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Вступ
Як тільки не називали Сікорського, ось тільки невелика частина епітетів:
-

«Підкорювач небес»,
«Людина, яка втілила мрію Леонардо да Вінчі»,
«Сікорський – відомий і невідомий»,
«Головний авіаконструктор ХХ століття»,
«Знаменитий, великий, геніальний»,
«Українець, що озброював повітряні сили США»,
«Видатна постать України»,
«Творець гелікоптера»,
«Містер Гелікоптер».

Справедливість рано чи пізно відвойовує належне. 22 березня 2018-го Київська
міська рада присвоїла Міжнародному аеропорту “Київ” (У Жулянах) ім’я Ігоря Сікорського –
видатного авіаконструктора українського походження, засновника Sikorsky Aircraft, творця
найпопулярніших вертольотів, літаків-велетнів та першого у США літака-амфібії. Бо, хоча
майже 53 із 83 років Сікорський прожив у США, відомим авіаконструктором він став, ще
навчаючись у Київському політехнічному інституті: вже студентом створив 6 моделей літаків
і гелікоптер!
У КПІ – одному з найпопулярніших нині вишів України, який,
до слова, з серпня 2016-го теж носить ім’я І.Сікорського – у 2008-му
відкрили перший у світі пам’ятник знаменитому вихованцю. На його
постаменті процитовано слова вдячності, висловлені винахідником
вже на схилі літ: “…Знімаю капелюха перед Альма-Матер, яка
підготувала мене до підкорення неба”. Відтак нижче: “Конструктору
перших літаків, вертольотів, студенту КПІ 1907-1911 років від
київських політехніків”. Зауважимо, капелюх для винахідника був
наче сигари для Черчілля: з парубочих літ і до скону він знімав цей
свій щасливий талісман-оберіг лише у виняткових випадках!
Ігор Сікорський за своє життя розробив 17 базових моделей
літаків і 18 гвинтокрилів. На гелікоптерах та літаках Sikorsky літають королева
Великобританії Єлизавета II та ось вже 40 років – усі президенти США, починаючи від
Ейзенхауера. “Зараз Білий дім готує нове замовлення, щоб останні моделі літаків “Sikorsky”
поповнили його ескадру. Якщо все складеться, ми будемо виконувати замовлення ще 1020 років”, – розповідає 93-річний Сергій Сікорський, найстарший і єдиний із чотирьох синів
авіаконструктора, що продовжив його справу: спершу був пілотом, згодом віцепрезидентом, а нині – консультантом всесвітньо відомої Sikorsky Aircraft.

Родина
Першим відомим предком Ігоря Сікорського був православний священик Григорій
Сікорський, приблизні роки життя 1705–1760. Відомо, що у 1686 році Київська православна
митрополія була підпорядкована Російській православній церкві, а сама правобережна
Київщина входила до складу Речі Посполитої аж до 1793 року.
Ігор Сікорський у листі, англійською мовою, від 30 серпня 1933 року до Василя
Галича писав:
«Мій рід, який походить із села на Київщині, де мій дід і прадід були священиками, є чисто
українського походження. Одначе ми уважаємо себе росіянами з причини, що це була
частина Росії і український нарід був інтегрований частиною Росії так, як Техас чи Луїзіана
є інтегрованою частиною Сполучених Штатів»
Наразі це єдиний відомий документ з підписом Ігоря Сікорського, де він вказує свою
етнічну приналежність. Поштовхом до вивчення свого родоводу стало те, що Сікорський був
дуже чутливий, щоб його не вважали поляком. Хоча в одній із перших великих публікацій
в українській пресі про видатного авіаконструктора, статті 2001 року в газеті «День»
«Сікорський — „відомий“ і невідомий» Сергія Гончарова, стверджувалося, що Ігор
Сікорський був поляком.
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Історик Віталій Довгич перебуваючи у штаті Коннектикут зустрівся з подружжям
Свириденків, які були особисто знайомі з Ігорем Сікорським. Вони розповіли, що вони добре
знали Ігоря Івановича, а нині підтримують досить близькі стосунки з його сином. Вони не
можуть сказати, чи вважав себе Ігор Сікоркський українцем до Другої світової війни, але у
післявоєнний період українська діаспора робила все, щоб Ігор Іванович цілком
усвідомлював себе українцем.
Родину Сікорських добре знали в Києві. Насамперед завдяки батькові – Івану
Олексійовичу, видатному психіатрові, наукові роботи якого не втратили значення і до
сьогодні. Доктор медицини, член наукових товариств кількох країн, багатолітній завідувач
кафедри Київського університету Святого Володимира, засновник і редактор журналу
«Вопросы нервно-психической медицины и психологии», він устигав іще й активно
займатися громадською діяльністю. Брав участь у духовно-релігійному житті Києва, оскільки
як син і онук православних священиків свого часу закінчив духовне училище і семінарію.
Видатний художник Віктор Васнєцов увічнив риси Івана Сікорського у розписах
Володимирського собору, обравши його моделлю для образу Святого Іоанна Предтечі.
Сікорський Іван Олексійович був почесним членом київського клубу російських
націоналістів. Він провів експертизу в справі Бейліса, в якій доводив, що ритуальне
вбивство з метою отримання християнської крові могло мати місце.
Ігор Сікорський народився 6 червня (25 травня за ст. ст.) 1889 року. Дуже важливу
роль зіграла в його житті мати – Марія (Зінаїда) Стефанівна (дівоче – Темрюк-Черкасова).
Вона була високоосвіченою жінкою, але своє життя присвятила родині, в якій, окрім Ігоря,
було ще четверо дітей. Їй дім Сікорських завдячував особливим затишком і творчою
атмосферою, яка так потрібна для гармонійного розвитку непересічних особистостей. Дитячі
роки майбутнього авіаконструктора були осяяні світлом культури, мистецтва і глибоких
знань про навколишній світ, які дала йому його родина і які визначили всю його подальшу
долю.
А починалося сходження Сікорського до світової слави із дитячих мрій. Ігорко понад
усе любив слухати розповіді мами про дивовижний світ далеко за межами їх будинку у Києві:
нескінченність Всесвіту й загадковість зірок, таємниці морів і океанів. Та найбільше вражали
уяву хлопчика розповіді про генія ХV століття Леонардо да Вінчі і його ідею створити
“залізного птаха” – літаючу машину, яку б здіймав у повітря потужний гвинт.
Дещо згодом хлопчині потрапив до рук написаний за три роки до його народження
фантастичний роман Жуля Верна “Робур-завойовник”, головний герой якого запевняв:
“Птах, що летить, насправді не що інше, як гвинт, і політ його – той же політ гелікоптера.
Ось чому двигун майбутнього – гвинт”. Ця книга стала його улюбленою, а цитата з неї “те,
що одна людина може уявити, інша може зробити реальним” – не лише гаслом, але й сенсом
усього його життя: стати людиною, яка змусить
піднятись у небо “важчий за повітря літальний апарат”.
І це йому вдалося. Хай і не з першої спроби, але
таки доволі швидко. Майбутній авіаконструктор
здійснить чимало фантастичних передбачень Жуля
Верна. Скажімо, якось після читання “Робуразавойовника” хлопчині наснилося, що він – на борту
летючого корабля, з ілюмінаторів якого видно море та
острів із зеленими пальмами. Цей сон також
здійсниться: через тридцять років усе це він побачить з
борту власноруч спроектованого літака-амфібії!
Сікорському поталанить реалізувати більшість дитячих мрій і стати однією з
найяскравіших постатей XX століття – відчайдушним пілотом перших літаків, творцем цілого
покоління не бачених раніше “залізних птахів”, людиною, яка через п’ять століть втілила
мрію великого да Вінчі. Однак вважати, що складовими успіху стали виключно талант та
талан, було б помилкою: на шляху до визнання йому часто доводилося долати не лише
недовіру влади та інвесторів, брак коштів й шалену конкуренцію, але й перемагати самого
себе: кволе змалку здоров’я та природний інстинкт самозбереження. Адже більшість
створених ним літальних апаратів він випробовував особисто!
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Навчання
У 1900 році Ігор Сікорський вступив до Першої київської гімназії – найстарішого
київського навчального закладу із чудовими педагогічними традиціями. У різні роки її
випускниками були видатний художник Микола Ге, дослідник Києва Микола Закревський,
літератор і державний діяч Анатолій Луначарський, учений-економіст Микола Бунге,
письменники Костянтин Паустовський і Михайло Булгаков та багато інших видатних
особистостей. Проте освіта в класичних гімназіях була суто гуманітарною, а хлопця вабили
точні науки. Старший брат Ігоря Сергій навчався в Морському кадетському корпусі у СанктПетербурзі і багато розповідав про цей привілейований навчальний заклад, який за два
століття існування закінчили видатні флотоводці, морські інженери й учені, чиї імена
золотом вписані в історію Російської імперії. Тож батьки вирішили віддати туди й молодшого
сина.
Навчання в Морському кадетському корпусі для Ігоря було
успішним, але він швидко зрозумів, що військова кар’єра, нехай і
пов’язана зі службою на морі, його не приваблює. Тим часом
остаточно визначилося коло його інтересів: він намагався
відстежувати всі новинки, які з’являлися в технічних галузях, у
позаурочний час часто щось конструював чи майстрував у
навчальних майстернях. А після появи газетних повідомлень про
перші польоти американців – братів Райт рішення визріло остаточно:
він хоче будувати аероплани і літати на них. Тому після закінчення в
1906 році загальних класів він залишив корпус із наміром вступити
до навчального закладу, де можна було б здійснити ці мрії. Втім, у
Росії таких іще не було. До того ж у зв’язку з революційними подіями
1905 року більшість вищих навчальних закладів у країні були
тимчасово закриті. Батьки вирішили направити сина вчитися за
кордон – професор Київського університету таку можливість мав.
Ігор Сікорський від’їжджає до Парижа, де починає опановувати науку в технічній
школі Дювіньйо де Ланно. Однак рівень навчання його не задовольняє і за шість місяців він
повертається додому, де вступає до Київського політехнічного інституту імператора
Олександра ІІ.
КПІ, заснований у 1898 році за зразком паризької Еколь Політекнік, був вищою
технічною школою нового типу, де студенти отримували глибоку природничо-наукову
фундаментальну підготовку з математики, фізики, хімії, інших дисциплін, на яких
будувалося викладання загальноінженерних курсів. Навчання поєднувалося з професійнопрактичною роботою на виробництві та в лабораторіях. Усіляко заохочувалася науководослідна та практична робота викладачів і студентів у профільних наукових гуртках. Від
самого початку інститут мав чотири відділення: механічне, хімічне, інженерно-будівельне
та сільськогосподарське. Але вже у 1899 році викладачі виступили за створення п’ятого –
повітроплавного відділення.
Очолив ці починання один з найбільших у ті часи київських ентузіастів авіації
професор Микола Артем’єв, талановитий учень Миколи Жуковського. Відкрити відділення
тоді не вдалося, тож з його ініціативи в 1905–1906 роках при механічному відділенні КПІ
було організовано повітроплавну секцію з відділами аеропланів, гелікоптерів, орнітоптерів
і двигунів. Секція стала фактично головним науково-дослідним і конструкторським
осередком авіації в Російській імперії. Недарма ж за період 1909–1912 років київські
ентузіасти створили близько 40 різних типів літаків – більше, ніж було створено в іншому
центрі російської авіації – Санкт-Петербурзі. Природно, що активним учасником
гелікоптерного відділу став Ігор Сікорський.
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Конструювання
Уже влітку 1908 року студент Сікорський почав працювати над розробкою та
спорудженням свого першого вертольота. Роботи велися на подвір’ї батьківської садиби та
в авіагаражі КПІ. Ігор гостро відчуває нестачу двигуна необхідної потужності. У січні 1909
року він виїжджає до Парижа, щоб ознайомитися з набутим там досвідом та придбати
двигун. Слід віддати належне його батькові: він розуміє, що справа, за яку взявся його
молодший син, – не тимчасове захоплення, тому не лише допомагає йому грошима, а й
благословляє на подальшу роботу. Рекомендаційного листа до одного з найвідоміших на той
час авіаторів Фердинанда Фербера дає йому професор КПІ, автор конструкцій перших
вітчизняних планерів Микола Делоне. Саме Фербер став першим льотним інструктором
Сікорського і порадником у виборі необхідних матеріалів і обладнання. Після трьох місяців
перебування у Франції Ігор Сікорський повернувся додому, не тільки з новими знаннями та
літературою, а головне – з двадцятип’ятисильним двигуном «Анзані» для свого гвинтокрила.
Але, на жаль, перший вертоліт так і не
зміг
здійнятися в
повітря.
Втім,
його
випробування виявили багато особливостей,
на які треба було зважати при проектуванні
подібних апаратів. Врахувавши результати
випробувань і знову відвідавши Париж, навесні
1910 року Ігор Сікорський створює свій другий
вертоліт. Однак і він не зміг злетіти. Річ була не
в помилках і похибках розробника, а у
відсутності
двигуна
необхідної
ваги
та
потужності. Молодий конструктор розумів це і
паралельно із гвинтокрилом почав розробляти
свій перший аероплан.
Разом зі своїм товаришем по інституту Федором Билінкіним він очолив колектив
однодумців. Молоді ентузіасти організували авіамайстерню у двох спеціально для цього
збудованих ангарах у КПІ і на Куренівці. Добровільними помічниками авіаконструкторів
стали їхні однокашники – студенти. Для роботи були найняті й робітники – бляхарі, теслярі,
слюсарі. Результатом спільної творчості Билінкіна, Сікорського та ще одного політехніка –
Василя Іордана, стали літаки БіС-1 і БіС-2. Серед виробів майстерні Билінкіна і Сікорського
були й аеросани власних конструкцій, які 1909 року викликали захоплення в киян на
спортивному святі на печерському іподромі. За певний час Билінкін відійшов від активної
конструкторської діяльності, майстерні перейшли у повне розпорядження І.Сікорського.
Саме тут були збудовані його машини, які вже впевнено літали: С-3,С-4, С-5 і рекордний С6.
Спорудженню останнього передували перші аеродинамічні досліди, які Сікорський
проводив на саморобній установці. Їхні результати було враховано при конструюванні та
виготовленні гондоли для пілота з пасажирами, шасі, бензобаків і радіатора, що вкупі з
використанням потужного 100-сильного двигуна «Аргус» дало Сікорському змогу побити 29
грудня 1909 року світовий рекорд швидкості – 111 км/год. Пілотував свої аероплани
Сікорський власноруч. Рекордами відзначилася й наступна розробка молодого конструктора
– С-6А.
Спираючись на фундаментальні базові та глибокі інженерні знання, які Ігор
Сікорський отримував у КПІ, він послідовно розробляв власну теорію побудови літальних
апаратів. В її основу було покладено оригінальний спосіб попереднього обрахування
льотних якостей майбутньої машини. Це давало конструкторові змогу завчасно визначити в
загальному вигляді всі основні якості та характеристики аероплана – його горизонтальну та
вертикальну швидкості, час і дальність розбігу тощо. Аероплани, створені Сікорським у
Києві, підтвердили на практиці правильність його підходу, розрахунків і графічних побудов.
У квітні 1912 року літак С-6А було показано на Московській виставці
повітроплавання, де він отримав Велику золоту медаль. Російське технічне товариство
нагородило І.Сікорського медаллю «За корисну працю в повітроплаванні та за самостійну
розробку аероплана своєї системи, яка дала чудові результати».
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Головний конструктор
Саме після цього студента КПІ Ігоря Сікорського запросив на роботу видатний
організатор промисловості тих років, голова правління Петербурзького акціонерного
товариства «Русько-Балтійський вагонний завод» (РБВЗ) Михайло Шидловський. Молодий
авіатор став головним конструктором авіаційного відділення цього уславленого
підприємства.
Із цим підприємством пов’язані
найвищі досягнення І.Сікорського в
авіабудуванні в Росії. Тут він зміг
реалізувати
свою
ідею
збільшити
потужність і підвищити надійність та
безпеку літаків шляхом їх оснащення
кількома двигунами. У перші десятиліття
ХХ століття таке рішення вважалося
воістину піонерським. У короткий термін
споруджуються багатомоторні аероплани
«Гранд» і «Руський витязь», які стали
попередниками
грандіозного
чотиримоторного «Іллі Муромця», якому
судилося
стати
найкращим
літаком
Першої світової війни. Тут було розроблено його озброєння, сформовано бойове з’єднання
цих велетнів – Ескадру повітряних кораблів – та організовано навчання їхніх екіпажів.
Слід зауважити, що спочатку Державна дума всіляко противилася виділенню коштів
для закупівлі цих літаків військовим відомством. Приводом для відмови була поширена
думка, що такий величезний апарат не зможе піднятися вище ніж на 1000 метрів. У відповідь
Сікорський запросив у політ п’ятьох думців і з ними на борту встановив новий світовий
рекорд висоти – 2000 метрів! А найбільших песимістів переконав наддалекий переліт,
здійснений особисто Сікорським разом із трьома членами екіпажу в червні 1914 року за
маршрутом Петербург–Київ–Петербург.
Ранок 17 червня 1914 року (за ст. ст.) видався в Києві похмурим. Важкі хмари майже
чіплялися за старовинні дзвіниці й, здавалося, ось-ось проллються на землю рясним дощем.
Однак погана погода не завадила кільком десяткам членів Київського товариства
повітроплавання, студентам і викладачам КПІ та журналістам зібратися на Куренівському
летовищі. Усі напружено вдивлялися в низьке небо. Нарешті здалеку долинув джмелиний
спів двигунів – і раптом із попелястого киселю хмар виринув аероплан небаченої до того
конструкції. Він швидко наближався й помітно збільшувався в розмірах так, що вже ясно
можна було розрізнити всі його чотири мотори й оцінити всю міць і потужність цього
величезного рукотворного птаха. Літак описав над аеродромом велике коло і м’яко
приземлився. Закінчився перший етап перельоту «Петербург–Київ».
Другий його етап – переліт з Києва до Петербурга – розпочався 29 червня і з однією
проміжною посадкою для дозаправлення тривав трохи більше чотирнадцяти годин. На
льотному полі у Санкт-Петербурзі відважних пілотів особисто зустрів і привітав сам
російський Імператор – цар Микола II. Громадськість і преса велемовно вітали розробника
«Іллі Муромця» та учасників перельоту, адже всьому світу були доведені переваги
багатомоторних машин і те, що саме вони визначать майбутнє авіації. Крім того, було набуто
першого досвіду польоту в поганих погодних умовах за приладами. Утім, справжню
важливість події вже затьмарювало гнітюче передчуття Першої світової війни…
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Перша світова
Під час Першої світової війни на озброєнні російської армії були не лише
багатомоторні «Муромці», а й інші аероплани Сікорського: легкі винищувачі, морський
розвідник, легкий розвідник-винищувач, двомоторний винищувач-бомбардувальник і
штурмовик – практично повний парк усіх типів військових літаків. При цьому робота над
удосконаленням «Муромців» тривала. Корективи в конструкцію вносилися за результатами
бойового застосування аеропланів та з урахуванням побажань екіпажів. Саме тому значну
частину свого часу Сікорський проводив не на заводі, а безпосередньо в районах бойових
дій. Відомо, що С-22 (офіційна назва «Іллі Муромця») мав понад два десятки модифікацій.
Їхні характеристики вражали сучасників: розмах верхнього крила («Ілля Муромець» був
біпланом) сягав 32 метрів, довжина фюзеляжу в різних модифікаціях коливалася від 17,1
до 23,5 метра, злітна вага – понад 5 тонн, швидкість у горизонтальному польоті – 140
км/год, висота польоту – 4 тис. метрів. «Муромці» мали спеціально сконструйовані підвісні
пристрої для бомб, обладнувалися спочатку механічним, а згодом і електричним
бомбоскидачем та оптичним прицілом. За архівними даними, усього, на замовлення
військового відомства, було збудовано 85 таких машин.

Роки еміграції
Аж раптом усе зруйнувалося. Вже після
лютневих подій 1917 року робота РБВЗ почала
гальмуватися і за якийсь час практично
зупинилася. Згодом більшовицька влада
ухвалила рішення згорнути авіапромисловість
у країні. Невдовзі таке ставлення з боку влади
до розвитку власної авіаційної промисловості
зазнало істотних змін, але час і, головне,
багато кваліфікованих кадрів було частково
втрачено: хтось мусив просто виживати і
залишив авіацію, когось було репресовано,
хтось виїхав за кордон. Серед останніх був і
Ігор Сікорський.
З-поміж причин, які змусили його залишити вітчизну, була й реальна загроза арешту
та репресій. Ігоря Івановича вже таємно попереджали про це, оскільки його батько за своїми
поглядами був послідовним монархістом, а після відомої справи Бейліса, в якій як експерт
підтримав сторону обвинувачення, зажив слави відвертого реакціонера. Не дивно, що він
потрапив до проскрипційних списків, і його арешт був лише справою часу. Але
«надзвичайка» запізнилася: напередодні арешту Іван Сікорський помер, і коли «люди в
шкірянках» прийшли по нього, то побачили лише домовину на столі…
Старший брат відомого конструктора після закінчення Морського корпусу був
«царським» офіцером і служив у військово-морському судовому відомстві, що само по собі
звучало тоді як вирок.
Сам Ігор Іванович у 25 років став кавалером ордена Святого Володимира IV ступеня,
що за значенням дорівнював ордену Святого Георгія, й неодноразово відзначався іншими
царськими нагородами.
У березні 1918 року Ігор Сікорський виїхав до Франції. Втім у понівеченій війною
країні було не до нових авіаційних проектів. Роботи майже не було, тому за якийсь час
Сікорський вирушає до Сполучених Штатів.
Невимовно тяжкими були перші роки життя Сікорського в Америці. Авіаційна
промисловість скорочувалася і тут. Навіть у відомих підприємств замовлень було обмаль.
Урешті-решт відомому конструкторові вдалося влаштуватися викладачем математики в
одній із вечірніх шкіл для російських емігрантів у Нью-Йорку. Паралельно він став читати
лекції про авіацію та її перспективи в різноманітних громадських організаціях, а також
розпочав роботу над розробкою пасажирсько-вантажного літака.
Невдовзі його ентузіазм надихнув невеличку групу співвітчизників, які вирішили
побудувати цей літак, – і в березні 1923 року для реалізації задуму було створено компанію
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Sikorsky Aeroengineering Corporation. Усі її засновники були вихідцями з Росії. Виробничі
площі винаймали у птахоферми в Лонг-Айленді – передмісті Нью-Йорка. Джерелом багатьох
деталей і матеріалів стало автомобільне звалище. Коштів на спорудження літака увесь час
бракувало, і тому засновники компанії оголосили передплату на її акції серед своїх земляків.
У найскрутніший момент надав допомогу ще один великий співвітчизник – композитор
Сергій Рахманінов, який придбав акцій на п’ять тисяч доларів – доволі значну як на ті часи
суму, і навіть погодився в рекламних цілях обійняти посаду віце-президента компанії.
Завдяки цій допомозі ентузіастам вдалося винайняти більш зручне приміщення для роботи
– справжній ангар на розташованому неподалік аеродромі.
Спорудження першого на американській землі літака Ігоря Сікорського S-29A («A»
означало «американський») було закінчено в 1924 році. Випробовував нову машину сам
конструктор. Літак вийшов напрочуд вдалим, з хорошими характеристиками: міг перевозити
до 1900 кг корисного вантажу, мав непогану крейсерську й невелику посадочну швидкості,
що давало змогу використовувати як летовище невеликі майданчики. У 1927 році літак було
продано відомому льотчикові й бізнесмену Роско Тернеру, який здійснював чартерні
перевезення по всій країні. Він згодом перепродав літак одній з голлівудських кіностудій,
де його зняли в кінофільмі про повітряні баталії Першої світової війни.
Літак S-29А був збудований в єдиному екземплярі, проте дав фірмі змогу поліпшити
фінансове становище і стати відомою у промислових колах Америки. Завдяки цьому
впродовж трьох наступних років було розроблено проекти ще п’яти літаків, чотири з яких
були споруджені. З-поміж них варто виділити пасажирський літаючий човен Сікорського S38, який випускався в кількох модифікаціях і забезпечив «російськими крилами» розвиток
транспортної мережі всього Американського континенту. Літак продавався настільки
успішно, що компанія змогла придбати ділянку землі в Статфорді (штат Коннектикут), де в
короткі строки було побудовано сучасний авіабудівний завод – підприємство, яке швидко
стало відомим усьому світові. Справжнім шедевром тих часів стала чотиримоторна амфібія
Сікорського S-40, спроможна перевозити 40 пасажирів на відстань до 800 км або 24
пасажири – на 1500 км. До речі, саме на борту цього велетня Ігор Сікорський наяву побачив
картини зі свого дитячого сну про море…

«Вертолітний бум»
Ще з початку 30-х років Сікорський
одночасно з розробкою нових літаків знову
почав займатися вертольотами. Тоді у країнах –
лідерах світового авіабудування були створені й
випробувані перші працездатні конструкції.
Особливо великих успіхів домігся німецький
авіаконструктор Г.Фокке, чиї гвинтокрили навіть
були випущені невеличкою серією. Такі успіхи
держави-потенційного конкурента не пройшли
повз увагу американського уряду, і в 1938 році
Конгрес США ухвалив «білль Дорсі» (за
прізвищем
конгресмена
від
Пенсильванії
Ф.Дорсі).
Цим
документом
передбачалося
виділити 3 млн доларів на створення вертольотів для американської армії.
Якраз тоді І.Сікорський уже закінчував чорнове опрацювання конструкції свого
гвинтокрила і був готовий розпочати виготовлення його експериментального зразка. Він
розумів, що поперечна схема, яку використовував Фокке для поліпшення характеристик
апарата і яку намагалися повторити у своїх розробках більшість конструкторів з різних
країн, не має майбутнього. Сікорський залишався вірним одногвинтовій схемі із хвостовим
рульовим гвинтом, над якою почав працювати ще в КПІ. Саме ця схема врешті-решт стала
панівною у світовому вертольотобудуванні. Вже у вересні 1939 року конструктор сам узявся
провести випробування експериментального вертольота VS-300 (S-46). Кожний політ
приносив нову інформацію про те, як поводить себе в повітрі такий апарат і що ще слід
зробити, аби він став надійним і безпечним. Робота над цим вертольотом забезпечила й
створення гвинтокрила XR-4 (VS-316), який успішно пройшов усі випробування і був
прийнятий у 1942 році на озброєння армією США. Показово, що машину ввели в
експлуатацію всього лише через 14 місяців після укладення угоди про її розробку!
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Після модернізації та обладнання
цього вертольота потужним двигуном у 180
кінських сил він у двох модифікаціях – YR4A
та
YR-4B
–
випускався
і
використовувався військами до кінця війни
не лише у США, а й у Великій Британії. А на
початку 1944 року вертольотчики в
надзвичайно важких погодних умовах
уперше в історії взяли участь в операції з
урятування моряків з американського
есмінця «Тернер», який був потоплений
німецьким підводним човном.
Після війни у США розпочався
справжній
вертолітний
бум.
Було
організовано понад 340 фірм, які взялися за розробку гвинтокрилих машин для
різноманітних потреб. Однак фірма Сікорського виграє конкурентну боротьбу і стає
визнаним лідером не лише американського, а й світового ринку. Її гелікоптери широко
використовуються в армії, береговій охороні та цивільному житті. Особливо ефективні вони
в пошуково-рятувальних та санітарних роботах. Це повністю відповідає погляду на цю
техніку самого конструктора: саме рятування людей, а не участь у бойових діях вважав Ігор
Сікорський головним завданням вертольотів. Недарма ж, за свідченням його сина Сергія
Сікорського, вертольоти батька врятували понад півтора мільйона людських життів.
Величезним успіхом компанії стала розробка гелікоптера S-55, який випускався
понад 12 років не лише в США, а й, за ліцензіями, у Великій Британії, Франції та Японії.
Саме ця машина Сікорського стала першим в історії авіації гвинтокрилом, який у 1952 році
здійснив трансатлантичний переліт.
Нові машини виходили з цехів компанії практично щороку. Це були гелікоптери для
різноманітних потреб – від бізнесових «повітряних мотоциклів» до найбільшого у світі
вертольота з поршневими двигунами S-56, який міг при трьох членах екіпажу нести корисне
навантаження в чотири тонни.
Останнім із вертольотів, розроблених особисто
Сікорським у 1954–1955 роках, був S-58. За своїми
характеристиками він перевершував усі гвинтокрили
першого покоління. Його численні модифікації
експлуатувалися як у військових, так і в цивільних
цілях майже в п’ятдесяти країнах світу. Кілька країн
купили ліцензії на їх виробництво. Багато цих машин
використовують і донині.
У 1957 році Ігор Сікорський пішов з посади
головного конструктора фірми, залишивши за собою
обов’язки
технічного
консультанта.
Компанія
перебувала в розквіті, випускаючи щомісяця по 45–55
гелікоптерів. Її заводи були обладнані за останнім
словом техніки, розроблялися нові конструкції.
Машинам фірми Сікорського належала більшість
світових рекордів, у тому числі абсолютних.
Корпорація Sikorsky Aircraft посіла одне з чільних місць
у світовому вертольотобудуванні й по праву займає
його до сьогодні...
В Україні Ігор Сікорський знаний нині як геніальний авіаційний конструктор, «батько
світового вертольотобудування». Значно менше знають на Батьківщині про його релігійнофілософську творчість. Найбільш відомою з його праць у цій царині є невеличка книжка
«Послання молитви Господньої», яка присвячена аналізу молитви «Отче наш». Уперше вона
вийшла друком ще в 1941 році, потім перевидавалася ще двічі. В ній онук православного
священика й глибокий мислитель Ігор Сікорський, на продовження майже двохтисячолітньої
богословської традиції, аналізує з позицій сьогодення кожне слово Господньої молитви й
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розповідає сучасному читачеві про її вічну актуальність і неперебутню цінність для душі
християнина.
Не можна не згадати й про громадську діяльність Ігоря Сікорського. Він брав активну
участь у діяльності емігрантських організацій Америки, був одним з ініціаторів створення і
деякий час навіть головою відомого Толстовського фонду, що допомагав співвітчизникам за
кордоном і відіграв особливу роль у житті десятків тисяч людей, яких позбавила
батьківщини Друга світова війна.
…Він помер 26 жовтня 1972 року в Істоні (Коннектикут, США). Спокійно заснув і не
прокинувся. Розповідають, що під час його похорону люди, які прийшли попрощатися з
геніальним сучасником, побачили в небі символічний знак. Інверсійні сліди двох літаків, що
пролітали перпендикулярними курсами, утворили в небі великий білий хрест, ніби
прощаючись із великим творцем авіації.

Вшанування пам’яті та нагороди
…Багато років ім’я містера Гелікоптера, як
називали Ігоря Сікорського у світі, на Батьківщині
замовчувалося – а як же інакше: «білоемігрант»,
улюбленець царської сім’ї! В популярній літературі
навіть авторство «Іллі Муромця» приписувалося
якійсь «групі молодих конструкторів РБВЗ».
Інформаційна
крига
почала
скресати
наприкінці вісімдесятих років: у масових виданнях
з’явилися статті, в яких об’єктивно оцінювалася
діяльність Ігоря Сікорського, вийшли друком книжки про нього. У 1998 році в КПІ
славетному конструкторові було відкрито меморіальну дошку. Вона прикрасила корпус
колишніх дослідних майстерень, в яких пролив багато трудового
поту колишній студент інституту. У ньому тепер відкрито
Державний політехнічний музей України.
Найкращі студенти факультету аерокосмічних систем КПІ
щорічно отримують стипендію ім. Ігоря Сікорського.
На території університету закінчують споруджувати
перший у світі пам’ятник видатному конструкторові. На підніжжі
заслужений скульптор України Микола Олійник викарбував
слова Ігоря Сікорського, сказані ним уже на схилі життя:
«Знімаю капелюха перед альма-матер, яка підготувала мене до
підкорення неба».

Колишній будинок
Сікорських. М. Київ, вул.
Ярославів вал, 15б

Отже, великий земляк повертається додому, до свого
рідного Києва, до своєї альма-матер, щоб надихати вже нові
покоління студентів-політехніків на втілення фантастичних
мрій.

29 травня 2009 року
Національним банком України
випущена ювілейна монета «Ігор Сікорський» номіналом у 2 гривні на честь 120-річчя І.
Сікорського. Художник і скульптор: Святослав Іваненко:

Приз Сікорського. У липні 2013 року, вперше з часу заснування «призу Сікорського» в
1980 році, він був вручений канадської компанії AeroVelo за створення гвинтокрила Atlas на
12

мускульній тязі. Сума призу 250 000 USD. Згідно з умовами апарат повинен був
протриматися на висоті 3 метрів не менше 60 секунд. Вертоліт «Atlas» важить всього 55
кілограмів при загальній площі в 50 квадратних метрів, має 4 гвинта, кожен з яких 20 метрів
в довжину. Для підйому апарату необхідна одна кінська сила. Пілотував вертоліт Тодд
Рейчерт, розробник і професійний спортсмен.














Удостоєний понад 80 різних високих нагород, володів рідкісною відзнакою —
Меморіальним призом братів Райт.
Почесний доктор багатьох університетів світу.
МАС 1979 року увіковічив ім'я Ігоря Сікорського у назві кратера на зворотньому боці
Місяця.
З 1980 року Американська гелікоптерна спілка вручає Приз Сікорського.
1987 року на честь Ігоря Сікорського була названа площа в Приморському районі СанктПетербурга.
У серпні 2008 у львівській галереї «Зелена канапа» експонувалась виставка,
присвячена Ігореві Сікорському.
8 липня 2010 року рішенням Київської міської ради ім'я Ігоря Сікорського присвоєно
Авіакосмічному ліцеєю Національного авіаційного університету.
2011 року на честь Ігоря Сікорського були названі астероїд головного поясу «10090
Sikorsky» та одна з вулиць Києва.
У грудні 2012 року відкрита меморіальна дошка у церкві Св. Миколи Чудотворця (м.
Честер, Філадельфія, США).
2015 року на честь Ігоря Сікорського була названа одна з вулиць Вінниці.
2016 року Міжнародному аеропорту «Київ» присвоїли ім'я авіаконструктора Сікорського.
2016 року Національному технічному університету України «Київський політехнічний
інститут» присвоїли ім'я Ігоря Сікорського.
2016 року в Музеї української діаспори було відкрито перший, створений в незалежній
Україні, історико-меморіальний виставковий проект «Наш Сікорський», який зараз діє
на постійній основі.

Кінофільми





У 1981 році режисером Даніїлом Храбровицьким було знято двосерійний художню
драму «Поема про крила», в якій йдеться про взаємовідносини двох відоміших
піонерів авіабудування – Андрія Туполєва та Ігоря Сікорського. У головних ролях: В.
Стржельчик, Ю. Яковлєв, М. Аннєнков, Ада Роговцева, О. Євремов та ін.
2009 року російським режисером Ігорем Ушаковим знято документальну стрічку
«Ігор Сікорський. Креслення долі».
У 2012 році російський режисер Олексій Денісов зняв документальну стрічку «Ігор
Сікорський. Вітязь неба».

Також телеканал «День TV» зняв у 2013 році
документальну передачу «Містер Гелікоптер із
Ярославового Валу, 15», знятою у якості
інтерв’ю із києвознавцем Дмитром Малаковим.
З записом можна ознайомитись на сторінці
телеканалу
в
YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=bkPrKlw_z5k
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Цікаві факти
За своє життя Сікорський отримав понад 80 різних почесних
нагород, призів і дипломів.
Ігор Сікорський народився в сім’ї відомого українського
психіатра, Івана Сікорського і Марії Сікорської в Києві. У своїй
родині Ігор став п’ятою дитиною.
З дитинства хлопчик цікавився авіа-конструкціями, свою
першу модель літального апарату він зробив в 12 років, це був
вертоліт з гумовим моторчиком.
Свій перший аероплан
спорудив в Києві. (1910 г.).

авіаконструктор

І.Сікорський

Ігор Сікорський став дипломованим льотчиком, одним з перших в світі (1911 рік).
Сікорський творець перших в світі: чотиримоторного літака «Російський витязь»
(1913 рік), важкого чотиримоторного бомбардувальника і пасажирського літака «Ілля
Муромець» (1914 рік), трансатлантичного гідроплана, серійного вертольота одногвинтової
схеми (США, 1942 рік). “Російський витязь” став першим багатомоторним літаком в історії.
На знак подяки за літаючу машину імператор Микола II подарував Сікорському
золотий годинник.
Емігрувавши в Нью-Йорк він перших 4 роки заробляв викладанням математики.
У 1923 році він заснував авіаційну фірму «Sikorsky Aero Engineering Corporation», де
зайняв посаду президента.
Початок його діяльності в США був дуже непростим. Так, відомо, що видатний
російський композитор Сергій Рахманінов особисто брав участь в його підприємстві,
займаючи посаду віце-президента. Щоб врятувати фірму Сікорського від розорення,
Рахманінов надіслав чек на $ 5000. У 1929 році, коли фінансовий стан фірми покращилися,
Сікорський повернув ці гроші Рахманінову з відсотками.
На його вертольотах були вперше здійснені перельоти через Атлантичний (S-61;
1967) і Тихий (S-65; 1970) океани (з дозаправкою в повітрі).
Машини Сікорського застосовувалися як для військових, так і для цивільних цілей.
Ігор Сікорський був двічі одружений, перший шлюб тривав не довго. Другий шлюб
Ігоря Івановича виявився щасливим – у них з дружиною народився 4 синів.
На його підприємствах, навіть в періоди криз, завжди працював невеликий
православний прихід зі священиком. Сам же Ігор Сікорський, вийшовши на пенсію, з
головою занурився в богослов’я і написав кілька досить солідних і авторитетних праць з
богослов’я.
Ігор Іванович любив подорожувати, обожнював вулкани, в яких відчував майже
безмежну міць природи. Іноді він просто сідав за кермо і їхав з міста світ за очі, подалі від
суєтного людського життя.
Провівши більшу частину життя в еміграції він ніколи не забував Батьківщину, завжди
пишався своїм походженням і чим міг допомагав менш успішним емігрантам.
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