа Рене де 
Шатобриана (1768-1848), 
французького письменника, політика 
та дипломата із закликом до 
незалежності Греції.

Книга Едварда Блакьера ( 1779 - 
1832) - британського офіцера 
королівського флоту, письменника і 
філелліна, яка розповідає про 
історію Греції, її походження, релігію, 
звичаї тощо



Звернення до християнських народів на 
користь греків

Книга німецького вченого і історика 
філософії Брандіса Християна-Августа 
(1790-1867). У 1837-1840 рр. він був 
запрошений до Греції, де перебував 
кабінетним радником короля. Результатом 
його перебування у Греції з'явилася ця 
дуже повчальна книга.



Спогади про Іонічні острови, які розглядаються з комерційної, політичної та військової точки зору...

включаючи життя і характер Алі Паші генерала Наполеонівської армії і французького військового 

письменника  Фредеріка Франсуа Гійом де Водонкура (1772-1845) 

Фредерік Франсуа Гійом де Водонкур



Книга американського державного діяча Семюела 
Гріна Уіллера Бенджаміна (1837- 1914) “Турок і 
грек; або, віросповідання, раси, суспільство і 
пейзажі у Туреччині, Греції та на островах Греції” 
(1867)

Робота німецького історика і публіциста 
Цінкейзена Йоганна-Вільгельма (1803 - 1863) 
присвячена історії Грецької революції.



“Історія відродження Греції: зокрема детальний опис подій з 1740 по 1824 рік у 4-х томах 
(1824). Ця книга Франсуа Шарля Юго Лоран Поквіля (1770-1838) французького дипломата, 
письменника, дослідника, лікаря і історика була перекладена багатьма мовами.
Завдяки своїй далекосяжній дипломатії і своїм творам він зробив великий внесок у 
визволення греків і відродження грецької нації. 



Георг Готфрід Гервінус (1805-1871) - німецький історик та 
літературознавець. Головна історична праця у 8-томах «История XIX 
столетия от времени Венского конгресса» («Geschichte des neunzehnten 
Jahrhunderts seit den Wiener Verträgen», 1855-1866 роки). Переклад 
російською мовою Т. 1-6 (1863-1888).

Эдгар Кине. Новая Греция в отношениях своих к 
древности. Сочинение Эдгара Кине, 
переведенное с французского Ксенофонтом. 
Кине Едгар (1803-1875) - французький політичний 
діяч, історик.



Тут розповідається про участь Росії у війні 
1827- 1829 рр. Відплиття російської 
ескадри з Портсмута, з'єднання з англо-
французькою ескадрою, дії Ібрагім-паші, 
гоніння християн в Константинополі, 
переправу турків на острів Хіос, погляд 
французів на війну між Росією і 
Туреччиною, бій біля мису Баба, дії 
Чорноморського флоту проти турків, 
взаємні відносини європейських держав, 
взяття Лепантского замку англо-
французькими морськими силами, 
військові перетворення в Греції тощо.

Книга складається з документів та матеріалів адмірала Петра Івановича Рікорда, і 
розповідає про збройну боротьбу грецького народу за незалежність від 
Османської імперії. Грецька війна за незалежність (Грецька революція), що 
почалася в 1821 році, завершилася у 1832 році Константинопольським мирним 
договором, який затвердив Грецію як незалежну державу.

У книзі наведені переважно офіційні документи, а також приватні листи, що 
збереглися у паперах адмірала Рікорда.



Е.Феоктистов "Борьба Греции за 

независимость" (1863)

Друзья! Нас ждут сыны Эллады.
Кто даст нам крылья? Полетим!
Сокройтесь горы, реки, грады, —
Они нас ждут — скорее к ним!

В. Кюхельбекер



Гавриил Дестунис. Очерки 

возрождающейся Греции (1858)

Восстание греков и отношение к нему 
Европы в 1821-1829 гг. – Харьков, 1897

Стаття Владислава Петровича 
Бузескула (1858-1931) — українського 
історика античності, професора 
Харківського університету.

https://uk.wikipedia.org/wiki/1858
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA


Філікія Етерія
Перше товариство "Етерія" було створено  у 1796-1797 роках  Рігасом 
Велестінлісом – родоначальником революційно-демократичної традиції у 
грецький суспільній думці. 

Після загибелі Рігаса продовжували виникати нові таємні товариства: «Адіна», 
«Фенікс», друга «Етерія» (у 1806 році в Італії), «Готель грецької мови» (у 1806 р. у 
Парижі»). Проте лише створена у 1814 році в Одесі «Філікі Етерія» дійсно стала 
масовою організацією.

«Філікі Етерія», клятва



«Філікі Етерія» (грец. Φιλική Εταιρεία — Спілка друзів) — грецька національна таємна організація, 
заснована в Одесі у 1814 р. Ніколаосом Скуфасом, Еммануїлом Ксантосом та Афанасієм Цакаловим, 
які прагнули звільнити Грецію від османського ярма. У 1821 року організація фактично підготувала 
грецьку національно-визвольну революцію 1821-1829 рр. після початку якої припинила існування.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1814
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%83%D1%97%D0%BB_%D0%9A%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%96%D0%BE%D1%81_%D0%A6%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%84
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%96%D1%8F


Теодорос Колокотроніс (1770-1843) 
— клефт, грецький полководець 
періоду національно-визвольної 
революції 1821-1829 років, 
фельдмаршал, член таємного 
товариства Філікі Етерія. 

Музей "Філікі Етерія" 

https://museum-portal.com/ua/museum/muzej-

filiki-eteriya

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%96_%D0%95%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F


Книги про життя та діяльність першого президента Греції
 Іоанна Каподистрія (1776-1831)



Іоанн Каподистрія. Мал. О.С. 

Пушкіна 

Картина историческая и политическая новой 

Греции, изданная Сергеем Глинкою. — Москва: 

тип. Августа Семена, при Мед.-хирург. акад., 1829. 

— [8], 127 с.

https://dlib.rsl.ru/viewer/01004425772#?page=2

https://dlib.rsl.ru/viewer/01004425772#?page=2


Книги грецькою мовою присвячені визвольної революції 
1821-1829 рр. які зберігаються у фонді А.Г. Левентіса ЦНБ
http://library.univer.kharkov.ua/OpacUnicode/index.php?url=/matieres/view/132688/Source:

http://library.univer.kharkov.ua/OpacUnicode/index.php?url=/matieres/view/132688/Source:


Інтернет-посилання

➢ Кралюк Петро.Україна і 200-ліття Грецької революції. Чому немає року історії двох країн? / 

Петро Кралюк https://www.radiosvoboda.org/a/ukrayina-i-hretsiya-istoriya/31084230.html

➢ Лук’янук Володимір. Війна за незалежність Греції /Володимир  Лук’янук 

https://www.jnsm.com.ua/h/0406V/

➢ Το 1821 ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 

https://www.greece2021.gr/oi-4-aksones/1821-psifida-stin-istoria.html

➢ Ελληνική Επανάσταση 1821 - Οι ήρωες και οι καθοριστικές μάχες. Οι ήρωες και οι βιογραφίες τους, 

οι μάχες και τα ηρωικά γεγονότα που σημάδεψαν τον απελευθερωτικό αγώνα του 1821 

https://www.sansimera.gr/hubs/elliniki-epanastasi-1821-iroes-mahes

https://www.radiosvoboda.org/a/ukrayina-i-hretsiya-istoriya/31084230.html
https://www.jnsm.com.ua/h/0406V/
https://www.greece2021.gr/oi-4-aksones/1821-psifida-stin-istoria.html
https://www.sansimera.gr/hubs/elliniki-epanastasi-1821-iroes-mahes

