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Від упорядників
Шановні читачі, працівники бібліотек, засобів масової інформації, інформаційних центрів, видавничих 

організацій, освітяни, школярі, студенти, поціновувачі книги, шанувальники культури! 
Вашій увазі пропонується черговий випуск календаря знаменних дат «Дати і події», що виходить двічі 

на рік.
У виданні міститься інформація щодо пам’ятних подій суспільно-політичного, наукового та культур-

но-мистецького життя, що відзначатимуться у II півріччі 2013 р. як у нашій державі, так і в усьому світі.
На початку кожного місяця вміщено цифровий календар на поточний місяць, поетичну сторінку з 

віршем українського поета, примовками, приповідками, народними прикметами. Далі подано перелік зна-
менних і пам’ятних дат стосовно подій і особистостей за місяцями. До найвагоміших із них додаються ін-
формаційні довідки та списки літератури для детальнішого ознайомлення з представленими матеріалами. 
Інформацію подано не лише про відомих людей, а й щодо менш знаних чи призабутих діячів, гідних того, 
аби їх справи й досягнення були належно оцінені нащадками.

Розпочинається календар «Дати і події» розділом «Цього року виповнюється», в якому публікуються 
перелік бібліотек, що відзначають свої ювілеї у 2013 р., а також стаття, присвячена 900-річчю складення 
первісного варіанта літописного зводу «Повість врем’яних літ».

Читач знайде матеріали до ювілеїв, що святкуватиме світова спільнота: 300-річчя від дня народження 
французького письменника-філософа Д. Дідро, 200-річчя видатного iталiйського композитора Дж. Верді, 
200-річчя французького фізіолога К. Бернара, 180-річчя шведського iнженера-хiмiка А. Нобеля, 100-річ-
чя французького письменника А. Камю. Та основну увагу приділено постатям, діяльність яких пов’язана 
з Україною. Вітчизняну науку репрезентують: учений у галузі математики, кібернетики, обчислювальної 
техніки і систем управління В. Глушков, математик Д. Граве, хірург і вчений М.  Амосов, фундатор київ-
ської терапевтичної школи другої половини ХХ ст. А.  Пелещук. Шанувальникам музичного мистецтва про-
понуються нариси про оперного й камерного співака Б. Гмирю, хорового диригента, композитора, педагога 
А. Авдієвського, статті, присвячені 100-річчю від часу відкриття Національної музичної академії України 
ім. П. І. Чайковського та 70-річчю з дня заснування Національного заслуженого академічного українського 
народного хору України ім. Г. Г. Верьовки. Світ літератури представляють такі постаті, як Б.  Грінченко, 
О.  Кобилянська.

Цього року відзначають 150-річчя Міжнародного Руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця, 
140-річчя з часу заснування Наукового товариства ім. Шевченка (НТШ у Львові), 80-річчя Національного 
авіаційного університету. Особливою датою 2013 р. є 70-річчя з дня визволення Києва від німецько-фа-
шистських загарбників. 

На допомогу працівникам бібліотек у цьому випуску календаря розміщено схему книжкової виставки 
до Дня Незалежності України та Дня Державного Прапора України «Національна символіка незалежної 
України».

Варто зазначити, що відомості в різних енциклопедичних довідниках, монографіях часом різняться. У 
таких випадках упорядники орієнтувалися на більш авторитетні видання або офіційні сайти, вказували, за 
яким виданням чи електронним ресурсом подано інформацію та які варіанти датування тієї чи іншої події є 
в інших джерелах. 

«Дати і події» допоможуть зорієнтуватись у великому масиві відомостей про історію, науку, культуру 
України та зарубіжжя. Упорядники сподіваються, що це видання буде корисне для вирішення практичних 
завдань інформаційної, соціокультурної діяльності бібліотек, навчальних закладів, видавничих організацій, 
ЗМІ та ін. Вони також мають надію, що і широкий загал читачів, які цікавляться традиціями, культурою, 
історією та сьогоденням України, знайдуть у «Датах і подіях» необхідну інформацію з питань українознав-
ства, народознавства, відомості щодо внеску українських діячів у світову скарбницю знань, про зв’язки 
зарубіжних діячів з Україною і т. п.

Увага! У переліках дат перед кожним місяцем курсивом виділено знаменні дати стосовно подій або 
персоналій, докладнішу інформацію про які вміщено в окремих статтях цього видання. Матеріали, що вико-
ристовувалися при підготовці цих статей, поліграфічно виділено у списках літератури. 

Упорядники висловлюють подяку установам, що взяли участь у підготовці видання, зокрема Наці-
ональній науковій медичній бібліотеці України, Національному заслуженому академічному українсь-
кому народному хору України ім. Г. Г. Верьовки, бібліотеці Національної музичної академії України 
ім. П. І. Чайковського, Національному авіаційному університету, бібліотеці Інституту математики НАН 
України, Інституту історії НАН України, Фонду Бориса Гмирі, Товариству руху Червоного Хреста Укра-
їни, Національному інституту серцево-судинної хірургії ім. М. М. Амосова НАМН України, Науковому 
товариству ім. Шевченка у Львові.

Укладачі, автори, редактори календаря «Дати і події» розраховують на діалог із читачами, на поради й 
побажання щодо вдосконалення видання. 

Запитання стосовно передплати, 
відгуки та побажання надсилайте на адресу: 

01001, Київ-1, Грушевського, 1.
НПБУ. Науково-бібліографічний відділ. 

nbv-nplu@mail.ru           nbv@nplu.org
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Цього року виповнюється

Бібліотеки-ювіляри

100 років з часу заснування (1913) бібліотеки Вінницького державного педагогічного університе-
ту ім. М. Коцюбинського.

100 років з часу заснування (1913) бібліотеки Миколаївського краєзнавчого музею.
100 років з часу заснування (1913) бібліотеки Миколаївського національного університету 

ім. В. О. Сухомлинського.
100 років з часу заснування (1913) бібліотеки Національної музичної академії України ім. П. І. Чай-

ковського (м. Київ).
100 років з часу заснування (1913) бібліотеки Одеської національної музичної академії 

ім. А. В. Нежданової.
100 років з часу заснування (1913) Старокостянтинівської районної бібліотеки для дітей (Хмель-

ницька обл., м. Старокостянтинів).
100 років з часу заснування (1913) Центральної бібліотеки Вільшанської районної ЦБС (Кірово-

градська обл., смт Вільшанка).
100 років з часу заснування (1913) Центральної бібліотеки Старокостянтинівської районної ЦБС 

(Хмельницька обл., м. Старокостянтинів).
75 років з часу заснування (1938) Житомирської обласної бібліотеки для дітей.
75 років з часу заснування (1938) Карлівської районної бібліотеки для дітей (Полтавська обл., 

м. Карлівка).
75 років з часу заснування (1938) Конотопської міської центральної дитячої бібліотеки (Сумська 

обл., м. Конотоп).
75 років з часу заснування (1938) Летичівської районної бібліотеки для дітей (Хмельницька обл., 

смт Летичів).
75 років з часу заснування (1938) Липовецької районної бібліотеки для дітей (Вінницька обл., 

м. Липовець).
75 років з часу заснування (1938) Луганської обласної бібліотеки для дітей.
75 років з часу заснування (1938) Немирівської районної бібліотеки для дітей (Вінницька обл., 

м. Немирів).
75 років з часу заснування (1938) Миколаївської обласної наукової медичної бібліотеки.
75 років з часу заснування (1938) Перевальської міської бібліотеки для дітей (Луганська обл., 

м. Перевальськ).
75 років з часу заснування (1938)  Полтавської обласної бібліотеки для дітей ім. Панаса Мирного.
75 років з часу заснування (1938) Полтавської обласної наукової медичної бібліотеки.
75 років з часу заснування (1938) Тульчинської районної бібліотеки для дітей (Вінницька обл., 

м. Тульчин).
75 років з часу заснування (1938) Центральної бібліотеки Кам’янсько-Дніпровської районної ЦБС 

(Запорізька обл., м. Кам’янка-Дніпровська).
75 років з часу заснування (1938) Центральної бібліотеки Оржицької районної ЦБС (Полтавська 

обл., смт Оржиця).
75 років з часу заснування (1938) Центральної бібліотеки  Путивльської районної ЦБС (Сумська 

обл., м. Путивль).
75 років з часу заснування (1938) Центральної бібліотеки Святошинської районної ЦБС «Свічадо» 

м. Києва.
75 років з часу заснування (1938) Центральної бібліотеки Чемеровецької районної ЦБС (Хмель-

ницька обл., смт Чемерівці).
75 років з часу заснування (1938) Центральної бібліотеки Шаргородської районної ЦБС (Вінниць-

ка обл., м. Шаргород).
50 років з часу заснування (1963) бібліотеки ім. Джамбула Джабаєва Подільської районної ЦБС 

м. Києва.
50 років з часу заснування (1963) бібліотеки № 11 Подільської районної ЦБС м. Києва.
50 років з часу заснування (1963) Центральної бібліотеки ім. Лесі Українки Черкаської міської 

ЦБС (м. Черкаси). 
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Видатна пам’ятка Давньої Русі
До 900-річчя від часу складення первісного варіанта літописного зводу

«Повість врем’яних літ» (1113)
Книги подібні рікам, що тамують спрагу цілого світу,

Книги – джерела мудрості,
Книги – бездонна глибина,

І ми ними в печалі втішаємось,
І вони – узда для тіла і душі. 1 

1 Повість минулих літ : літопис. оповіді / переказ В. Близнеця. – К. : Веселка, 2005. – С. 256.

Кожен, хто цікавиться національною історією 
і тисячолітньою традицією її передачі й відтворен-
ня у слові, знає пам’ятку нашої літератури «По-
вість врем’яних літ», що створювалася в ХІ – на 
початку ХІІ ст. Нестором та іншими літописця-
ми. Це найдавніший літопис України і тих схід-
нослов’янських народів (білорусів і росіян), які 
вважають себе спадкоємцями київської культури 
ІХ–ХІІІ ст. 

Оригінал пам’ятки до нас не дійшов. Лише в 
XI–XIII ст. книжники землі нашої, як тільки від-
котилась, ослабла і перестала бути нестерпним 
тягарем монголо-татарська орда, взялися до від-
будови культурного життя. Відшукували уцілілі 
пам’ятки Х–ХІІІ ст. і ретельно переписували. Зав-
дяки їм ми й сьогодні чуємо з глибини віків голос 
наших предків, їхнє мудре і виважене слово, звер-
нене до нащадків, їхні заповіти та роздуми над су-
щим світом, над подіями їхнього часу.

На думку вчених, започаткував найдавніший 
наш літопис у кінці 30-х років ХІ ст. Іларіон Ки-
ївський, перший український митрополит, автор 
безсмертного «Слова про закон і благодать», у Со-
фії Київській. Після смерті Ярослава Мудрого лі-
тописання було перенесено в Києво-Печерський 
монастир, де чернець, а згодом ігумен монастиря 
Никон Великий уклав Початковий літопис. Чис-
ленні факти свідчать, що митрополит Іларіон (за 
однією з версій, був зміщений з посади відразу 
після смерті Ярослава Мудрого) і чернець Никон 
Великий – це одна й та сама особа.

Після смерті Никона в 1088 р. його наступник 
ігумен Іван зробив другу редакцію Початкового 
літопису, довівши літописні події до 1093 р.

Після Никона та Івана преподобний Нестор, 
чорноризець Печерського монастиря, зробив 
третю редакцію Початкового літопису, яку наз-
вав «Повість врем’яних літ».  Він уклав фактич-
но своєрідну хрестоматію літератури свого часу, 
проілюструвавши історичні події минулого й су-
часності літературними творами чи фрагментами 

з них. Тут є поетичні оповідання, які, за свідчен-
ням літописця, належать поету Яню; повість про 
осліплення князя Василька Теребовлянського, 
що належить тогочасному письменнику Василеві; 
уривки з творів Іларіона-Никона, ігумена Івана, 
Феодосія Печерського і самого Нестора; непідпи-
сані твори.

Точні дати життя преподобного Нестора неві-
домі. За деякими джерелами, народився він  близь-
ко 1056 р. Сімнадцятирічним юнаком прийшов до 
Києво-Печерського монастиря, де виконував різ-
ні обов’язки, навчався в печерських подвижників  
духовної чистоти, глибокого смирення, цілкови-
того послуху й тілесної стриманості, вивчав мови, 
які пізніше йому прислужилися під час роботи 
над літописом. «Повість врем’яних літ» Нестор 
редагував, укладав і писав свої статті приблизно 
з 1094 р. по 1113 р. Літописець не лише показав 
широку картину світової історії від «Ноя до Кия», 
а й місце слов’ян і Київської Русі в тогочасному 
світі. Це було висловленням надзвичайно прогре-
сивної ідеї взаємозв’язку та взаємообумовленості 
історії всіх народів.

Перу Нестора належить ще низка творів: 
«Читання про житія та згублення Бориса і Гліба» 
(бл. 1081–1088), «Житіє преподобного отця на-
шого Феодосія, ігумена Печерського монасти-
ря…» (бл. 1091 р.) та ін.

Православна церква і весь український народ 
щорічно вшановують пам’ять преподобного Не-
стора 9 листопада. Цього дня відзначається і День 
української писемності й мови.

Роботу над новою редакцією «Повісті врем’я-
них літ» після Нестора продовжив ігумен Ви-
дубицького монастиря Сильвестр. Деякі вчені 
вважають, що Сильвестр був не звичайним ко-
піїстом Несторової редакції, а створив нову, дру-
гу, редакцію «Повісті» на замовлення Великого 
князя київського Володимира Мономаха. Нестор 
же був літописцем Святополка Ізяславовича, яко-
го не любив Володимир Мономах, він міг схилити 

Цього року виповнюється



7

Сильвестра викинути з літопису все добре, що пи-
сав Нестор про Святополка та інших неприхиль-
них князів.

У 1118 р. Сильвестр став єпископом Переяс-
лавським, і сумнівно, щоб після цього року він за-
ймався літописанням. Ігумен міг довести літопис 
до 1117 р. Ця здогадна дата і прийнята як межова 
між «Повістю врем’яних літ» та «Київським літо-
писом». 

Складена і щонайменше тричі переписана й 
відредагована востаннє близько 1118–1119 рр. 
невідомим автором (учені припускають, що це 
міг бути син Володимира Мономаха Мстислав, 
який до 1117 р. князював у Новгороді), «Повість 
врем’яних літ» на кінець ХІV – початок ХV ст. 
була майже 300-літньою старожитністю і ви-
магала нового копіювання. Перший примірник, 
нині відомий під назвою Лаврентіївський список, 
з’явився в 1377 р. Він охоплює події до 1110 р. 
Другий було створено на початку ХV ст. з дове-
денням розповіді до 1117 р. Він відомий як Іпаті-
ївський (Іпатський) список (літопис). Ці списки 
не ідентичні як за назвою, так і за змістом. Акаде-
мік О. Шахматов зазначав, що, хоча Іпатіївський 
список створено на якихось  40 років пізніше за 
Лаврентіївський, багато місць у ньому давніші за 
відповідні місця в Лаврентіївському.

Перші спроби наукового вивчення літопи-
сів Київської Русі пов’язані в Україні з іменами 
М. Максимовича, М. Костомарова, І. Франка, 
О. Потебні, М. Грушевського та інших відомих 
учених. Порушувалося питання про музичну 
строфу, застосовану у віршових оповіданнях «По-
вісті врем’яних літ» (І. Франко, О. Потебня), ми 
маємо приклади поетичного переспіву найдавні-
шого літопису (І. Франко, О. Олесь), тлумачення 
окремих місць тощо.

Уперше повний переклад українською мовою 
і ґрунтовний аналіз «Повісті врем’яних літ» здійс-
нив Л. Махновець, запропонувавши називати 
«Повість врем’яних літ» «Літописом руським за 
Іпатським списком». За цю працю в 1990 р. йому 
було присуджено Шевченківську премію.

Заглиблюючись у зміст «Повісті», ми знай-
демо в ній не тільки опис героїчних діянь, а й фі-
лософські роздуми про многоликість світу, про 
небесну й земну красу, про добру й лиху славу, 
про високу людську гідність і ницість, гординю, 
захланність. Зміст «Повісті» розмаїтий і глибо-
кий – від подій біблійної історії та світових імпе-

рій до історії слов’янських народів і свого власно-
го, полянського, народу.

Літопис свідчить про зацікавленість наших 
пращурів своїм походженням, родовим корінням. 
Вони плекали історичну пам’ять, яка творила 
потужне силове поле соборності руської, а пізні-
ше – української.

Історію розселення слов’ян літописець ви-
клав, щоб відповісти на запитання, «звідки пішла 
(постала) Руська земля», і ствердити: пішла вона 
від полян. Але Великий Новгород, васал Києва, 
через власних літописців обґрунтував іншу тео-
рію походження Русі: Русь – це варяги, і самі нов-
городці походять від «роду варязького», а першим 
руським князем був не Кий, а Рюрик (862–879).

Суперечка київських і новгородських літо-
писців тривала кілька століть, доти, доки обидві 
версії не ввійшли в літописні зводи й не оформи-
лись у дві теорії походження Русі – полянську і 
норманську.

Нестор Літописець не приховує своєї си-
нівської любові до рідної полянської, київської, 
руської землі. Своє плем’я йому наймиліше, воно, 
на його думку, і найкультурніше: «Поляни своїх 
батьків обичаї мають тихі й покірливі… І брачні 
обичаї мають…» 1. Здається, Нестор боїться, щоб 
його полянський народ не загубився в безлічі 
різних найменувань, він намагається з’ясувати 
походження кожного з них: «словінський народ і 
руський один…», «полянами прозвалися, оскільки 
в полі сиділи, а були одного народу – словінсько-
го» 2. Залюбленість у своє полянське плем’я – не 
засліпленість. Літописець проглядає далі і бачить 
народи різні: і слов’янські, і агарянські (арабські), 
і бох митські (мусульманські), і європейські (ва-
рязькі). Він бачить усі сусідні племена, «примуче-
ні» Києвом, бажає їм добра і братньої любові між 
ними і Руссю. Він заповідає мир на всіх землях 
Русі й між усіма народами, що сусідять з його лю-
дом.

«Повість врем’яних літ» відзначається ди-
вовижною художньою цілісністю, хоча часом лі-
тописні відомості подрібнені річними записами, 
поетичними оповіданнями, історичними описами 
й уривчастими відомостями та повідомленнями. 
Об’єднують їх в одне ціле релігійна концепція 
людини і світу, любов до рідної землі й тривога за 
її долю, бо «Земля наша велика й багата, тільки 
владування в ній нема» 3. Наскрізними в «Повісті 
врем’яних літ» є висока поезія в сув’язі з епічним 

1 Повість минулих літ : літопис. оповіді / переказ В. Близнеця. – К. : Веселка, 2005. – С. 224.
2 Там само. – С. 217.
3 Там само. – С. 224.
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спокоєм, живі барви русько-української землі, 
ореол героїки в змалюванні людей і подій.

Так, у пісні-думі про Святослава постає образ 
руського князя-воїна, очима якого на нас ніби ди-
виться його нащадок, козацький полководець:

І сам-бо був хоробрий і легкий ходою, як барс,
І воєн багато провів,
І возів за собою не возив, ні котлів, 

ні м’яса не варив,
А тоненько нарізав конини, чи звірини, 

чи гов’ядини
І, на жару запікаючи, їв.
І шатра не мав, а пітник стелив
І сідло під голову,
І всі вої його такими були 1.

Особливі симпатії літописець виявляє до тих 
князів, митрополитів, єпископів, ігуменів, які 
були книжниками, будували храми, зводили нові 
міста, забезпечували народові добрий лад і мир, 
у яких сила влади утверджувалась силою духу, 
високою моральністю, пошаною до минулого, до 
історії, до діянь батьків, дідів, прадідів.

У пантеоні культурно-освітніх діячів Украї-
ни-Русі перше місце належить князю-просвіти-
телю Володимирові Великому. Він перший на 
Русі, як свідчить літописець, «повелів будувати 
церкви», «і людей приводити на хрещення по всіх 
городах і селах», «і почав посилати збирать дітей 
у нарочитих мужів своїх і віддавати їх на учення 
книжне» 2.

Запис під 1037 р. – не що інше як хвалебна 
пісня («Слово похвальне») князеві Ярославу, з 

якої, можливо, і склалося друге ім’я його – Му-
дрий:

А цей же Ярослав, син Володимирів,
І засіяв книжними словами серця вірних людей,
І ми пожинаємо, приймаючи науку книжну.
І велика користь буває чоловікові 

від науки книжної,
І книги вказують нам,
І навчають нас, як іти шляхом покаяння.
І мудрість, і стриманість здобуваємо 

із слів книжних 3. 
Це перший в історії української книжної по-

езії світлий гімн книзі, книжній мудрості, книж-
никам. Такий мотив постійно звучить у «Пові-
сті врем’яних літ» як об’єднувальна, наскрізна 
тема. Дружинна поезія, що славила полководчий 
талант руських князів, ратну доблесть їхнього 
війська, овіяного славою, героїчним духом, – по-
ходи Аскольда й Діра, Олега, Ігоря, Святослава на 
Царград, – це скарбниця історичної пам’яті нашо-
го народу. У ній діяння наших предків піднесено 
як зразок, приклад для наслідування сучасникам і 
найдальшим нащадкам.

 «Повість врем’яних літ» – не просто пам’ят-
ка писемності, а й високохудожня поетична кни-
га, збірник епічних пісень та перша, найдавніша 
історія українського народу. Духовна глибина 
і патріотизм  цього літопису ставлять його в ряд 
найвищих творів світової писемності. Це незгли-
биме джерело української духовності, з якого нас-
нажуватиметься ще безліч поколінь українців.

Основні видання «Повісті врем’яних літ»
Повесть временных лет / пер. Д. С. Лихачева, Б. А. Ро-

манова ; под. ред. В. П. Адриановой-Перетц. – М. ; Ленинград, 
1950. – Ч. 1–2.

Повість врем’яних літ : літопис (за Іпатським спис-
ком) / пер., післясл., комент. В. В. Яременка. – К. : Рад. 
письм., 1990. – 558 с. – (Невідцвітне слово). – ISBN 5-333-
00032-8.

Повість врем’яних літ / [переказ В. Близнеця]. – Х. : 
Фоліо, 2008. – 317 с. : іл. – (Українська класика). – ISBN 
978-966-03-4029-9.

Повість минулих літ : літопис. оповіді / переказ В. Близ- 
неця ; худож. Г. Якутович. – [4-е вид.]. – К. : Веселка, 
2005. – 227 с. : іл. – (Історична бібліотека для дітей «Золоті 
ворота»). – ISBN 966-01-0159-7 (серія). – ISBN 966-01-0340-9. 

Про «Повість врем’яних літ»
Базик Д. В. Біблія та «Повість врем’яних літ» : пошук 

іст. паралелей / Д. В. Базик // Історичний альманах : зб. 
наук. пр. студ. іст.-юрид. ф-ту / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Го-
голя ; за заг. ред. Є. М. Страшко. – Ніжин, 2005. – Вип. 2. – 
С. 14–19.

Бегека А. Д. Освітньо-пізнавальний контекст літопису 
«Повість минулих літ» / А. Д. Бегека // Зб. наук. пр. / М-во 
освіти України, Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; редкол.: 
В. Г. Кузь (голов. ред.) [та ін.]. – [К.], 1999. – С. 3–7. –
ISBN 966-618-055-3.

Білоус П. Художній простір у «Повісті минулих літ» / 
Петро Білоус // Сл. і час. – 2013. – № 1. – С. 63–69.

Бурега В. В. Преподобний Нестор Літописець: життє-
вий шлях та історична спадщина / В. В. Бурега // Труди 
Київ. духов. акад. / Укр. Православ. Церква. – К., 2011. – 
№ 15. – С. 209–220.

Іванченко Р. П. Українська державницька ідея в сус-
пільно-політичній думці ІХ–ХІІІ ст. (крізь призму концепцій 
«Повісті минулих літ») : монографія / Р. П. Іванченко ; Київ. 
міжнар. ун-т. – К., 2005. – 176 с. – ISBN 966-8299-12-4.

Корнєв А. Ю. Міфологема Києва в «Повісті временних 
літ» / А. Ю. Корнєв // Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і 
мистецтв. – Х., 2008. – № 3 : Мистецтво. Архітектура. – 
С. 59–64. – Бібліогр.: с. 64.

Львов А. С. Лексика «Повести временных лет» / 
А. С. Львов ; АН СССР, Ин-т рус. яз. – М. : Наука, 1975. – 
367 с.

1 Повість минулих літ : літопис. оповіді / переказ В. Близнеця. – К. : Веселка, 2005. – С. 224.
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3 Там само. – С. 256.
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Липневий вечір
Липневий день прощався за рікою,
Червоний промінь сонця в хвилі гас.
Ясна зоря з небесного спокою
Закохано дивилася на нас.

А навкруги на голубій пшениці
Горіли перші крапельки роси.
В твоїх очах світилися зірниці
Блакитної небесної краси.

Десь у діброві іволга співала,
Напевно серцем кликала дружка.
Мене тоді навік зачарувала
Твоя любов, твоя душа палка.

Я зрозумів – мені лиш світла доля
Тебе одну у світі нарекла.
В липневий вечір ми вертались з поля!
До рідного, до нашого села.

Пливли з долин туманів перекати.
Щасливий місяць з зорями сіяв.
Яке це щастя – поруч відчувати
Тебе, кохана горлице моя!

Д. Луценко 1

1 Луценко Д. Липневий вечір // Усе любов’ю зміряне до дна : вибране / Д. Луценко. – К., 2005. – С. 86–87.

Прийшов липень до хати – нема коли спочивати.

У липні овес у трьох  кожухах, а вітру боїться.

Хто в липні працює до поту, зимою поїсть в охоту.
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Липень

1
День архітектури України

Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України № 456/95 від 17.06.1995 р.

2
День працівника Державної податкової служби України

Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України № 1506/2005 від 24.10.2005 р.
125 років від дня народження Сергія Олексійовича Бугославського (1888–1946), українсько-

го та російського літературознавця, музикознавця, композитора
120 років від дня народження Пінхоса Володимировича Сабсая (1893–1980), українського 

скульптора, який працював в Азербайджані 
75 років від дня народження Наталії Іванівни Вергун (1938), української худож ниці

3
130 років від дня народження Франца Кафки (1883–1924), австрійського пись мен ника

4 
День судового експерта

Відзначається щорічно відповідно до Указу Прези дента України № 424/2009 від 10.06.2009 р.
150 років від дня народження Юліана Івановича Панькевича (1863–1933), українського жи-

вописця, графіка, літератора, громадського діяча
125 років від дня народження Володимира Григоровича Ярошенка (1888–1957), українського 

мовознавця
90 років від дня народження Альбіна Станіславовича Гавдзинського (1923), українського 

живописця

5
70 років від початку (1943) Курської битви 
210 років від дня народження Джорджа Генрі Борроу (1803–1881), англійського письменника, 

перекладача, лінгвіста

6
Міжнародний день кооперативів

Відзначається щорічно в першу суботу липня відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН 
A/RES/47/90 від 16.12.1992 р.

175 років від дня народження Ватрослава (Ігнатія) Ягича (1838–1923), хор ватського філоло-
га-славіста, дослідника української мови і літератури

125 років від дня народження Івана Андрійовича Козлова (1888–1957), пись менника, одного з 
керівників партизанського руху в Криму в роки грома дян ської та Великої Вітчизняної воєн

90 років від дня народження Давида Зельмановича Шостака (1923–2010), українсько го ху-
дожника

80 років від дня народження Василя Васильовича Німчука (1933), українського мовознавця

7
Різдво пророка Іоанна Хрестителя. День Івана Купала
День працівника природно-заповідної справи

Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України № 629/2009 від 18 серпня 2009 р.
90 років тому (1923) в Празі був заснований Український високий педагогічний інститут 

ім. М. Драгоманова
25 років від дня заснування (1988) Української Гельсінкської спілки
150 років від дня народження Володимира Леонідовича Дурова (1863–1934), російського ар-

тиста цирку
90 років від дня народження Богдана Божемського (1923), українського худож ника (США)
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Липень

8
День родини

Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України № 1209/2011 від 30.12.2011 р.
175 років від дня народження Фердинанда Цеппеліна (1838–1917), німецького конструктора 

дирижаблів, військового діяча
80 років від дня народження Василя Юрійовича Вовчка (1933–2002), україн ського письмен-

ника, драматурга
75 років від дня народження Леся Степановича Танюка (1938), українського режисера, теа-

трознавця, перекладача, громадського діяча

9 
80 років від дня народження Елема Германовича Климова (1933–2003), росій ського кіноре-

жисера
75 років від дня народження Лії Меджидівни Ахеджакової (1938), російської актриси

10 
90 років від дня народження Олександра Васильовича Байдукова (1923–2005), українського 

художника
75 років від дня народження Франца Андрійовича Черняка (1938), українського художника, 

майстра гутного скла

11 
Всесвітній день народонаселення

Відзначається щорічно відповідно до реко мендацій Керівної ради Фонду ООН в галузі народонасе-
лення, поданих у рішенні № 89/46 від 1989 р.

125 років від дня народження Елеонор Андреа Андреєн (1888–1972), лікаря, діячки шведського 
та міжнародного жіночого демократичного руху

12 
День святих первоверховних апостолів Петра і Павла

200 років від дня народження Клода Бернара (1813–1878), французького фізіо лога, пато-
лога, засновника ендокринології

90 років від дня народження Петра Кузьмича Мостового (1923–2010), укра їн ського письмен-
ника

13 
75 років від дня народження Мирослава Михайловича Скорика (1938), укра їнського компози-

тора, музиканта, диригента 

14 
День рибалки

Відзначається щорічно у другу неділю липня відповідно до Указу Президента України № 464/95 
від 22.06.1995 р.

270 років від дня народження Гаврила (Гавриїла) Романовича Державіна (1743–1816), ро-
сійського поета

220 років від дня народження Джорджа Гріна (1793–1841), англійського мате матика, фізика
110 років від дня народження Віссаріона (Бесо) Давидовича Жгенті (1903–1976), грузин-

ського критика, літературознавця, співавтора книги «З історії культурних взаємозв’язків Грузії та 
України» (1954)

110 років від дня народження Петра Івановича Зінченка (1903–1969), укра їнського психолога, 
представника харківської школи психології, дослід ника психології пам’яті

110 років від дня народження Ірвінга Стоуна (1903–1989), американського пись менника, гро-
мадського діяча, одного із засновників жанру біографічного роману

90 років від дня народження Любові Михайлівни Коваленко [псевдонім – Сєдая (1923–2003)], 
української письменниці
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70 років від дня народження Івана Івановича Пухового (1943), українського вченого в галузі 
енергетики та теплофізики, винахідника, педагога

15 
160 років від дня народження Марії Миколаївни Єрмолової (1853–1928), російської актриси
150 років від дня народження Фердинанда Вреде (1863–1934), німецького мовознавця

16 
День бухгалтера

Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України № 662/2004 від 18.06.2004 р.
290 років від дня народження Джошуа Рейнолдса (1723–1792), англійського художника, тео-

ретика живопису, першого президента Королівської академії мистецтв, ініціатора перших публічних 
художніх виставок

120 років від дня народження Данила Порфировича Демуцького (1893–1954), українського 
фотографа та кінооператора, який зняв, зокрема,  фільми «Земля» (1930, реж. О. Довженко), «Тарас 
Шевченко» (1951, реж. І. Савченко) та ін.

100 років від дня народження Анатолія Петровича Пелещука (1913–2010), фундатора ки-
ївської терапевтичної школи другої половини ХХ ст.

90 років від дня народження Борислава Павловича Степанюка (1923–2007), українського 
письменника

80 років від дня народження Бориса Тарасовича Білинського (1933), укра їнського медика, 
вченого, педагога, автора першого підручника з онкології українською мовою

17 
130 років від дня народження Моріца Стіллера [справж. – Мойше Штиллер (1883–1928)], 

шведського режисера
120 років від дня народження Леоніда Вітовича Болобана [справж. –  Серговський (1893–

1979)], українського драматурга, актора, режисера
120 років від дня народження Володимира Станіславовича Котецького (1893–1918), україн-

ського письменника
100 років від дня народження Мітчелла Вілсона (1913–1973), американського письменника

18 
160 років від дня народження Гендріка Антона Лоренца (1853–1928), нідер ландського фізика
125 років від дня народження Володимира Варламовича Міяковського (1888–1972), україн-

ського літературознавця, історика-архівіста
110 років від дня народження Мойше Яковича Гершензона (1903–1943), єврей ського драма-

турга й актора, який працював в Україні

19 
125 років від дня народження Клима Андрійовича Чічки-Андрієнка [псевдонім – Клеменс 

Квятковскі (1888–1967)], українського співака, педагога
120 років від дня народження Володимира Володимировича Маяковського (1893–1930), ро-

сійського поета

21 
День працівників металургійної та гірничодобувної промисловості

Відзна чається щорічно у третю неділю липня відповідно до Указу Президента України № 187/93 
від 03.06.1993 р.

120 років від дня народження Ганса Фаллади [справж. – Рудольф Дітцен (1893–1947)], німець-
кого письменника

110 років від дня народження Миколи Олександровича Соколова (1903–2000), російського 
художника, одного з Кукриніксів 

100 років від дня народження Самуїла Йосиповича Альошина [справж. – Котляр (1913–
2008)], російського драматурга

Липень
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Липень
75 років від дня народження Нані Георгіївни Брегвадзе (1938), грузинської естрадної співачки 
75 років від дня народження Володимира Володимировича Тилика (1938–2009), українсько-

го композитора

22 
190 років від дня народження Фердинанда Дранмора (1823–1888), швейцар ського поета
170 років від дня народження Антала Сташека [справж. – Антонін Земан (1843–1931)], чеського 

письменника
70 років від дня народження Євгена Вікторовича Перебіноса (1943), укра їнського актора і ре-

жисера

23 
175 років від дня народження Івана Августовича Тіме (1838–1920), російського вченого, гірни-

чого інженера
120 років від дня народження Антона Панасовича (Антіна Афанасійовича) Хорошуна (1893–

1970), українського актора

24 
230 років від дня народження Сімона Болівара (1783–1830), керівника війни за незалежність 

іспанських колоній у Південній Америці, національного героя шістьох латиноамериканських країн
210 років від дня народження Адольфа Шарля Адана (1803–1856), фран цузького композитора
180 років від дня народження Петра Івановича Перемежка (1833–1894), українського вчено-

го-гістолога, громадського діяча
75 років від дня народження Миколи Федоровича Бережного (1938), україн ського живописця

25 
90 років від дня народження Олександра Олексійовича Ясникова (1923–1999) 1, українського 

хіміка

26 
240 років від дня народження Іллі Федоровича Тимківського (1773–1853), українського педа-

гога та освітнього діяча, що брав участь у заснуванні Харківського університету
110 років від дня народження Марка Мойсейовича Геліса (1903–1976), україн ського музично-

го педагога
110 років від дня народження Володимира Андрійовича Ройтера (1903–1973), українського 

вченого в галузі фізичної хімії, спеціаліста з теорії розчинів та теорії каталізу, освітнього діяча 
100 років від дня народження Олега Володимировича Килимника (1913–2001), українського 

критика, літературознавця
100 років від дня народження Віктора Івановича Хохрякова (1913–1986), російського актора
80 років від дня народження Володимира Васильовича Таранченка (1933), українського кі-

нооператора

27 
160 років від дня народження Володимира Галактіоновича Короленка (1853–1921), україн-

ського та російського письменника, публіциста, громадського діяча 
110 років від дня народження Миколи Костянтиновича Черкасова (1903–1966), російського 

актора театру і кіно

28 
День хрещення Київської Русі – України

Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України № 668/2008 від 25.07.2008 р.

День пам’яті святого рівноапостольного князя Володимира – хрестителя Київської Русі
День працівників торгівлі

Відзначається щорічно в останню неділю липня відповідно до Указу Президента України 
№ 427/95 від 05.06.1995 р.

1 Відомості наведено за даними сайту НАН України. Режим доступу: http://www.nas.gov.ua/Person/ya/Pages/
Yasnykov.aspx
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День флоту України
Відзначається щорічно в останню неділю липня відпо відно до Указу Президента України 

№ 1209/2011 від 30.12.2011 р.
110 років від дня народження Володимира Олексійовича Голобуцького (1903–1993), україн-

ського історика, фахівця з економічної історії України
90 років від дня народження Володимира Павловича Басова (1923–1987), росій ського актора, 

кінорежисера, сценариста
90 років від дня народження Оксани Аркадіївни Грудзинської (1923), української художниці, 

автора декоративного панно в підземному вестибюлі станції київського метро «Хрещатик»
90 років від дня народження Володимира Івановича Косовського (1923–2000), українського 

поета і письменника, громадського і культурного діяча
75 років від дня народження Валентини Федорівни Калиновської (1938), україн ської артист-

ки балету

29 
220 років від дня народження Яна Коллара (1793–1852),  чеського та словацького поета, фоль-

клориста, етнографа, історика, засновника панславізму в поезії, якого згадував Т. Шевченко в послан-
ні «І мертвим, і живим…»

80 років від дня народження Віктора Івановича Рижих (1933), українського живописця
75 років від дня народження Володимира Миколайовича Судьїна (1938), укра їнського режи-

сера, педагога

30 
150 років тому (1863) 1 було видано Валуєвський циркуляр – розпорядження міністра внутрішніх 

справ Російської імперії П. Валуєва про заборону друку вати українською мовою наукові, навчальні та 
релігійні книги, а також тексти до музичних творів

160 років від дня народження Юліана Фалата (1853–1929), польського живо писця, представни-
ка реалізму, який у 1872–1873 рр. працював в Україні на археологічних розкопках та був помічником 
архітектора в Одесі

150 років від дня народження Генрі Форда (1863–1947), американського про мис ловця, кон-
структора, винахідника, політичного та громадського діяча, авто ра книги «Моє життя, мої досягнен-
ня», яка вважається класичним твором з наукової організації праці

130 років від дня народження Ноя Олексійовича Чхіквадзе (1883–1920), грузин ського поета
110 років від дня народження Веніаміна Іольовича Гутянського (1903–1956), єврейського по-

ета, перекладача
75 років від дня народження Євгена Васильовича Авер’янова (1938), україн ського балетмей-

стера

31 
270 років від дня народження Семена Івановича Гамалії (1743–1822), українського філософа, 

освітнього діяча, перекладача, поета
110 років від дня народження Василя Михайловича Хмелюка (1903 2 –1986), українського жи-

вописця, поета
75 років від дня народження Роберта Робертовича Стуруа (1938), грузинського режисера

Цього місяця виповнюється:
160 років від початку (1853) Краснокутських селянських заворушень – анти кріпосницьких висту-

пів селян с. Красний Кут (нині – смт Луганської обл.)
110 років від дня народження Ігоря Федоровича Земгано [справж. – Юцевич (1903–1967)], 

українського режисера

1 Дату подано за Енциклопедією історії України.
2 Дату народження подано за вид.: «Митці України» (К, 1992). За іншими даними народився 3 липня, 30 червня.

Липень
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Мабуть, най-
більшим визнанням 
неординарності й та-
ланту вченого є те, 
що протягом століть 
його відкриття та до-
слідження залиша-
ються не просто ак-

туальними, а й викликають неабиякий інтерес як 
науковців, так і пересічних людей, не байдужих до 
надбань світової медицини. Саме таким талантом 
володів один із найвидатніших французьких ме-
диків – Клод Бернар. Його дос лідження й донині 
викликають захоплення науковців і лікарів-прак-
тиків. Життя і діяльність вченого нерозривно 
пов’язані з розвитком експери ментальної медици-
ни, одним з основоположників якої він був. 

Син селянина-виноградаря К. Бернар на-
родився в невеличкому живо писному селищі 
Сен-Жюльєн, розташованому на схилах Божоле, 
поблизу Вільфранша. Відомостей про дитинство 
та юність майбутнього вченого досить мало. На-
вчався він в єзуїтському коледжі Вільфранша, 
потім – у Леоні. Як зазначає Л. Карлик  у своїй 
монографії «Клод Бернар», майбутній фізіолог 
вважався посереднім учнем, був замріяним і сер-
йозним, досить неуважним і навіть відлюдьку-
ватим. Це не дивно, адже юний Бернар мріяв 
стати письменником, його думки були далеко 
від нудного навчання та розваг. Проте працю-
вати після школи довелося простим фармацев-
том – ненависна робота, яка передбачала підмі-
тання вулиці, миття колб, приготування шарла-
танських ліків, чим не гребував господар аптеки, 
та виконання різних дрібних доручень. 

Один раз на місяць Клод свій вихідний прово-
див у театрі Леона. Юнака так надихали різнома-
нітні п’єси, що це остаточно впевнило Бернара: 
його шлях – літературний. Він написав п’єсу та 
водевіль. Останній поставили в маленькому ле-
онському театрі, і автор навіть отримав гонорар 
у 100 франків. Окрилений успіхом, він покинув 

аптеку й у 22 роки поїхав до Парижа за славою 
драматурга. Але ж яке гірке розчарування чека-
ло на Клода, коли літературний критик, професор 
Сорбонни М. Жирарден сказав, що в нього немає 
літературного обдарування, і порадив зайнятися 
медициною. Тоді ніхто й гадки не мав, що медици-
на та фізіологія назавжди будуть зобов’язані кри-
тику за цю пораду…  

У 1834 р. К. Бернар вступив до вищої медичної 
школи в Парижі. Через відсутність коштів мусив 
давати приватні уроки. У 1836-му став екстерном, 
через три роки витримав конкурсні випробуван-
ня. Нова справа швидко захопила Клода, хоча 
лікарська практика не була йому до душі. Скоро 
він змінив посаду госпітального лікаря на місце 
препаратора в лабораторії знаменитого фізіолога 
Д. Мажанді, де почав самостійно проводити дослі-
дження, і нарешті знайшов своє справжнє покли-
кання в житті.

Мажанді, відразу оцінивши талант Клода, 
надав йому повну свободу дій. І не помилився – 
учень не тільки виправдав сподівання, а й із ча-
сом став достойною заміною видатному фізіоло-
гу. У Колеж де Франс Бернар допомагав своєму 
наставнику проводити досліди, повторював дея-
кі експерименти, ставив власні. З-під його пера 
вийшли три експериментальні роботи (1843–
1844) з вивчення анатомії та фізіології барабан-
ної струни, ролі шлункового соку в травленні, 
функції спинального нерва та його органічного 
зв’язку з блукаючим. Перша праця – «Анатоміч-
ні та фізіологічні дослідження барабанної стру-
ни» – була спробою з’ясувати, як барабанна стру-
на зв’язана з паралічем обличчя. Було встанов-
лено, що барабанна струна бере свій початок від 
лицьового нерва. Друга його праця – «Про роль 
шлункового соку та травлення» – це дисертація 
на ступінь доктора медицини. У ній було зро-
блено помилковий висновок, що молочна, а не 
соляна кислота є вільною кислотою шлункового 
соку. Проте автор дослідив, що травний агент 
шлункового соку являє собою органічну речо-

12 липня

Мистецтво – це «я», наука – це «ми»
До 200-річчя від дня народження К. Бернара (1813–1878)

Путем... постоянного и непрерывного риска, 
блуждая в темноте, ошибаясь и отрекаясь от своих заблуждений, 

медицина и добыла большинство из того, 
чем она теперь по праву гордится.

Не было бы риска – не было бы и прогресса...
В. Вересаєв 1

1 Вересаев В. Записки врача //  Полн. собр. соч. : в 4 т. Т. 1 / В. Вересаев. – М. : Правда, 1985. – С. 281.

Липень
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вину, яка руйнується при 85–90 °C, тобто має 
одну із властивостей ензиму. Таким чином, цими 
дослідженнями К. Бернар встановив важливий 
факт: шлункове травлення відбувається під дією 
ензиму, для якого необхідна кисла реакція шлун-
кового соку. Пізніше, продовжуючи вивчення 
ролі підшлункової залози в травленні, дослідник 
оприлюднив деякі нові висновки про цей орган. 
Він довів, що панкреатичний сік відіграє головну 
роль у травленні жирових речовин. Результати 
цих дослідів були опубліковані, після чого автор 
набув репутації видатного вченого і його відзна-
чили премією Академії наук з експериментальної 
фізіології. Сам Бернар визнавав, що його гіпотеза 
не була повністю сформульована, але праця мала 
неабияке значення хоча б тому, що привернула 
увагу лікарів до важливого та майже ще не вивче-
ного питання фізіології. Дослідивши підшлункову 
залозу та з’ясувавши її роль у травленні, К. Бер-
нар став одним з основоположників сучасної ен-
докринології.

Третя праця вченого – «Експериментальні 
дослідження функції спинального, або додатково-
го вілізієвого, нерва і особливо його взаємодії із 
блукаючим нервом» – була присвячена вивченню 
дії Х та ХІ черепних нервів на голосові зв’язки. 
Однак запропонований метод був досить грубим: 
нерв потрібно витягувати з мозку через отвір у 
черепі, а не видаляти, як це робили досі. Як вия-
вилося пізніше, висновки, зроблені в цьому дослі-
дженні, теж були помилковими, проте в 1847 р. 
К. Бернару було присуджено премію з експери-
ментальної фізіології Академії наук.

Цікавий факт: під час франко-прусської війни 
1870 р. німецькі війська оточили Париж. Поста-
чання продуктів харчування стало майже немож-
ливим, величезні стада рогатої худоби чекали 
відправки у Францію. Зробити це якось непомітно 
було нереально, адже ревіння тварин чути здале-
ку. Проте худобу до Парижа пригнали, але ворог 
нічого не почув – тварини ніби оніміли. І справді, 
вони були німі: усім цим тисячам корів і волів пе-
рерізали «голосовий нерв» –  одну з гілок блука-
ючого нерва. Придумав цю хитрість та навчив не-
складної операції різників саме фізіолог К. Бернар.

Як відомо, розвиток медицини неможливий 
без жертв. І одним зі шляхів вивчення хвороби та 
способів її лікування стала вівісекція –  експери-
менти над тваринами. Постать К. Бернара у світ-
лі цієї проблеми не є однозначною. В 1978 р. з-під 
пера романіста Г. Рюша вийшла книга «Убивство 
невинних», перекладена російською за сприяння 
Центру захисту тварин «Віта». Один з її розді-
лів присвячено саме діяльності К. Бернара, опи-
саній біографами-дослідниками П. Моріаком і 
Р. Кларком. За свідченнями деяких учених, 
К. Бернар був людиною нелегкої вдачі, а його 
експерименти над тваринами – не завжди ви-
правданими. Відомо, що дружина й дочка вчено-
го навіть відкрили притулок для врятованих від 

вівісекції тварин. Проте експерименти Бернара 
дали світовій медицині глобальні результати, 
і навряд чи в сучасників є право засуджувати 
того, хто вже не може прокоментувати чи аргу-
ментувати свої вчинки.

У 1844 р. кандидатуру вченого було відхиле-
но в конкурсі на посаду ад’юнкт-професора секції 
анатомії та фізіології. Для обрання він предста-
вив роботу «Про фарбуючі субстанції людського 
тіла», але отримав лише один голос із шести. Як 
зазначив французький письменник та історик 
Ж. Ренан, Бернар не був створений для успіху у 
випробуваннях, де наявність думок є недоліком.

У 1845 р. вчений не пройшов у члени Медич-
ної академії (секція анатомії та фізіології), його 
прізвища навіть не було у списку кандидатів. Того 
ж року разом із французьким лікарем Е. Ласегом 
К. Бернар створив приватну лабораторію для екс-
периментальних досліджень. Це були дві невелич-
кі кімнатки, в одній з яких розміщувалися лави для 
слухачів і стіл для демонстрування дослідів. Важ-
ко навіть уявити, що в таких складних умовах було 
так багато зроблено в експериментальній фізіоло-
гії. У його лабораторії працювали відомі російські 
вчені Ф. Овсянников, І. Сєченов, І. Тарханов. Але 
невдовзі через брак коштів її було закрито.

Вчений уже мав намір практикувати десь за 
містом, але все змінив випадок – одруження з роз-
рахунку із багатою нареченою дало йому можли-
вість залишитися в Парижі та продовжити свою 
наукову діяльність.

Із 1844 р., після захисту дисертації, К. Бер-
нар почав серію експе риментальних досліджень 
з різних питань фізіології. Далі вивчав роль під-
шлункової залози в травленні, досліджував дію 
кураре, глікогенотворчу функцію печінки, вплив 
симпатичного нерва на температуру тіла тощо. 
Результати досліджень публікувались у різних 
журналах та повідомлялись на засіданнях Акаде-
мії наук і наукових товариств.

Низку розвідок К. Бернар проводив у спів-
праці з хіміками Т.-Ж. Пелузом і Барресвілом, 
лікарями й ученими: П. Райє, К.-Ж. Давеном, 
Ж.-М. Шарко та ін. Разом із Д. Мажанді вчений 
вивчав різницю температури крові в обох порож-
нинах серця.

У 1848 р. К. Бернар у співпраці з Барресвілом 
провів у хімічній лабораторії  Т.-Ж. Пелуза експе-
рименти з печінкою, які привели до відкриття її 
глікогенотворчої функції. За працю «Нова функція 
печінки в людини та тварин» ученому втретє було 
присуджено премію Академії наук з експеримен-
тальної фізіології. Пізніше він використав матеріал 
цієї роботи для дисертації на отримання ступеня 
доктора природничих наук, яку захистив у 1853 р. 
Ще через чотири роки, продовжуючи дослідження 
печінки, він з’ясував деякі причини виникнення 
діабету. А окремі його досліди над собаками з ви-
даленою підшлунковою залозою посприяли тому, 
що через 70 років було відкрито інсулін.
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У 1852 р. вчений повідомив про свої дослі-
дження впливу симпатичного нерва на темпера-
туру тіла в Академію наук, через два роки його 
вчетверте та востаннє було нагороджено премією 
Академії наук з експериментальної фізіології. За 
деякий час до цього він отримав два звання орде-
ну Почесного легіону  – кавалера (1849)  та ко-
мандора (1867). 

Після смерті Д. Мажанді в 1855 р. К. Бернар 
змінив його на посаді професора. Невдовзі він був 
обраний першим завідувачем кафедри фізіології 
в Сорбонні, став сенатором при Наполеоні ІІІ, а в 
1860 р. – іноземним членом Санкт-Петербурзької 
академії наук. Саме в цей час учений зацікавився 
проблемами філософії науки. Запровадив такий 
термін, як «внутрішнє середови ще». Його вираз 
«сталість внутрішнього середовища – запорука 
вільного та незалежного життя» став крилатим, 
а розкритий дослідником зміст поняття привів до 
сучасного розуміння гомеостазу. 

Як учений-експериментатор, К. Бернар зазна-
чав, що медицина може бути або медициною спо-
стереження, яка дає можливість діяти природі, 
або ж меди циною експерименту; все інше вважав 
емпіризмом чи шарлатанством. Тому справжнім 
переворотом стала його книга «Вступ до експе-
риментальної медицини», що побачила світ у 
1864 р., адже медик одним із перших запровадив у 
фізіологію експериментальний метод досліджен-
ня. Особливо важливим вважав вивчення фізіоло-
гічних явищ хвороби, щоб науково та ефективно 
впливати на хворий організм. 

У 1868 р. К. Бернар перейшов працювати 
в Музей природничої історії, на кафедру порів-

няльної фізіології, став президентом паризького 
Біологічного товариства (Societe de Biologie), 
заснованого в 1848 р. знаменитим французьким 
фізіологом Ш. Броуном-Секаром (цікаво, що він, 
як і Бернар, займався літературною діяльністю, 
перш ніж присвятити себе медицині). 

У цей час у К. Бернара через запалення нирок 
сталася уремія. Але він продовжував працювати 
на ниві медицини. Багато чого досягнув: став ака-
деміком Французької академії наук, іноземним 
членом Шведської королівської академії наук, до-
вічним сенатором Франції. У його доробку – по-
над 180 наукових праць. 

Життя геніального медика обірвалося 10 люто-
го 1878 р. Поховали його на паризькому кладовищі 
Пер-Лашез. К. Бернар став першим французьким 
ученим, який удостоївся публічного поховання за 
рахунок держави.

Усе життя К. Бернара було присвячено єдиній 
меті – прогресу медицини, пізнанню законів роз-
витку хвороб, щоб уміти управляти ними задля 
користі людині. Його активна діяльність, прийоми 
наукової творчості, в яких поєднувалися сміливі 
експерименти та теоретичні розвідки, невтомний 
пошук істини, палке прагнення до знань є найцін-
нішими прикладами відданості у професійній ро-
боті будь-якої людини. 

На честь К. Бернара названо університет 
у Леоні, а також засновано пре мію за внесок у 
вивчення ендокринології. Його праці й сьогодні 
зали шаються актуальними, а експерименти та 
відкриття стали основою для вивчення фізіоло-
гії в новому світлі для медичної спільноти всього 
світу.
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Патріарх вітчиз-
няної внутрішньої 
медицини, один із 
фундаторів київської 
терапевтичної шко-
ли другої половини 
ХХ ст. Анатолій Пе-
трович Пелещук не 
тільки своїм талан-
том збагатив медич-
ну науку, а й став 
вихователем цілого 
покоління видатних 
медиків сучасності.  

Народився Анатолій Петрович у Києві, в 
сім’ї службовця Петра Опанасовича та вчитель-
ки Оксани Григорівни. Окрім нього в родині було 
ще два брати та найстарша сестра – прийомна 
дочка подружжя Пелещуків. Вона фактично і 
виховала хлопців. Родина жила у великій скру-
ті. Дерев’яний будиночок погано опалювався, 
батько важко хворів, харчів не вистачало. Про-
те дитинство Анатолія було сповнене і яскра-
вих спогадів. Його дитячі роки промайнули в 
мальовничому куточку Києва. Будинок Пелещу-
ків розташовувався поруч із помешканнями, де 
проживали родини Старицьких, Косачів, Лисен-
ків та інших відомих українських інтелігентів. 
Так, Анатолій Петрович згадує, що часто бігав 
зі своїми друзями у невеликий садок біля будин-
ку подружжя О. Черняхівського та Л. Стариць-
кої-Черняхівської, де їх завжди пригощали до-
брозичливі хазяї. 

До школи хлопця підготувала мати за програ-
мою перших чотирьох класів. Тому малий Ана-
толій одразу пішов до 5 класу школи № 50, що 
розміщувалася  неподалік. У 13 років він успішно 
її закінчив та вступив, за порадою батька, до 3-ї 
торговельно-промислової школи, де здобув квалі-
фікацію рахівника, але так ніколи і не працював 
за цією спеціальністю. Йому не до вподоби були 
нудні цифри, зате безмежно вабила українська 
мова, література, всесвітня історія та історія своєї 
країни. Юнак брав активну участь у роботі літера-
турного гуртка, у літературних вечорах. Був зна-
йомий із багатьма відомими українським письмен-
никами та поетами, зокрема з В. Підмогильним, 
І. Ле, М. Рильським. 

У 1929 р., у часи жорсткого наступу на наці-
онально-демократичний рух, Пелещук закінчив 
професійну школу. Літературний гурток розпав-
ся. Батько, виснажений хворобою, перейшов 
на інвалідність. Матеріальне становище родини 
ставало дедалі скрутнішим. Перед Анатолієм по-
стало питання подальшої визначеності в жит-
ті. Літературна кар’єра за таких умов здавалась 
неможливою. І юнак віддав перевагу медици-
ні – сподівався в подальшому допомогти хворому 
батькові. Розуміючи, що вступити до медичного 
інституту хлопцеві з не робітничої сім’ї буде дуже 
важко, А. Пелещук тимчасово влаштувався чор-
норобом на тютюнову фабрику. Працюючи на ви-
робництві, у 1930 р. вступив на вечірнє відділення 
робітфаку Київського медичного інституту, який 
закінчив через рік. Відразу був зарахований до 
цього ж інституту на лікувально-профілактичний 
факультет. 

Навчання давалося легко. Був старостою кур-
су, його поважали і однолітки, і викладачі. Зі сту-
дентських років часто згадував лекції таких кори-
феїв, як М. Стражеско, В. Іванов, В. Василенко. 
Активно працював у науковому студентському 
гуртку внутрішніх хвороб. 

У 1936 р. з відзнакою закінчив інститут і не-
вдовзі вступив до аспірантури – на кафедру фа-
культетської терапії 2-го Київського медичного 
інституту, якою завідував В.  Іванов. Базою цієї 
кафедри була Київська лікарня для обслуговуван-
ня водників, з якою в подальшому понад 60 років 
була тісно пов’язана лікарська, наукова та педаго-
гічна діяльність Анатолія Петровича. Він успішно 
пройшов аспірантуру, підготував до захисту кан-
дидатську дисертацію «Окисно-відновні процеси 
у хворих на рак внутрішніх органів». Проте захи-
ститися не встиг – почалася війна. Медик, який 
на той час перебував у відрядженні в Москві, 
відразу виїхав до Києва і добровольцем вступив 
до армії, ставши полковим лікарем 123-го кава-
лерійського полку. Місто Дніпродзержинськ, де 
служив Анатолій Петрович, було швидко оточено 
ворожими військами, і контужений Пелещук по-
трапив у полон.

Важко навіть уявити, через що йому дове-
лося пройти серед поранених, хворих, помираю-
чих від голоду полонених солдат у лазареті, куди 
його було призначено одним із лікарів. До того ж 
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Лікар – не професія, лікар – це покликання
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спалахнула епідемія висипного тифу, яка дуже 
схвилювала німців, бо вони панічно боялися, щоб 
захворювання не перекинулося на німецьку охо-
рону. Тому весь контакт із хворими переклали на 
військовополонених лікарів та цивільних медич-
них працівників. Страх німців перед висипним 
тифом був настільки великим, що вони погоджу-
валися на те, щоб час повернення у табір після 
висипного тифу визначали місцеві лікарі-інфек-
ціоністи. Це дало змогу більшості хворим, які пе-
ренесли висипний тиф, не повертатися до табору. 
Лікарі приписували їм різні ускладнення (зокре-
ма, приєднання туберкульозного процесу, міо-
кардиту, серцевої недостатності) і в такий спосіб 
звільняли людей із полону. 

Через постійне перебування в епіцентрі хво-
роби Анатолій Петрович заразився і сам. Проте 
завдяки  недузі йому вдалося повернутися до Ки-
єва – німці відпускали «безнадійних» хворих. Три 
місяці на межі життя і смерті, три місяці виснаж-
ливої боротьби з майже невиліковною хворобою, 
до якої додався ще й туберкульоз. Але вчений оду-
жав і повернувся до рідної домівки. 

Після звільнення Києва від німецької окупації 
військкомат направив Анатолія Петровича як ко-
лишнього військовополоненого у селище Нікітов-
ка Донецької області. Там його перевірили, жодних 
провин не знайшли, навпаки, з’ясували, що Пеле-
щук допоміг багатьом людям уникнути відправ-
лення до Німеччини. Тому його досить швидко 
відпустили назад до Києва, де Анатолій Петрович 
звернувся до поліклініки водників і був зарахова-
ний дільничним лікарем та нарешті захистив кан-
дидатську дисертацію, написану ще до війни.

Майже 25 років А. Пелещук працював у клі-
ніках Київського медичного інституту. Співпраця 
з учнями одного із засновників київської школи 
Ф.  Яновського, спілкування з ними, обмін досві-
дом зробили Анатолія Петровича продовжувачем 
традицій цієї школи, як

і найкраще можна визначити гаслом «Якнай-
ближче до хворої людини». Такого ставлення він 
навчав і своїх учнів. 

Працюючи над докторською дисертацією, 
А. Пелещук був у науковому відрядженні в 
Ленінграді, у фізіологічній лабораторії всесвітньо 
відомого І.  Павлова, чим неймовірно пишався. 
В 1962 р. він захистив докторську дисертацію
«Вплив сну на секреторну та моторну функцію 
шлунка». Цього ж року був обраний на посаду за-
відувача кафедри госпітальної терапії № 2 Київ-
ського медичного інституту, тісно співпрацював 
із професором 1-го Московського медичного ін-
ституту академіком Є. Тарєєвим, який став для 
нього другим після В. Іванова вчителем, особливо 
в галузі нефрології.

У ці роки Анатолій Петрович створив свою 
школу. Серед його учнів – кілька тисяч лікарів, 
6 докторів та 32 кандидати медичних наук. Ака-
демік Л. Пиріг, професори П. Боднар, А. Свінці-
цький та багато інших корифеїв медичної науки 
сформували власні наукові погляди саме під впли-
вом свого керівника та наставника. 

У 1962 р., після смерті В. Іванова, Анатолій 
Петрович очолив клініку кафедри внутрішньої ме-
дицини Київського медичного інституту. Велике 
поширення неврозів та невротичних станів серед 
населення України примусило клініку зайнятися 
вивченням функціональних захворювань органів 
травлення. 

З 1965 р. значно активізувалась робота ка-
федри в традиційному для школи Ф. Яновського 
напрямі – нефрології. На базі кафедри був розгор-
нутий відділ терапевтичної нефрології Інституту 
урології та нефрології АМН України, який очолив 
А. Пелещук. Клініка брала активну участь в органі-
зації першого в Україні відділу гемодіалізу та тран-
сплантації нирки, який довгий час розміщувався 
на її базі, тут було започатковано лікування пери-
тонеальним діалізом, кортикостероїдами тощо.

Сфера наукових інтересів видатного медика 
була надзвичайно різноманітною. Він не тільки 
розвинув такі традиційні для київської терапе-
втичної школи напрями медичної науки, як клініч-
на фізіологія та фармакологія органів травлення, 
клініка і лікування найпоширеніших захворювань 
травної системи, онкологічних, ревматологічних, 
алергологічних захворювань, а й сформулював 
концепцію функціональних захворювань органів 
травлення, вивчав вікові аспекти гастроентероло-
гічних захворювань. У результаті наукових розві-
док А. Пелещука було досліджено етіологію, пато-
генез, клініку та результати лікування найпошире-
ніших захворювань нирок, розроблено адекватні 
підходи до санаторно-курортного лікування. Запро-
поновані ним оригінальні варіанти низькобілкових 
дієт для лікування хронічної ниркової недостатності 
широко впроваджено в Україні. Вчений багато пра-
цював над проблемою раку шлунку, психоемоцій-
них факторів розвитку хвороб внутрішніх органів.  

Науково-педагогічний досвід А. Пелещу-
ка   узагальнено в понад 350 наукових працях, із 
них – понад 20 монографій та підручників. Кафе-
дри, на яких він працював, завжди були школами 
передового досвіду, базами факультету підвищен-
ня кваліфікації лікарів, викладачів медичних ВНЗ.

Величезного значення Анатолій Петрович на-
давав дослідженню історії української медицини, 
особливу увагу приділяючи увічненню пам’яті її 
фундаторів. Він створив у кабінеті свого настав-
ника В. Іванова меморіальну кімнату-музей. До 

Липень
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Липень
160-річчя Національного медичного університету в 
співавторстві з Г. Ароновим написав книгу «Леген-
ди і бувальщини київської медицини (люди, факти, 
події, документи)». За його участі та ініціативи біля 
корпусу Інституту фтизіатрії і пульмонології було 
зведено пам’ятник Ф. Яновському.

Понад 30 років очолював А. Пелещук Київ-
ське міське товариство терапевтів, був членом 
правлінь українських наукових товариств тера-
певтів і нефрологів, членом редколегій багатьох 
медичних журналів, часто виступав із публіцис-
тичними статтями в пресі. 

А. Пелещук, як блискучий клініцист, був  ві-
домий не тільки в Україні, а й далеко за її межами.

Наша держава неодноразово відзначала Ана-
толія Петровича за видатні наукові досягнен-
ня. Він – заслужений діяч науки УРСР (1971), 
лауреат Державної премії УРСР (1980), премій 
імені М. Д. Стражеска (1992) та Ф. Г. Яновського 
(1997) НАН України, мав численні медалі, орде- 
ни – «Знак Пошани», Вітчизняної війни II ступе-
ня, Богдана Хмельницького.

Анатолій Петрович був не лише видатним на-
уковцем, а й взірцевим сім’янином. 60 років про-
жив зі своєю дружиною, виховав трьох дочок, мав 
вісім онуків та шість правнуків. Свій життєвий та 
професійний досвід він узагальнив у книзі «Спога-
ди київського професора медицини» (2003).

 До професора А. Пелещука особливо тягну-
лися люди, яких приваблювала висока культура, 
ерудованість лікаря. Анатолій Петрович володів 
кількома європейськими мовами, чудово знав 
українську, російську та світову літературу, іс-
торію. Для нього однаково близькою була поезія 
О. Пушкіна, Т. Шевченка, М. Рильського, Г. Гей-
не. Він часто цитував твори улюблених авторів, у 
т. ч. мовою оригіналу, вражав навколишніх свої-
ми різнобічними знаннями. 

Помер Анатолій Петрович 2010 р. у віці 97 
років. 

Його ім’я назавжди ввійшло в історію медици-
ни, в серця пацієнтів, вдячних вихованців, колег, 
яким випав неповторний шанс долучитися до ге-
нія видатного ученого-гуманіста.

Праці А. Пелещука
Групи крові систем АВО і Rho (D) в зіставленні з білкови-

ми фракціями крові при хронічній нирковій недостатності /
А. П. Пелещук, Т. Д. Нікула, В. М. Анищенко // Актуальні 
питання нефрології : темат. зб. наук. пр. – К., 1973. – С. 68–70. 

Клиническая оценка методов исследования, приме-
няемых в нефрологии : метод. указания / сост.  А. П. Пеле-
щук, Л. А. Пыриг, Н. Я. Мельман. – К., 1975. – 20 с.

Курортное лечение больных с заболеванием печени : ма-
тер. науч. конф. по проблемам патологии печени / отв. ред. 
А. П. Пелещук. – К., 1968. – 120 с. – Из содерж.: Особенности 
течения заболеваний печени и  желчных путей у лиц пожило-
го возраста / А. П. Пелещук. – С. 57–62; Значение аллергии 
в клинике хронических заболеваний печени и желчных пу-
тей / А. П. Пелещук, В. Б. Подобедов. – С. 62–67.

Лечение хронического гастрита и язвенной болезни на 
курортах Украины / А. П. Пелещук. – К., 1974. – 200 с.

Практическая нефрология / под ред. А. П. Пелещу-
ка. – К., 1973. – 384 с. – Из содерж.: Острый диффузный 
гломерулонефрит / А. П. Пелещук, Л. А. Пыриг, В. Л. Бя-
лик. – С. 45–66 ; Подострый злокачественный нефрит  / 
А. П. Пелещук. – С. 66–71 ; Хронический диффузный 
гломерулонефрит / А. П. Пелещук, Л. А. Пыриг, В. Л. Бя-
лик. –  С. 71–101 ;   Нефропатия беременных / А. П. Пелещук. –  
С. 154–161 ; Амилоидоз почек / А. П. Пелещук. – 
С. 161–177 ;  Поражения почек при коллагенезах / А. П. Пе-
лещук. –  С. 177–196 ; Изменения почек при миеломной бо-
лезни / А. П. Пелещук. – С. 234–237 ; Хроническая почеч-
ная недостаточность / А. П. Пелещук. –  С. 285–305.

Хвороби нирок / А. П. Пелещук, Л. А. Пиріг. – К. : Здо-
ров’я, 1972. – 44 с.

Про А. Пелещука
Анатолий Петрович Пелещук : к 75-летию со дня рожде-

ния // Врачеб. дело. – 1988. – № 7. – С.122.
Анатолій Петрович Пелещук : до 80-річчя з дня на-

родж. // Врачеб. дело. – 1993. – № 9. – С.125–127.
Матвеева В. Линия жизни, линия внимания к пациен-

ту / В. Матвеева // Therapia.– № 4. – 2010. – С. 77–78.
Нікула Т. Д.  Патріарх української нефрології : до 

85-річчя з дня народж. А. П. Пелещука / Т. Д. Нікула // 

Актуальні проблеми нефрології : зб. наук. пр. – К., 1999. – 
Вип. 3. – С. 138–141.

Сабодаж Э. «Патриархом украинской терапии» его ок-
рестил народ / Эльвира Сабодаж // Здравоохранение. – 
2001. – № 4. – С. 36–37.

Фазєєв В. Патріарх української терапії / В. Фазєєв // 
Ваше здоров’я. – 1998. – № 56. – С. 4.

Пелещук А. П. // Учені вузів Української РСР. – К., 
1968. – С. 329–330.

Електронні ресурси
Григорьев Ю. Три гиганта киевской терапии [Элект-
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граф. дані. – Режим доступу: http://m-l.com.ua/?aid=33 
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тичної школи академіка Ф. Г. Яновського [Електронний 
ресурс]. – Текст. і граф. дані. – Режим доступу:   http://
goster.com.ua/his/his.html (дата звернення: 22.04.13).

Полякова Д. Вшанування вчителя – збереження тра-
дицій [Електронний ресурс] / Дарина Полякова. – Текст. і 
граф. дані. – Еженедельник Аптека. – 2003.– № 412 (41), 
27 окт. 2003. – Режим доступу: http://www.apteka.ua/
article/14580 (дата звернення: 04.04.13).

Свінціцький А. С. Сторінки життя та діяльності Анато-
лія Петровича Пелещука [Електронний ресурс] /  А. С. Свін-
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Ілюстрації
Григорьев Ю. Три гиганта киевской терапии [Элек-

тронный ресурс] : [фотография А. Пелещука] / Ю. Гри-
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Підготовлено В. Ніколаєвою, 
головним бібліотекарем 

Національної наукової медичної бібліотеки України 
за матеріалами Інтернет-ресурсів 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ



22

Спинюся я
і довго буду слухать, 

як бродить серпень по землі моїй.
Ще над Дніпром клубочиться задуха, 

і пахне степом сизий деревій.
Та верби похилилися додолу, 

червоні ружі зблідли на виду, 
бо вже погналось перекотиполе 
за літом – по гарячому сліду...

Л. Костенко 1

1 Костенко Л. Спинюся я… //  Вибране / Л. Костенко. – К., 1989. – С. 134.

Серпень збирає, а зима поїдає.

У першій половині серпня погода стала – буде зима довготривала.

До серпня рослина зріє, а після нього в’яне.
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Серпень

1
300 років від дня народження Річарда Уїлсона (Вільсона) (1713–1782), англійського живо-

писця-пейзажиста
125 років від дня народження Марії Митрофанівни Старкової (1888–1970), української піа-

ністки, педагога
110 років від дня народження Григорія Йосиповича Майфета (1903–1975), українського літе-

ратурознавця, критика
100 років від дня смерті Лесі Українки [справж. – Лариса Петрівна Косач-Квітка (1871–1913)], 

української письменниці, перекладачки, фольклористки, громадської діячки

2
День пророка Іллі
День аеромобільних військ

Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України № 937/99 від 02.08.1999 р.
125 років від дня народження Костя Буревія [справж. – Костянтин Степанович Буровій (1888–

1934)], українського письменника, публіциста, театрознавця
80 років від дня народження Василя Івановича Похмурського (1933), українського вченого в 

галузі матеріалознавства

3
190 років від дня народження Каленика Андрійовича Митюкова (1823–1885), українського 

юриста, правознавця, педагога
180 років від дня народження Омеляна Михайловича Огоновського (1833–1894), українсько-

го філолога, літературознавця, громадського діяча, педагога
90 років від дня народження Леоніда Сергійовича Братченка (1923–2004), українського ху-

дожника театру, мистецтвознавця
75 років від дня народження Олега Терентійовича Минька (1938) 1, українського художника

4
День Повітряних Сил Збройних Сил України

Відзначається щорічно у першу неділю серпня відповідно до Указу Президента України 
№ 579/2007 від 27.06.2007 р.

140 років від дня народження Івана Боберського (18732–1947), українського громадського дія-
ча, одного із засновників українського спортивного руху

130 років від дня народження Бориса Савелійовича Лисіна (1883–1970), українського хімі-
ка-технолога

5
260 років від дня народження Лаурінаса Стуока-Гуцявічюса (1753–1798), литовського архі-

тектора, представника класицизму
130 років від дня народження Адріяна Копистянського (1883–1934), українського історика та 

громадського діяча
110 років від дня народження Бориса Романовича Гмирі (1903–1969), українського оперно-

го та камерного співака 
90 років від дня народження Олега Юлійовича Скарайніса (1923), латиського скульптора
80 років від дня народження Василя Яковича Чебаника (1933), українського графіка, каліграфа 

6
375 років від дня народження Нікола Мальбранша (1638–1715), французького філософа
100 років від дня народження Бориса Спиридоновича Буряка (1913–1993), українського літе-

ратурознавця, письменника, кінознавця

1 Прізвище наведено за довідником «Мистецтво України» (К., 1997). За іншими джерелами – Мінько.
2 Дату народження наведено за «Довідником з історії України» (К., 2001). За іншими даними народився 14 серпня.
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Серпень
260 років від дня смерті Георга Вільгельма Ріхмана (1711–1753), російського фізика, який 

загинув від удару блискавки під час дослідів з електрикою

7
80 років від дня народження Алли В’ячеславівни Потапової (1933), української та російської 

письменниці, журналістки

8
День військ зв’язку

Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України № 154/2000 від 01.02.2000 р.
75 років від дня народження Галини Михайлівни Щербини (1938), української художниці 

9
Міжнародний день корінних народів світу

Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A/RES/49/214 від 
17.02.1995 р.

190 років від дня народження Олександра Олександровича Навроцького (1823–1892), укра-
їнського громадського діяча, поета, перекладача

140 років від дня народження Степана Михайловича Кульбакіна (1873–1941), російського і 
українського мовознавця, славіста

100 років від дня народження Георгія Сергійовича Панька (1913–1977), українського архітектора
75 років від дня народження Леоніда Даниловича Кучми (1938), українського політичного і 

державного діяча, Президента України (1994–2005)

10
200 років від дня народження Якова Петровича де Бальмена (1813–1845), українського ху-

дожника-аматора, літератора, якому поет Т. Г. Шевченко присвятив поему «Кавказ»
120 років від дня народження Євгена Олексійовича Шилова (1893–1970), українського хімі-

ка-органіка 1

11
День працівників ветеринарної медицини

Відзначається щорічно у другу неділю серпня відповідно до Указу Президента України 
№ 1035/2001 від 01.11.2001 р.

День будівельника
Відзначається щорічно в другу неділю серпня відповідно до Указу Президента України № 237/93 

від 22.07.1993 р.

12
Міжнародний день молоді

Відзначається відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A/RES/54/120 від 20.01.2000  р.
100 років від дня народження Євгена Васильовича Дзиндри (1913–1983), українського скуль-

птора, викладача, громадського діяча, творця кам’яних левів, встановлених у м. Львові біля Ратуші

13
240 років від дня народження Юрія Федоровича Лисянського (1773–1837), мореплавця укра-

їнського походження, географа, океанографа, засновника російської наукової океанографії. Його ім’ям 
названо півострів, протоку й річку в архіпелазі Олександра на Алясці, півострів і підводну гору в Охот-
ському морі та острів Гавайського архіпелагу

14
Винесення чесних древ Животворчого Хреста Господнього. Медовий Спас.

110 років від дня народження Гургена Маарі [справж. – Аджемян Гурген Григорович (1903–
1969)], вірменського письменника

1 Щипалов Ю.К. Шилов Евгений Алексеевич [Электронный ресурс] //Режим доступа: http://www.isuct.ru/about/
hist/golden_fond/html/golden_fond.htm?article=shilov (дата обращения : 01.10.12). – Загл. с экрана.
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Серпень
90 років від дня народження Івана Герасимовича Узлова (1923), українського вченого в галузі 

чорної металургії
75 років від дня народження Олександра Кіндратовича Глушка (1938), українського письмен-

ника, критика

15
День археолога

Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України № 694/2008 від 06.08.2008 р.
150 років від дня народження Олексія Миколайовича Крилова (1863–1945), російського ма-

тематика, механіка, кораблебудівника
90 років від дня народження Віктора Володимировича Зубаря (1923–1994), українського по-

ета, драматурга

16
125 років від дня народження Володимира Софроновича Левицького (1888–1980), україн-

ського громадського і політичного діяча (США)
80 років від дня народження Анатолія Тимофійовича Авдієвського (1933), українського 

хорового диригента, композитора, педагога, керівника Національного заслуженого академічно-
го українського народного хору України ім. Г. Г. Верьовки

80 років від дня народження Ігоря Петровича Зелінського (1933–2002), українського вченого 
в галузі геології 1

80 років від дня народження Володимира Миновича Нероденка (1933–2006), українського 
вченого-геолога, мінералознавця, хореографа, фольклориста

80 років від дня народження Михайла Миколайовича Романишина (1933–1999), українсько-
го живописця

17
260 років від дня народження Йосефа Добровського (1753–1829), чеського філолога, фолькло-

риста, історика і просвітителя, громадського діяча, засновника слов’янського мовознавства як науки, 
основоположника славістики

250 років від дня народження Дмитра Миколайовича Сенявіна (1763–1831), російського фло-
товодця, адмірала, який брав участь у будівництві порту в м. Севастополі 

125 років від дня народження Леоніда Кіндратовича Гребеня (1888–1980), українського вче-
ного в галузі тваринництва

90 років від дня народження Григорія Федосійовича Кривди (1923 2–1997), українського 
письменника

18
125 років від дня народження Петра Васильовича Певного (1888–1957), українського громад-

сько-політичного діяча, журналіста
125 років від дня народження Івана Калениковича Українця (1888–1945), українського ху-

дожника, майстра розпису на фарфорі
90 років від дня народження Андрія Андрійовича Сербутовського (1923–2006), українського 

живописця
80 років від дня народження Бели Андріївни Руденко (1933), української та російської співачки

19 
Преображення Ãосподнє. Яблучний спас
Всесвітній день гуманітарної допомоги

Відзначається відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A/RES/63/139 від 05.03.2009 р.

День пасічника
Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України № 815/97 від 15.08.1997 р.

1 Професори Одеського (Новоросійського) університету [Електронний ресурс] : біогр. слов. : у 4 т. / відп. ред. В. А. Смин-
тина ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Наук. б-ка. – 2-ге вид., доп. – Текст. і граф. дані. – Одеса : Астропринт, 2005. – 
Т. 1 : Ректори. – 124 с. – Режим доступу: http://liber.onu.edu.ua/pdf/profonu/t1.pdf (дата звернення: 01.03.2013). – Назва 
з екрана.

2 Дату народження подано за довідником: «Письменники Радянської України 1917–1987» (К., 1988). За іншими даними  
народився 5 вересня.
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130 років від дня народження Габрієли Бонер Шанель (Коко Шанель; 1883–1971), французько-
го дизайнера жіночої моди

120 років від дня народження Дометія Гурійовича Євтушенка (1893–1983), українського спі-
вака, вокального педагога

100 років від дня народження Зиновія Тершаковця (1913–1948), українського військового діяча
100 років від дня народження Івана Савича Шевченка (1913–1994), українського художника 

театру
75 років від дня народження Ярослава Миколайовича Верещака (1938), українського драма-

турга, театрознавця

20 
100 років від дня народження Роджера Уолкотта Сперрі (1913–1994), американського нейро-

фізіолога
80 років від дня народження Івана Михайловича Самотоса (1933), українського скульптора
170 років від дня смерті Григорія Федоровича Квітки-Основ’яненка (1788–1843), україн-

ського письменника

21 
125 років від дня народження Володимира Антоновича Гадзінського [Ґадзінський (1888–

1932)], українського письменника
100 років від дня народження Віктора Сергійовича Розова (1913–2004), російського драматурга
80 років від дня народження Ростислава Олександровича Синька (1933–2010), українського 

кінорежисера, скульптора

22 
125 років від дня народження Вітольда Степановича Пака (1888–1965), українського вченого 

в галузі гірничої механіки
80 років від дня народження Мирона Онуфрійовича Лозинського (1933–2011), українського 

хіміка
75 років від дня народження Анатолія Михайловича Молотая (1938), українського військово-

го диригента
75 років від дня народження Бориса Леонідовича Туліна (1938), українського графіка

23 
День Державного Прапора України

Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України № 987/2004 від 23.08.2004 р.
70 років від дня звільнення (1943) від німецько-фашистських загарбників м. Харкова
125 років від дня народження Миколи Миколайовича Аркаса (1888–1938), українського акто-

ра, режисера
120 років від дня народження Рене Мартеля (1893–1976), французького славіста, історика, пу-

бліциста, перекладача, автора, зокрема, книги «Іван Мазепа» (1931, у співавторстві)

24 
День Незалежності України (1991)

Відзначається щорічно як державне загальнонародне свято відповідно до Постанови Верховної 
Ради України № 2143-XII від 20.02.1992 р. Вважається святковим неробочим днем відповідно до ст. 73 
Кодексу законів про працю.

140 років від дня народження Фотія Степановича Красицького (1873–1944), українського 
живописця, графіка

90 років від дня народження Віктора Михайловича Глушкова (1923–1982), українського 
вченого в галузі математики, кібернетики, обчислювальної техніки і систем управління

Серпень
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Серпень

25 
День шахтаря

Відзначається щорічно в останню неділю серпня відповідно до Указу Президента України 
№ 304/93 від 16.08.1993 р.

80 років від дня заснування (1933) Київського інституту інженерів цивільної авіації 
(нині – Національний авіаційний університет, НАУ)

140 років від дня народження Лючії Стурдзи-Буландри (1873–1961), румунської актриси, те-
атрального діяча

80 років від дня народження Ніни Яківни Байко (1933), української співачки
75 років від дня народження Тамари Олександрівни Гриценко (1938), української бандурист-

ки, співачки

26 
270 років від дня народження Антуана Лорана Лавуазьє (1743–1794), французького хіміка
110 років від дня народження Іполита Андрониковича Лазарчука (1903–1979), українського 

художника, одного з основоположників вітчизняної мультиплікації
100 років від дня народження Олександра Борисовича Чаковського (1913–1994), російського 

письменника, громадського діяча

27 
110 років від дня народження Григорія (Григора) Леонідовича  Лужницького (1903–1990), 

українського письменника, драматурга, театрального критика, історика театру
110 років від дня народження Наталії Іллівни Сац (1903–1993), російського режисера, теа-

трального діяча, письменниці, педагога

28 
Успіння Пресвятої Богородиці. Перша Пречиста

150 років від дня народження Володимира Фердинандовича Кміцикевича (1863–1942), 
українського філолога, перекладача, педагога

100 років від дня народження Віри Іларіонівни Свєнціцької (1913–1991), українського мисте-
цтвознавця

90 років від дня народження Якима Прохоровича Запаска (1923–2007), українського кни-
гознавця, мистецтвознавця, бібліографа

29 
130 років від дня народження Дмитра Івановича Донцова (1883–1973) 1, українського політич-

ного діяча, філософа, фундатора теорії інтегрального націоналізму, літературного критика, публіциста

30 
150 років від дня народження Матвія Тимофійовича Васильєва-Святошенка (1863–1961), 

українського диригента, композитора, актора

31
День авіації

Відзначається щорічно в останню суботу серпня відповідно до Указу Президента України 
№ 305/93 від 16.08.1993 р.

130 років від дня народження Осипа Тадейовича Назарука (1883–1940), українського громад-
сько-політичного діяча, журналіста, публіциста

120 років від дня народження Нестора Остаповича Нижанківського (1893–1940), українсько-
го композитора, музиканта, музичного критика

1 Дату народження наведено за: Encyclopedia of Ukraine / Ed. by V. Kubijovy. – Vol. 1. – P. 742. За іншими даними народив-
ся 30 серпня, 10 вересня.
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Його називали Вели-
ким Борисом. Голос – бас-
кантанте – ідеальним. Та-
лант – божественним. Та 
навіть найвищий ступінь 
добірніших означень не 
передає всієї глибини уні-

кальності обдаровання великого співака Бориса 
Романовича Гмирі. Фахівці, не применшуючи мис-
тецької сили знаменитого Федора Шаляпіна, який 
так високо підняв планку вокального мистецтва, 
що до неї, здавалося, було нереально сягнути, ви-
знавали: Борис Гмиря підняв її ще вище. Він був 
і залишається єдиним та неповторним у славет-
ному сузір’ї видатних голосів XX століття, що їх 
Україна подарувала світові.

Народився майбутній співак у містечку Ле-
бедині, що на Сумщині, в бідній робітничій сім’ї. 
Його батько Роман Костянтинович шив кожухи, 
жив важким життям селянина і помер у 1933 р. 
під час Голодомору. Мати Ганна Федорівна фак-
тично була наймичкою. «Злидні обсіли страшен-
ні, навіть хліб ділили по шматочку... – згадував 
в автобіографії Б. Гмиря. – Але не безрадісним 
було моє дитинство і юність. Глибока, ніжна лю-
бов матері осявала світлом наше сіре життя... Не-
письменна до схилу літ (грамоти вона навчилася 
уже в мене), природжений педагог, мати зуміла 
виховати в мені ті якості, які потрібні художнико-
ві-творцеві: спостережливість, душевну ніжність і 
вміння по-справ жньому любити людей, відчувати 
їхні переживання, любити природу і, як кажуть, 
відчувати пахощі землі»2. 

Закінчивши в 1914 р. церковно-парафіяльну 
школу, Борис змушений був податися на заробіт-
ки. Працював різноробом портового заводу, ван-
тажником порту, матросом, кочегаром на шхуні 
«Св. Павел» (1919–1921), носив вантажі по п’ять-
шість пудів і цим травмував собі спину. Був друка-
рем, архіваріусом, діловодом, завідувачем сільбу-

ду і навіть відповідальним секретарем товариства 
«Геть неписьменність» (1922–1930). Цими «тру-
довими досягненнями» він пишався, будучи вже 
відомим співаком.

Довгим і важким шляхом здобував Б. Гмиря 
право на навчання: лише в 27 років на робітфаці 
отримав атестат про середню освіту. У 1935 р. з 
відзнакою закінчив Харківський інженерно-бу-
дівельний інститут. Але любов до співу привела 
його до Харківської консерваторії (1934). Про-
слухавши юнака, професор П. Голубєв (учень 
Ф. Бугамеллі; система його викладання будувала-
ся на здобутках італійської і російської вокальних 
шкіл) одразу усвідомив, якого виняткового учня 
зустрів. Тому порадив Борисові неодмінно вчити-
ся професійного співу. Завдяки унікальному голо-
су йому дозволили, як виняток, навчатися у двох 
вишах одночасно (за особистим розпорядженням 
наркома освіти).

Успіхи студента, який спершу не знав навіть 
нот, були вражаючими. Те, що інші вивчали рока-
ми, Б. Гмиря засвоював за місяці та тижні. Довер-
шено опановуючи музичну грамоту, він досяг тих 
феноменальних результатів, коли спів перетворю-
ється на філософські роздуми, на просту, сердеч-
ну розмову зі слухачем. Кожна його пісня, романс 
були міні-виставами. Чудовий педагог П. Голубєв 
виплекав із Гмирі не тільки видатного співака, він 
розвинув і збагатив найкращі людські якості, да-
ровані Богом і батьками. 

Уже на третьому курсі консерваторії моло-
дий виконавець отримав пропозицію співати в 
Харківському театрі опери та балету, де він і про-
працював до закінчення навчання (1939). Його 
дебютом стала роль Греміна в опері П. Чайков-
ського «Євгеній Онєгін». Загалом співак підготу-
вав 11 оперних партій: Султана («Запорожець за 
Дунаєм» С. Гулака-Артемовського), Воло димира 
Галицького («Князь Ігор» О. Бородіна), Томсько-
го («Пікова дама» П. Чайковського), Петра («Ти-
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хий Дон» І. Дзержинського), Барона, Монтерона, 
жерця («Травіата», «Ріголетто», «Аїда» Дж. Вер-
ді) та ін., і передусім одну з найскладніших у світо-
вому оперному репертуарі – Бориса Годунова (в 
одно йменній опері М. Мусоргського). 

Наступний крок до успіху – участь і перемо-
га у Всесоюзному конкурсі вокалістів у Москві 
(1939). Лауреат здійснив перше гастрольне турне 
багатьма містами СРСР. Йому пропонували ро-
боту в Большому театрі, Ленінградському і Мін-
ському оперних театрах. Але Б. Гмиря не уявляв 
своєї діяльності поза Україною і прийняв запро-
шення на роботу солістом Київського театру опе-
ри та балету ім. Т. Г. Шевченка (1939–1957). У 
1941 р. йому присвоїли звання «Заслу жений ар-
тист УРСР».

Та якщо творча доля співака була осяйна і 
щедра, то життєва – трагічна. На початку Ве-
ликої Вітчизняної війни його, тяжко хворого 
(з проблемами хребта), відвезли до Рентгенівсько-
го інституту і залишили там ті, хто відповідав за 
його евакуацію. Не минуло і двох тижнів, як у мі-
сто ввійшли німці. Гмиря знову став співати в те-
атрі (був солістом Харківського оперного театру, 
Полтавського драматичного та Кам’янець-Поділь-
ського музичного театрів). У той фатальний для 
себе сезон 1941–1942 рр. він виконував партії 
Сусаніна («Життя за царя» М. Глінки), Тараса 
Бульби (однойменна опера М. Лисенка), Коллена 
(«Богема» Дж. Пуччіні), Рокко («Фіделіо» Л. ван 
Бетховена) та ін. Німці одразу зрозуміли: Б. Гми-
ря – видатний майстер вокалу, тож сприймали 
його поза званням і поза політикою.

 Те, що Борис Романович співав для Гітле-
ра, – більш ніж вигадка. Але достовірно відомо, 
що під час окупації до артиста приставили офіце-
ра СС, який мав піклуватися про нього, та надали 
автомобіль для пересування. Коли німці відступа-
ли, співакові запропонували персональний літак. 
За наказом рейхско місара Е. Коха, в разі згоди, 
Б. Гмирю мали вивезти з країни, а якщо б він від-
мовивися – забрати його труп. І хоча Борис Рома-
нович, не роздумуючи, відкинув усілякі пропозиції 
і ціною неймовірних зусиль залишився в СРСР1, 
це стало на все життя приводом для цькування і, 
врешті-решт, однією з причин його передчасної 
смерті. Скільки бруду вилили на співака «добро-
зичливці» за його «спів для ворога»! Хоча, у свою 
чергу, КДБ СРСР, перевіряючи по «свіжих слідах» 
ці події, не порушив проти Гмирі судової справи. 

Відверту відповідь на питання, як доводило-
ся виживати в умовах окупації, Борис Романович 

дав у листі до М. Хрущова від 5 червня 1944 р. 
Правдивість цих свідчень підтверджують і опублі-
ковані в журналі «Огонек» (1989. – № 35) спо-
гади самого М. Хрущова, який мав розмову про 
долю співака з Й. Сталіним. Кінець невизначено-
сті поклав сам генсек: не вбачаючи у діях Гмирі 
складу злочину, прийняв рішення залишити його 
в Київському театрі опери та балету. Крім того, в 
1951 р., під час Декади українського мистецтва в 
Москві, у поданні на присвоєння співакові зван-
ня «Народний артист УРСР» (українська урядова 
делегація, на всяк випадок, привезла і ордер на 
арешт Б. Гмирі) Й. Сталін власноручно виправив: 
«Народний артист СРСР». У 1952 р. виконав-
сько-концертну діяльність митця було відзначено 
Ста лінською премією.

Борис Романович не прагнув спілкування з 
першими особами країни. Але вони його цінува-
ли. На дачі Сталіна в Кунцеві зберігалося багато 
платівок співака, на кожній з яких був жирний 
червоний плюс. А на платівці із записом пісні 
«Гуде вітер вельми в полі» їх було цілих п’ять.

Повоєнний період життя Б. Гмирі, аж до 
передчасної смерті в 1969 р., був надзвичайно 
складним для митця. Його цькували фарисеї і 
псевдопатріоти України. Часто плітки, інтриги 
щодо «зрадництва» плели не стільки з патріотич-
них почуттів, скільки від заздрощів – через не-
повторний голос геніального співака, яким захо-
плювався, без перебільшення, весь світ. Тодішнє 
керівництво Київського театру опери та балету 
навантажувало Бориса Романовича теноровими і 
барито нальними партіями, що призводило до про-
блем із голосом, зриву вже оголошених концертів, 
воно змушувало його без репетицій брати участь 
у спектаклях, а в разі відмови погрожувало штра-
фами. Б. Гмиря співав лише тричі на місяць (за 
норми 8). Останньою краплею, яка переповнила 
чашу терпіння, стало звинувачення в неправиль-
ному співі та «розгульній трактовці» образу князя 
Галицького в опері О. Бородіна «Князь Ігор», що, 
на думку дирекції, вело до розбещення молоді. 

Конфлікт тривав понад три роки, і весь цей 
час співак не отримував заробітної плати. Аж 
поки нарешті Рада Міністрів СРСР ухвалила рі-
шення від 25 березня 1961 р. про призначення 
Б. Гмирі пенсії союзного значення (без будь-якого 
обмеження заробітку). У ті часи стосовно митців 
це був поодинокий випадок. 

Змушений залишити сцену в розквіті твор-
чих сил, Борис Романович розпочав активну 
концертну діяльність (у театрі працював лише 
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як гастролер), а тому вистави з його участю у 
Києві відбувалися дуже рідко. Для співака це 
було невимовно болісно та образливо, адже Київ-
ський театр опери та балету він любив понад усе. 
Саме на його сцені митець створив свої найкращі 
образи: глибоко драматичні – Бориса Годунова 
(в однойменній опері М. Мусоргського), Івана Су-
саніна («Життя за царя» М. Глінки), Тараса Бульби 
(в однойменній опері М. Лисенка), Максима Кри-
воноса («Богдан Хмельницький» К. Данькевича), 
Кочубея («Мазепа» П. Чайковського), Руслана 
(«Руслан і Людмила» М. Глінки); жанрові – Во-
лодимира Галицького («Князь Ігор» О. Бородіна), 
Томського («Пікова дама» П. Чайковського), Дона 
Базіліо («Севільський цирульник» Дж. Россіні); 
лірико-драматичні – Нілаканти («Лакме» Л. Делі-
ба), Філіпа («Дон Карлос» Дж. Верді). А якої гли-
бини він досяг у філософсько-психологічних обра-
зах Мефістофеля у «Фаусті» Ш. Гуно та Сальєрі 
в «Моцарті і Сальєрі» М. Римського-Корсакова! 
Адже драматичний талант співака був не менший 
за вокальний, і саме їх поєднання дало світові ге-
ніального Артиста. 

Дуже повчальним є лицарське служіння 
Б. Гмирі високому вокальному мистецтву. Він не 
співав салонної музики, шлягерів, не намагався 
догодити дешевому смаку невибагливої публіки, 
великим і малим партійним та державним вож-
дям. Де б митець не виступав, в яких би концер-
тах не брав участі, він завжди пропагував і від-
стоював статус оперного співака, представника 
академічного мистецтва. 

Борис Романович об’їздив півсвіту. Був у 
Чехословаччині, Болгарії, Угорщині, Польщі, 
Франції, Іспанії, Алжирі, Лівані, Туреччині, Ки-
таї та багатьох інших країнах. І всюди його су-
проводжувала гучна слава. Світ схиляв ся перед 
унікальним голосом, мільйонні тиражі платівок 
побили всі можливі рекорди. Бо цьому співакові 
була підвладною музика всіх часів і народів, різ-
них композиторів та епох. Надзвичайно суворий 
до себе в питаннях музичної інтерпретації, він не 
дозволяв собі жодних зовнішніх ефектів. Усе було 
підпорядковано основному – художньому задумо-
ві композитора, а також виразності донесення до 
слухача музичного твору. 

В 1962 р. ім’я Бориса Романовича внесли до 
міжнародної енциклопедії Who is who?,  і це був 
безпрецедентний факт. 

Палітра творчості Б. Гмирі вражаюча. За 30 
років своєї діяльності він виконав близько 75 пар-
тій в операх українських та зарубіжних композито-
рів. А якщо до цього додати величезний концерт-
ний репертуар: 600 камерних творів різних жанрів, 
до того ж понад 300 українських народних пісень 

та романсів, то сміливо можна стверджувати, що 
такого рекорду з українських співаків ніхто не до-
сяг.  Сьогодні у фонотеці Фонду Б. Гмирі зберіга-
ються платівки із записами більш ніж 600 творів.

 Камерне виконання – істинна стихія мит-
ця – вражає своїм обширом, а надто культурою, 
манерою виконання, незбагненною майстер ністю 
проникати в суть виконуваного твору і доносити 
її до слухача. Природа наділила співака не лише 
голосом виняткової краси і виразності, вона «вли-
ла в його душу» здатність розуміти найтонші від-
тінки, найтонші риси стилю того, до чого він звер-
тався, чи то була народна пісня, чи романс, чи 
класична арія. Виконавська майстерність митця 
вирізнялась глибоким психологізмом розкриття 
образу. Причому він сміливо ламав усі штампи й 
канони, створюючи свій особистий стиль. Гмирю, 
без сумніву, можна вважати новатором у камер-
ній творчості – настільки незвичним і новим було 
трактування кожного твору в його виконанні. 

Такого  широкого  концертно-камерного ре-
пертуару не мав ніхто зі співаків. Борис Ро-
манович виконував твори українських і росій-
ських класиків, зокрема М. Лисенка, В. За-
ремби, Я. Степового, К. Стеценка, В. Косенка, 
М. Глін ки, П. Чайковського, О. Даргомижсько-
го, М. Мугорського, А. Рубін штейна, Ц. Кюї, 
М. Римського-Корсакова, С. Танєєва, О. Боро-
діна, С. Рахма нінова, а також світових: Л. Бет-
ховена, Р. Шумана, Ф. Шуберта, Й. Баха, 
Й. Гайд на, Р. Вагнера, Ж. Массне, В. Моцарта 
та багатьох інших. Значне місце у творчості ар-
тиста займали й твори його сучасників – Л. Ре-
вуцького, К. Данькевича, Ю. Мейтуса, Д. Шос-
таковича, Д. Кабалевського, Г. Свиридова. 

Всюди маючи грандіозний успіх, Б. Гмиря 
ніколи не спочивав на лаврах. Кожний його кон-
церт – то плід копіткої праці, розумової і фізич-
ної, результат тривалих творчих пошуків. Для 
багатьох шанувальників музичного мистецтва 
його концерти стали еталоном вокального мис-
тецтва, основними ознаками якого були  чудове 
володіння голосом, тембром, нюансами, благо-
родство інтерпретації та сценічної поведінки. 
Навіть часто виконувані пісні завжди звучали в 
нього по-новому, без штампів, вражали та зача-
ровували. Досягти цього міг тільки справді вели-
кий митець.

Борис Романович нерідко був першим вико-
навцем тих чи інших творів, і дуже скоро вони ста-
вали широковідомими. Співак перший виконав за-
боронену в радянські часи пісню «Чуєш, брате мій» 
Л. Лепкого на вірші його брата Богдана і завжди на 
концертах наполягав, щоб оголошували їх імена, 
попри те, що вони тоді були забороненими. 
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Б. Гмиря – перший і до цього часу єдиний 
співак, який підготував концертну програму з му-
зичних творів на вірші Кобзаря (тих, що були на-
писані для голосу українськими композиторами в 
ХІХ–ХХ ст., тобто всю Шевченкіану) і виконав їх 
геніально у найкращих концертних залах СРСР, 
а також за кордоном, та ще й записав платівки. 
У 1963 р. Борис Романович знявся у фільмі-опері 
«Наймичка» (музика М. Вериківського) за одно-
йменною поемою Т.  Ше  в ченка.

Б. Гмиря першим виконав цикл романсів 
Д. Шостаковича на вірші Є. Долматовського і 
фактично зробив його класикою.

Найкращі свої виконавські здобутки, реалізо-
вані в оперній і камерній музиці, Гмиря переніс і 
на народнопісенний репертуар. Власною вико-
навською творчістю він виразив народну психо-
логію, зумів розкрити риси народного характеру 
через вокальний жанр. Репертуар співака стано-
вили різноманітні за тематикою пісні – історичні, 
ліричні, драматичні, побутові, жартівливі, як-от: 
«Про Кармелюка», «Побратався сокіл», «Чорнії 
брови, карії очі», «Ой зійди, зійди, ясен місяцю», 
«Сміються, плачуть солов’ї», «Думи мої, думи 
мої», «Взяв би я бандуру», «Не щебечи, соловей-
ку», «Ніч яка місячна», «Дивлюсь я небо», «Стоїть 
гора високая», «Куди їдеш, Явтуше» та ін. У них 
Борис Романович постає як неперевершений поет 
образів. У процесі виконавської практики і спо-
стережень за характерами пісень співак творив 
цілі історичні полотна, балади, в яких відчувалися 
природа української пісні, значення музичної на-
родної лексики. Його голос проникав у душу, його 
спів проймав щирістю почуттів. 

Б. Гмиря прагнув, щоб українська пісня зву-
чала у своїй джерельній чистоті, тому багато часу 
віддавав співпраці із Заслуженою капелою банду-
ристів України під керівництвом О. Міньківського 
та Заслуженою хоровою капелою «Думка», ху-
дожнім керівником якої на той час був П. Мурав-
ський.  

Тематичні концерти видатного співака і до 
сьогодні є еталоном виконання та глибокої об-
ґрунтованості складання програм. Зокрема, це мо-
ноконцерти: «Українська народна пісня і романс», 
«Твори Миколи Лисенка», «Російська народна 
пісня і романс», «Петро Чайковський», «Модест 
Мусоргський», «Ми хайло Глінка», «Сергій Рахма-
нінов», «Зимовий шлях» (24 твори) Ф. Шу берта, 
«Едвард Гріг», «Бах і Бетховен» та ін. 

Дуже велике значення для створення пов-
ноцінного образу видат ного співака мають його 
статті, щоденники, листи. Свою творчу практику 
Борис Романович збирався теоретично узагаль-
нити у книзі, але здійснити ці наміри, на жаль, не 

встиг. Власні погляди на проблеми вокально-сце-
нічного мистецтва він виклав у таких статтях, як 
«Художній образ в оперній виставі», «Трактуван-
ня музичних творів», «Культура співака», «Розви-
ток творчої індивідуальності», «Моя робота над 
партією Максима Кривоноса». У них він розмір-
ковує над значенням класичного мистецтва, роз-
криває таємниці вокалу та свої творчі принципи, 
дає поради майбутнім поколінням.

Незважаючи на те, що Борис Романович 
ніколи не викладав, але своїм учителем його вва-
жають такі визначні співаки сучасності, як 
Є. Нестеренко, М. Гяуров, М. Гюзелев. Дружина 
Б. Гмирі Віра Августівна, доктор біологічних 
наук, записувала його лекції, які він читав в 
Україні, Болгарії, Пекіні. Ці записи стали уні-
кальним документом – педагогічною методикою 
для молодих співаків.

Помер Б. Гмиря 1 серпня 1969 р. Похований 
артист на Байковому цвинтарі у Києві.

Сьогодні, з відстані часу, ми бачимо, що влас-
ну громадянську позицію і любов до України Гми-
ря виражав як своїм високим мистецтвом, так і 
тим, що не спокушався на найпрестижніші пропо-
зиції жити у Москві, Парижі чи Нью-Йорку. Будь-
який театр світу вважав за честь мати в себе тако-
го співака, але для Гмирі чужина була абсолютно 
не прийнятна. І в цьому теж його велич як митця, 
людини та патріота своєї країни. 

В 1993 р. створено Фонд Б. Гмирі, очолюва-
ний його спадкоємицею Г. Принц. Основою для 
створення фонду стала велика вокальна, епісто-
лярна, мистецтвознавча спадщина Бориса Рома-
новича, яка його родиною зібрана, науково оп-
рацьована і зберігається в квартирі, де він жив і 
творив у 1951–1969 рр. Фонд багато робить для 
того, аби це унікальне надбання великого співа-
ка було збережено й поширено в Україні та світі, 
збагачувало духовність нашого народу.

На щастя, багатий творчий доробок великого 
співака залишився у грамзаписах. Досить сказа-
ти, що протягом 1945–1982 рр. фірма «Мелодія» 
в Москві випустила понад 200 платівок зі співом 
Б. Гмирі. Їх тираж, за різними оцінками, становив 
100–600 тис. примірників, а з додатковими ви-
пусками – набагато більше. 

Ім’я Б. Гмирі внесено до списку 100 найсла-
ветніших українців за останню тисячу років істо-
рії України (1992), а також до списку 300 видат-
них українців за всю її історію (2001). 

У 2004 р. Кабінет Міністрів України прийняв 
постанову про «Між народний конкурс вокаліс-
тів ім. Бориса Гмирі», який проводиться раз на 
3–4 роки (його обов’язковою умовою є виконан-
ня української класики). Засновники конкурсу: 
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Міністерство культури України, Київська міська 
державна адміністрація та Фонд Бориса Гмирі. 
Відбулося вже два конкурси, які зразу ж набули 
високого міжнародного визнання. Нині триває під-
готовка до третього.

Внесок українського генія у світове мисте-
цтво належно оцінено ЮНЕСКО: «Величний 

бас Бориса Гмирі визнаний як унікальний фено-
мен, що належить не лише Україні, але і світовій 
культурі в цілому. Вокальна спадщина співака 
є неоціненним внеском у скарбницю світового 
виконавського мистецтва. Його філософські та 
епістолярні праці також становлять значну цін-
ність для світової культури» 1.

1 Принц Г. Гмиря і Шостакович. – К., 2006. – С. 26.
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Серед великої ко-
горти визначних діячів 
музичного мистецтва 
України та європей-
ського простору другої 
половини ХХ – поч. 

ХХІ ст. особливо вирізняється постать Героя 
України, народного артиста СРСР, народного ар-
тиста України, лауреата Державної премії СРСР, 
лауреата Національної премії України імені Тара-
са Шевченка, голови Національної всеукраїнської 
музичної спілки, генерального директора та ху-
дожнього керівника Національного заслуженого 
академічного українського народного хору Укра-
їни ім. Г. Г. Верьовки, академіка Анатолія Тимофі-
йовича Авдієвського.

Майбутній відомий маестро, композитор, 
музичний педагог, культурно-громадський діяч 
народився у с. Федвар (тепер с. Підлісне) Кіро-
воградської області. Середню школу закінчив у 
с. Цебриково на Одещині, потім навчався в Одесь-
кому державному музичному училищі. У 1958 р. 
успішно закінчив Одеську державну консервато-

рію ім. А. Нежданової по класу професора К. Пі-
грова.

Багато сил і творчої наснаги доклав молодий 
хормейстер у створення та шліфування виконав-
ської майстерності Поліського ансамблю пісні і 
танцю «Льонок» (1958–1963), де почав формува-
тися власний стиль митця.

З 1963-го по 1966 р. А. Авдієвський  працю-
вав художнім керівником та головним диригентом 
Черкаського державного народного хору. І тут 
його творча індивідуальність яскраво проявилася 
в манері виконання колективом пісень, доборі ре-
пертуару.

З 1966 р. Анатолій Тимофійович очолює слав-
нозвісний Народний хор, який було створено 
1943 р. в Харкові Г. Верьовкою. Григорій Гурович 
сам запросив молодого митця до свого колективу, 
бо відчув його неабиякий хист і здібності хормей-
стера. В колективі хору А. Авдієвський створив 
десятки концертних про грам, провів понад 3 000 
концертів. У доробку майстра – більш як 80 автор-
ських творів (докладніше про діяльність митця 
на посаді керівника хору див. на с. 56–58).

16 серпня
Син пісенної України

До 80-річчя від дня народження А. Авдієвського (1933)
Найбільше звання для мене – це людина, 

яка здатна творити 
й служити власному народові.

А. Авдієвський 1

1 Цит. за кн.: Корнійчук В. П.  Маестро Анатолій Авдієвський: портрет хору з мозаїки / В. П. Корнійчук. – К., 2012. – 
С. 427.
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Музикознавчі, публіцистичні праці, статті, 
виступи, інтерв’ю А. Авдієвського

Глибинні джерела : [інтерв’ю] / А. Т. Авдієвський ;  
розмовляла Н. Зін ченко // Культура і життя. – 2009. – 
4 груд. – С. 26. – (Музика).

Завдяки людям, яким не байдужа доля юних талантів : 
[про ІІІ Всеукр. фест. «Дит. пісен. вернісаж–2002»] / А. Ав-
дієвський ; бесіду вела М. Тере щенко. // Культура і жит-
тя. – 2002. – 15 трав. – С. 1.

Колись мені веліли співати мовчки / А. Авдієвсь-
кий ; [бесіду вів А. Ми хай ленко] // Київ. – 2003. – №  1. – 
С. 178–183. 

Мистецтво – це менталітет нації / А. Авдієвський // 
Освіта. – 2005. – 6–13 квіт. – С. 8. 

Музична спадщина національного мистецтва та сучас-
ний стан розвитку хорового мистецтва України / А. Авдієв-
ський // Укр. муз. газ. – 1998. – № 2 (квіт.-черв.).

На високій ноті / А. Авдієвський ; бесіду вела Т. Мор-
гун // Культура і життя. – 1998. – 27 трав. – С. 1, 2. 

На хвилях відродження / А. Авдієвський //Музика. – 
1992. – №  2. – С. 24–25. 

На жаль, ми довго працювали в ізоляції від  власного 
народу... / А. Авдієвський ; бесіду вела Н. Зінченко // Хре-
щатик. – 2005. – 17 черв. – С. 1, 4, 5.

Народна пісня зберігається на генетичному рівні / 
А. Авдієвський ;  [бесіду вела Н. Зінченко] // День. – 2011. – 
23–24 верес. – С. 22. – (Майстерня).

Нашу країну зберегла музика / А. Авдієвський ; бесіду 
вела Н. Зінченко // Музика. – 2011. – № 1/2. – С. 4–9. 

Обереги духовності: не дискредитувати, а  примно-
жувати  культурні надбання країни / А. Авдієвський // 
Голос України. – 1994. – 20 трав. – С. 12. 

Піснею славимо Вітчизну свою / упоряд.: А. Авдієв-
ський, З. Гаркуша. – К. : Муз. Україна, 1972. – 150 с., нот.

Пісня – це оберіг від чужого в душі : Анатолій Авді-
євський, незмінний керівник хору імені Григорія Верьовки 
уже майже сорок років однаково вимогливий як до себе, так 
і до співаків. Бо ж марно сподіватися на те, що прийдуть 
носії чистої, автентичної патріархальної культури  / [роз-
мову] записала К. Ле бедєва. // Вечір. Київ. – 2005. – 
23 лип. – С. 5.

Програма педагогічного училища: музика та співи з 
методикою викладання. Музичний інструмент / А. Т. Авді-
євський, А. Г. Болгарський, І. М. Га далова. – К. : Ін-т  систем-
них досліджень освіти, 1994. – 55 с. 

Співає український народний хор імені Г. Верьов-
ки / [авт.-упоряд. А. Т. Авдієвський]. – К. : Муз. Україна, 
2005. – 275, [5] с. – ISMN М-707502-36-5.

Таланти вимагають підтримки, або Куди співає співоча 
Україна: / А. Ав дієвський ; думки вголос Маестро записала 
Л. Чечель // Культура і життя. – 2008. – 20 серп. – С. 1. – 
(Ексклюзивне бліц-інтерв’ю).

Українська колискова дає дитині стійку позитивну 
ауру / А. Авдієвський ; бесіду вела О. Трифонова // Столи-
ця. – 2004. – 1–8 січ. – С. 9

Формувати особистість на ґрунті національно-культур-
ного відродження // Мистецтво у школі : зб. ст. / А. Авді- 
євський ; упоряд. І. М.  Гадалова. – К., 1996. – Вип. 1. – 
С. 61–62. 

Через тую пісню Авдієвським став... / А. Авдієвський ; 
[розмову вела Л. Чечель] // Культура і життя. – 2011. – Ве-
ресень (№ 36). – С. 5.

Чуєш, брате мій / А. Авдієвський ; бесіду провела 
Л. Чечель // Культура і життя. – 2008. – 2 квіт. – С. 1.

Я прагну бачити світло в тунелі державної байду-
жості / розмовляв  В. Коскін. // Демократ. Україна. – 
2009. – 5 черв. – С. 17. – (Вітальня).

Про А. Авдієвського
Про присвоєння звання Герой України : [А. Т. Авді-

євському] : Указ Президента України від 16 серп. 2003 р. 
№ 839 // Уряд. кур’єр. – 2003. – 19 серп. – С. 2 ; Голос Укра-
їни. – 2003. – 20 серп. – С. 2.

Корнійчук В. П.  Маестро Анатолій Авдієвський: пор-
трет хору з мозаїки / В. П. Корнійчук ; [наук. ред. Т. В. Май-
данович]. – К. : Криниця, 2012. – 494 с. : іл., портр. – (Бі-
бліотека Шевченківського комітету – Програма «Українська 
книга»). – ISBN 978-966-2434-02-6.

Гранишин М. Плугатар пісенної ниви: слово про друга, 
видатного діяча хорової культури, народного артиста Украї-
ни, лауреата багатьох Державних премій, академіка, громад-
ського діяча, Героя України Анатолія Авдієвського з нагоди 
двох визначних дат у його житті // Культура і життя. – 
2008. – 5 листоп. – С. 3.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Серпень
Водночас протягом 40 років Анатолій Ти-

мофійович приділяв велику увагу вихованню та 
підготовці до творчої роботи у школах, вищих 
навчальних закладах, мистецьких установах і 
організаціях, художніх колективах України ви-
сококваліфікованих музикантів. Свого часу він 
викладав у Київській державній консерваторії 
ім. П. І. Чайковського (1972–1976), Київському 
державному інституті культури ім. О. Корнійчу-
ка (1976–1980). Упродовж 33 років (з 1980-го) 
очолює кафедру методики музичного виховання 
та хорового диригування Національного педа-
гогічного університету ім. М. Драгома нова, а з 
2002-го є проректором-директором Інституту мис-
тецтв цього ВНЗ. 

А. Авдієвський – ініціатор створення нових 
програм з музики для загальноосвітніх шкіл Укра-
їни, а також нових освітньо-професійних програм 

вищої школи за професійним спрямуванням «Му-
зичне мистецтво».  Його наукові праці, навчаль-
но-методичні посібники, репертуарні збірки, ме-
тодичні рекомендації, програми, статті ефективно 
використовують у навчальному процесі ВНЗ, учи-
лищ, загальноосвітніх шкіл тощо. 

В університеті створено наукову школу ака-
деміка А. Авдієвського – «Морально-естетичне 
виховання молоді засобами пісенно-хорового мис-
тецтва». До неї ввійшли провідні вчені Інституту 
мистецтв, молоді перспективні викладачі, аспі-
ранти.

І сьогодні Анатолій Тимофійович продовжує 
бути наставником і вчителем, збагачуючи навко-
лишніх своєю мудрістю, глибиною думок, оригі-
нальністю й самобутністю творчих ідей, могут-
ньою духовною енергією. 
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Серпень
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Ілюстрації
А. Т. Авдієвський: [фотографії] // Корнійчук В. П.  Маестро 
Анатолій Авдієвський:  портрет хору з мозаїки. –  К., 2012. – 
С. 2, 133, 134, 135, 139–141, 143–144.  

Авдієвський Анатолій Тимофійович : [фотогра-
фія] // Хто є хто в економіці, культурі, науці Києва, 1999–
2000 / авт.-упоряд. В. Болгов. – К., 2000. – С. 9.

Підготовлено за матеріалами, наданими  
Національним заслуженим академічним україн-

ським народним хором України ім. Г. Г. Верьовки 

Віктор Ми-
хайлович Глушков 
прославив вітчизня-
ну науку, ставши ос-
новоположником 
інформаційних тех-
нологій в Україні. 
Він увійшов в істо-
рію нашої країни і 

як розробник теорії цифрових автоматів, творець 
багатопроцесорних макроконвеєрних супер-ЕОМ, 
і як організатор Інституту кібернетики АН Украї-
ни. Маючи багатогранний талант, В. Глушков от-
римав наукові результати світового значення в ма-
тематиці, кібернетиці, обчислювальній техніці та 
програмуванні, створив у цих галузях науки власні 
школи. У 1960–1970-і рр. за глибиною наукового 
підходу до вирішення широкого спектра проблем у 
галузі кібернетики він був однією з найяскравіших 
постатей у світі. Як мислитель відзначався надзви-
чайною широтою наукового бачення, у своїх пра-

цях передбачив багато з того, що нині з’явилося в 
інформатизованому суспільстві. 

Майбутній учений народився у Ростові-на-До-
ну в родині гірничого інженера Михайла Іванови-
ча Глушкова. У 1928 р. сім’я Глушкових переїхала 
до м. Шахти, де батько викладав у гірничому техні-
кумі, а мати певний час працювала в ощадній касі. 
У цьому місті пройшли дитячі роки Віті Глушкова. 
Він рано навчився читати і перед вступом до шко-
ли встиг прочитати твори Г. Уелса, Ж. Верна та 
іншу науково-фантастичну літературу. У шкільні 
роки допитливий хлопчик мав безліч захоплень: 
цікавився астрономією, зоологією, геологією, ра-
діо і навіть гіпнозом. В одній із книжок з гіпнотиз-
му була глава, присвячена пам’яті. Звідти він узяв 
вправи для її розвитку і, скориставшись ними, 
ще більше розвинув свою від природи гарну 
пам’ять – вона стала просто феноменальною. 

Велику увагу синові приділяв батько, під 
впливом якого формувалися творчий розум і над-
звичайна працездатність хлопця. Михайло Івано-

Мав уже світове визнання, але зберіг у собі щось ніби студентське, 
юначе, саможертовне, зберіг постійну здатність горіти… 

І цілковита відсутність пози, щирість, природність у всьому. 
Як  жаль, що людство так  рано втрачає найдостойніших!

О. Гончар 1

24 серпня
Людина з майбутнього

До 90-річчя від дня народження В. Глушкова (1923–1982)

1 Гончар О. Щоденники : у 3 т. – К., 2008. – Т. 2. – С. 573.
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вич залучив сина до радіолюбительства. За схе-
мами вони разом збирали радіоприймачі, зробили 
примітивний телевізор, що приймав передачі з 
Києва, де була єдина на той час у Радянському 
Союзі телестудія.

Нерідко при виготовленні якоїсь моделі хлоп-
цю доводилося самостійно робити розрахунки, 
вирішувати складні теоретичні питання. Він дій-
шов висновку, що для правильних розрахунків 
потрібні серйозні математичні знання. Звертаю-
чись до відповідної літератури, він привчив себе 
не просто гортати книгу і про щось дізнаватися, а 
обов’язково робити це для розв’язання конкрет-
ного завдання, аби бачити результати своєї робо-
ти. Коли зрозумів, що йому бракує математичних 
знань, добув підручник з диференційного обчис-
лення й «Аналітичну геометрію» І. Привалова та 
склав план занять на літо перед 6 класом. Хло-
пець займався алгеброю, геометрією, тригономе-
трією за програмами для 10 класу. Влітку між 6 і 
7 класами він уже навчався за університетською 
програмою, розв’язував найскладніші приклади, 
розраховані на студентів університету. В той же 
час почав опановувати сферичну тригонометрію 
й відкрив для себе небесну механіку. 

Віктора цікавили не лише точні науки. У 
8 класі він захопився філософією та прагнув у 
всьому дійти до самої суті, зрозуміти кожний тер-
мін. Перед 10 класом ним було прочитано «Істо-
рію філософії» та «Філософію природи» Г. Гегеля. 
Крім того, у розклад своїх занять юнак включав 
навіть ті предмети, які не любив (наприклад, 
французьку мову). На його думку, так зміцнюва-
лася самодисципліна.

Інтерес до літератури виник у Глушкова у 
8-му класі. Його цікавили і проза, і поезія. Він 
вивчив багато віршів і міг їх декламувати година-
ми. Особливо йому подобався «Фауст» Гете, бо в 
образі Фауста розкривалася романтика пізнання, 
що для хлопця тоді було найголовнішим.

Любов до поезії не заважала заняттям мате-
матикою, яка була для юного Глушкова найголов-
нішою наукою. Оволодівши базовими універси-
тетськими курсами, наприкінці 10 класу він уже 
знав основи вищої математики та квантової меха-
ніки. 

У 1941 р. В. Глушков закінчив школу із золо-
тою медаллю. Після випускного вечора, коли він 
прийшов додому на світанку 22 червня, дізнався, 
що почалася війна. Всі плани юнака було зруйно-
вано. Замість омріяного Московського універси-
тету він подав заяву до артучилища. Однак його 
не прийняли через поганий зір. Глушков вступив 

до Ростовського університету, але навчатися там 
не довелося: першокурсників направили копати 
окопи та протитанкові рови, пізніше військкомат 
мобілізував його на відновлення шахт Донбасу. 
Лише восени 1944 р. Глушков почав навчатися, 
але вже у Новочеркаському політехнічному інсти-
туті на теплотехнічному факультеті. Згодом він 
перевівся до Ростовського університету на мате-
матичний факультет. 

Після закінчення університету (1949) Вікто-
ра Михайловича за розподілом направили працю-
вати на Урал. У Свердловську він був викладачем 
у Лісотехнічному інституті. Одночасно вступив 
до заочної аспірантури. Наприкінці 1950 р. уже 
було підготовлено кандидатську дисертацію з те-
орії груп, яку Глушков захистив наступного року. 
Незабаром його було призначено доцентом. Та 
молодий кандидат фізико-математичних наук не 
збирався зупинятися на досягнутому і розпочав 
роботу над докторською дисертацією. Вчений 
вирішив розробити маловивчену та найважчу га-
лузь у математиці – топологічну алгебру. 

Працюючи над дисертацією, Глушков отри-
мав такі математичні результати, які вивели його 
у ряд провідних алгебраїстів світу, оскільки було 
розв’язано узагальнюючу п’яту проблему Гільбер-
та. Вирішення кожної з 23 проблем знаменитого 
німецького математика ставало сенсацією в науці, 
адже давало змогу значно розвинути теорію топо-
логічних груп і топологічну алгебру в цілому. Ці 
високі математичні абстракції перетворилися на 
інструментарій пізнання багатьох процесів мате-
ріального світу. У 1955 р. Глушкова було обрано 
членом Московського математичного товариства.

У Москві (ще перед захистом докторської 
дисертації у Московському університеті) Віктор 
Михайлович познайомився з академіком АН 
України Б. Гнеденком – директором Інституту 
математики. На його запрошення Глушков у бе-
резні 1956 р. приїхав до Києва – центру зароджен-
ня кібернетики в СРСР. На той час саме у столиці 
України відомими вченими М. Лаврентьєвим та 
С. Лебедєвим було створено першу в Європі Малу 
електронну лічильну машину. Молодий доктор 
математичних наук незабаром остаточно пере-
їхав до Києва, де йому запропонували на вибір 
роботу – завідувачем лабораторії обчислювальної 
техніки в Інституті математики АН України або 
завідування кафедрою у Київському державному 
університеті. Віктор Михайлович зупинив свій 
вибір на лабораторії. 

То був надзвичайно сміливий крок, пов’яза-
ний із докорінними змінами в науковій кар’єрі 
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Глушкова: від теоретичної абстрактної матема-
тики він перейшов до кібернетики, яку нещодав-
но вважали буржуазною псевдонаукою. У цьому 
виявилася не тільки наукова сміливість і одержи-
мість вченого, а й справжній патріотизм. Віктор 
Михайлович бачив фантастичні можливості кі-
бернетики та нові перспективи, які вона відкрива-
ла. За його визначенням, кібернетика – це наука 
про загальні закони одержання, зберігання, пе-
редавання й перетворення інформації у складних 
системах управління, наука, завдяки якій можна 
побудувати інформаційне суспільство.

Для розвитку кібернетики та практичного 
застосування її надзвичайних можливостей по-
трібна була високотехнологічна база, оснащена 
обчислювальною технікою. Саме такою базою 
для вченого і стала лабораторія обчислювальної 
техніки Інституту математики АН України. Для 
реалізації масштабних завдань, пов’язаних із кі-
бернетикою, а також подолання всіх сумнівів та 
недовіри до цієї науки необхідна була поява безза-
перечного лідера, яким став В. Глушков. 

У 1957 р. на базі лабораторії було створено са-
мостійну установу – Обчислювальний центр АН 
України, який у 1962 р. перетворили на Інститут 
кібернетики АН України. Період становлення цієї 
установи виявився справді легендарним, сповне-
ним ентузіазму та романтики. Під керівництвом 
В. Глушкова було створено колектив учених-од-
нодумців та сформовано програму робіт. Інститут 
швидко набирав темпи розвитку. Через 2–3 роки 
дослідження охоплювали практично всі галузі кі-
бернетики. Наукові відділи було об’єднано в сек-
тори – теоретичної та економічної кібернетики, 
біологічної, медичної кібернетики, кібернетичної 
техніки, штучного інтелекту. Своїми оригіналь-
ними дослідженнями та видатними практичними 
результатами Інститут здобув великий авторитет, 
став лідером у галузі обчислювальної математики 
та кібернетики. У 1960–1970-і рр. він був «Мек-
кою» для кібернетиків усього світу.

Велику науково-організаційну та практичну 
роботу В. Глушков поєднував із теоретичною ді-
яльністю. Підготовлена ним книга «Синтез циф-
ровых автоматов» (1962) послугувала основою 
цілого напряму не лише в роботі Інституту кібер-
нетики, а й у всій країні. Цю працю було відзна-
чено Ленінською премією – найвищою нагородою 
того часу. На початку 1960-х рр. учений написав 
низку праць, серед них монографію «Введение 
в кибернетику» (1964), яку було перевидано у 
США та багатьох інших країнах світу. Основу для 
багатьох праць з теорії автоматів із залученням 

алгебраїчної теорії автоматів заклала теоретична 
стаття В. Глушкова «Абстрактная теория автома-
тов». Її опублікували в журналі «Успехи матема-
тических наук», і розрахована вона була на широ-
кі кола математиків. Під впливом цієї праці багато 
з алгебраїстів почали займатися теорією автома-
тів. У кількох зарубіжних країнах її було видано 
окремим виданням. 

Книги вченого «Теория цифровых автома-
тов», «Теория самоусовершенствующихся сис-
тем», «Введение в кибернетику» та ін. відіграли 
велику роль у справі утвердження нової науки та 
наближенні до її кінцевої мети – комп’ютеризації 
й інформатизації суспільства. У вирішені цієї про-
блеми академік В. Глушков був найяскравішою 
постаттю серед учених СРСР у 1960–1970-і рр. 
Якщо в перший період становлення кібернетики 
її лідером був американський учений Н. Вінер, то 
в роки розквіту кібернетики ним виявився укра-
їнський учений В. Глушков. Ще за життя він став 
легендарною особистістю, а за кордоном його на-
зивали богом кібернетики.

Дослідження в Інституті проводилися за на-
прямами, визначеними вченим. Вони включали 
комп’ютерні науку і техніку; теорію та технічні 
засоби автоматизованих і автоматичних систем; 
проблему штучного інтелекту; методи оптиміза-
ції. Головним завданням Віктора Михайловича на 
той час було створення основ теорії ЕОМ (завер-
шив у 1961 р.). Вона поклала початок вивченню 
та розробці різноманітних кібернетичних систем 
та ЕОМ. Було створено, зокрема, кілька серій 
машин: «Промінь», «МІР» (перша персональна 
ЕОМ), АСОР, АРКУС, «Київ», першу напівпровід-
никову машину широкого призначення «Дніпро» 
та ін. Розробка цих нових засобів обчислювальної 
техніки, які на той час відповідали світовому рів-
ню, стала значним успіхом Інституту. 

Завдяки новим поколінням ЕОМ у закладі 
розпочалися широкі дослідження в різних галузях 
народного господарства. Так, результати розвідок 
у царині економічної кібернетики було покладено 
в основу математичного забезпечення перших ав-
томатизованих та автоматичних систем управлін-
ня технологічними процесами, виробництвами, 
підприємствами та ін. Завдяки активній діяльно-
сті В. Глушкова пропаганда досягнень Інституту 
ставала дійовим фактором прискорення розвитку 
та запровадження обчислювальної техніки та кі-
бернетики в народне господарство, науку, техніку 
і т. д., закладала сприятливий ґрунт для розвитку 
робіт з Єдиної державної мережі обчислювальних 
центрів (ЄДМОЦ).
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Створення наукових і технічних основ для 

організації у колишньому Радянському Союзі ін-
формаційної індустрії стало головною справою, 
якій Віктор Михайлович присвятив себе. Вчений 
запропонував урядові створити Загальнодержав-
ну автоматизовану систему управління економі-
кою країни (ЗДАС, або російською – ОГАС), яка 
дозволила б перевести цю діяльність на наукову 
основу та вивести країну набагато вперед в еконо-
мічному змаганні світових наддержав. 

Кінцева мета створення ЗДАС була сфор-
мульована Глушковим у 1960-і рр.: об’єднання 
в єдину систему тисяч обчислювальних центрів, 
окремих автоматизованих систем управління під-
приємствами та автоматизованих систем управ-
ління галузями народного господарства. При цьо-
му головним завданням визначалося створення 
та опанування безпаперової технології переробки 
колосальних обсягів інформації. У перспективі 
впровадження ЗДАС дозволило б миттєво і точ-
но отримувати будь-яку інформацію про все, що 
відбувається в народному господарстві, і на осно-
ві цього швидко приймати оптимальні планові та 
управлінські рішення. 

Передбачалися такі практичні результати 
впровадження ЗДАС: досягнення високого рівня 
синхронізації виробництва в усіх ланках народно-
го господарства, зменшення кількості сировини та 
обладнання, більш гнучке планування, яке б точ-
но враховувало наявні можливості та ресурси. У 
загальнодержавній системі збирання та обробки 
інформації – автоматичній системі керування – 
В. Глушков вбачав інструмент, за допомогою яко-
го можна було вдосконалити економічну систему. 
По суті, йшлося про створення науково-технічної 
бази для управління економікою країни та органі-
зації інформаційної індустрії – такої, котра нині 
існує у провідних країнах світу. Подібної системи 
в західних країнах тоді ще не було. 

Беручись за створення ЗДАС, Глушков особи-
сто вивчив роботу понад тисячі об’єктів народно-
го господарства, у т. ч. шахт, радгоспів, залізниць, 
аеропортів, заводів, вищих інститутів управлін-
ня – Держплану, Держпостачу, ЦСУ, Міністер-
ства фінансів та ін. Академік вирахував, що вико-
ристання ЗДАС протягом 15 років коштуватиме 
близько 20 млрд крб., але за той же період систе-
ма принесе країні понад 100 млрд крб. прибутку. 

Однак, незважаючи на те, що академік пе-
реконав декого з високопосадов ців у перевагах 
ЗДАС, грандіозну ідею вченого дискредитували. 
Починаючи з 1964 р. проти його проекту почали 
відкрито виступати деякі відомі радянські еконо-

місти, які вплинули на керівництво країни, щоб  
роботу над ЗДАС було припинено. Для реаліза-
ції ідеї Глушкова знайшлися сили в оборонному 
комплексі СРСР, а також у системах нижчого 
рівня в Україні. Під безпосереднім керівництвом 
ученого було розроблено та впроваджено уні-
кальні автоматизовані системи управління, що не 
мали на той час аналогів у світі. Це, зокрема, АСК 
«Львів» та «Гальванік», які успішно працювали на 
львівському заводі «Електрон», київському заводі 
«Арсенал», інших підприємствах колишнього Ра-
дянського Союзу. 

Незважаючи на нерозуміння та недалеко-
глядність консервативної влади, Віктор Михайло-
вич не відступив, а цілеспрямовано й наполегливо 
продовжував пропагувати ідею інформатизації та 
комп’ютеризації країни. 

Надзвичайно велику роль відіграв В. Глушков 
у формуванні ідей та методології автоматизова-
них систем управління різного призначення – від 
простих до найскладніших. Він написав осново-
положні монографії з принципів побудови АСУ 
та ЗДАС: «Введение в АСУ» (1974), «Основы без-
бумажной информации» (1987), «Макроэконо-
мические модели и принципы построения ОГАС» 
(1975). Низку його наукових статей було опублі-
ковано в періодичних виданнях.

Особливе місце в науковій спадщині вченого 
посідають дослідження в галузі штучного інтелек-
ту. Цю проблему він вважав однією з найперспек-
тивніших у кібернетиці і вже думав про побудову 
логіко-математичної моделі розуму, який міг би 
мислити поза людським тілом. 

Відчуваючи краще за будь-кого масштаби 
справ у майбутньому, Віктор Михайлович осо-
бливо дбав про підготовку наукових та інженер-
них кадрів, сам постійно займався цієї роботою і 
залучав до неї співробітників Інституту кіберне-
тики. З 1967 р. В. Глушков завідував кафедрою те-
оретичної кібернетики в Київському університеті 
та кафедрою теоретичної кібернетики і методів 
оптимального управління в Московському фізи-
ко-технічному інституті. На чолі з В. Глушковим 
було підготовлено та прочитано лекції у Будинку 
науково-технічної пропаганди для інженерно-тех-
нічних працівників Києва, організовано курси під-
вищення кваліфікації та перекваліфікації відпові-
дальних працівників у сфері управління. Цикли 
лекцій з теорії автоматів, теорії алгоритмів було 
видано окремими монографіями. Завдяки цьому 
в Києві з’явилася велика кількість інженерів, що 
володіли формальними методами проектування 
ЕОМ. Було розроблено навчальні програми для 
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вишів та відповідні аспірантські програми, бо та-
ких спеціальностей раніше не існувало. Не забули 
й середню ланку – техніків-операторів. Цю спеці-
альність вдалося ввести до програми підготовки 
фахівців в одному з технікумів. Таким чином, в 
Україні було створено базу для підготовки роз-
робників ЕОМ та кібернетичних систем різного 
призначення.

Неперевершені виступи на міжнародних на-
укових форумах, прекрасні наукові праці, опу-
бліковані за кордоном, принесли українському 
вченому світовий авторитет. Його неодноразово 
обирали головою та членом програмних комітетів 
міжнародних конгресів і конференцій, пов’язаних 
з обробкою інформації. Також В. Глушкова було 
обрано членом багатьох іноземних академій наук. 
Його постійно запрошували читати лекції в інші 
країни. А при перевиданні Британської, Амери-
канської та Великої Радянської енциклопедій для 
підготовки розділу «Кібернетика» видавництва 
зверталися до Віктора Михайловича. 

В Україні за ініціативою вченого та за його 
редакцією було створено й видано унікальну «Ен-
циклопедію кібернетики» (1973 р. українською 
мовою, 1974-го – російською), яка не мала анало-
гів у світі та стала першою фундаментальною пра-
цею, в котрій висвітлювалися теоретичні аспекти 
кібернетичної науки, її застосування в таких галу-
зях, як економіка, біологія, техніка. 

Колосальна працездатність Віктора Михайло-
вича давала йому змогу працювати 18–20 годин 
на добу, але й цього йому було мало. Час – єдине, 
чого не вистачало цій людині. Він жив прискорени-
ми темпами. Однак такий надзвичайно напруже-
ний режим праці, коли робочий день був сповне-
ний вирішенням найскладніших науково-орга-
нізаційних і науково-практичних проблем, гро-
мадською роботою, а ввечері та вночі доводилося 
писати книги та статті, позначився на стані 
здоров’я вченого. Перші ознаки захворювання 
з’явилися ще на початку 1960-х рр., але на повну 
хвороба дала знати про себе, коли Віктору Михай-
ловичу виповнилося 56 років. Завдяки характеру, 
величезній силі волі, переборюючи слабкість, го-
ловний біль та нестабільний тиск, він продовжу-
вав працювати. Тривалий час київські медики не 
могли поставити правильний діагноз. У кремлів-
ській лікарні, куди Віктора Михайловича пере-
везли з Києва, йому стало ще гірше. Згодом для 
консультації запросили відомого німецького ліка-
ря, який нарешті визначив діагноз: пухлина довга-
стого  мозку (відділу головного мозку, що керує 
діяльністю найважливіших органів тіла). Це була 

доброякісна пухлина, але через запізніле діагнос-
тування було втрачено час, і врятувати вче-
ного не вдалося. 30 січня 1982 р. не стало ге-
ніальної людини. Віктору Михайловичу було 
лише 58 років. Це була величезна втрата для 
науки. Вченого поховали в Києві, на Байковому 
кладовищі.

Віктор Михайлович був одним із наймо-
лодших у країні академіків: у 1964 р., коли його 
обрали дійсним членом АН СРСР, йому випов-
нилося лише 40 років. Протягом 20 років він 
був на посту віце-президента АН України і зро-
бив великий внесок у розвиток Академії: всі 
поставлені перед ним завдання вирішувалися, 
він суттєво впливав на розвиток наукових напря-
мів, пов’язаних із природничими та технічними 
науками. 

Наукові праці В. Глушкова – це великий банк 
знань. З 800 друкованих праць, створених про-
тягом життя, понад 500 написано ним особисто, 
решта – спільно з учнями та іншими авторами. 
Більшість із цих робіт присвячено різним напря-
мам кібернетики, близько 100 – проектуванню 
ЕОМ та обчислювальній техніці. 

В Україні ідеї вченого продовжує і розви-
ває Кібернетичний центр НАН України, про 
який мріяв Віктор Михайлович. До його скла-
ду, з-поміж інших наукових установ, входить 
Інститут кібернетики НАН України, який нині 
названо на честь фундатора. Тут створено ме-
моріальну кімнату-музей ученого. На його честь 
АН України у 1982 р. заснувала премію імені 
В. Глушкова за видатні досягнення в галузі кібер-
нетики, загальної теорії обчислювальних машин і 
систем. З метою формування професійного спів-
товариства інформатиків України, відновлення 
наукових проектів і виробничих професійних між-
народних зв’язків було створено Фонд Глушкова, 
покликаний поширювати знання в галузі інформа-
тики та обчислювальної техніки, організовувати 
та проводити науково-дослідні й проектні роботи.

Особистість В. Глушкова втілила в собі най-
кращі риси вченого, організатора, громадянина. 
Передусім це – активна життєва позиція, вміння 
бачити перспективні проблеми науки й техніки у 
завданнях державного значення і реалізувати їх. 
Людство шанує пам’ять про видатного вченого 
і продовжує його справу. І сьогодні наукові ідеї 
В. Глушкова впливають на прогрес кібернетики 
та інформатики, обчислювальної техніки, інфор-
маційних технологій.
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Національний авіаційний університет – це 
унікальний і найбільший у нашій державі вищий 
навчальний заклад ІV рівня акредитації з підго-
товки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 
фахівців у галузі експлуатації, дослідження, ре-
монту авіаційної техніки та керування повітряним 
рухом для авіатранспортної галузі, а також для 
багатьох інших галузей економіки.

До складу НАУ нині входять 17 інститутів, 
6 факультетів, 7 коледжів, 3 ліцеї, Кіровоградська 
льотна академія, Житомирський військовий ін-
ститут ім. С. П. Корольова, 2 Європейські регіо-
нальні центри Міжнародної організації цивільної 
авіації (ІСАО). У базовому вищому навчальному 
закладі Університету в Києві здобувають вищу 
освіту за 74 спеціальностями 23 тисячі студен-
тів. Формування наукового світогляду студен-
тів здійснюється під керівництвом 3 академіків і 
членів-кореспондентів НАН України, понад 200 
докторів наук та професорів, більше як 720 кан-
дидатів наук і доцентів. Серед викладачів – 54 за-
служені діячі науки і техніки України та лауреати 
державних премій.

Світове визнання робіт учених Університету 
щорічно підтверджується на вітчизняних і зару-
біжних авіасалонах, виставках, міжнародних кон-
гресах тощо. Авіаційний університет за підтримки 
НАН України та Міністерства освіти і науки, мо-
лоді та спорту України став базою для створення 
Інституту новітніх технологій. Провідну роль у 
процесі підготовки кадрів вищої кваліфікації віді-
грають докторантура та аспірантура Університету.

Однією з основних вимог до підготовки висо-
кокваліфікованих фахівців авіаційної галузі є мак-
симальне наближення навчального процесу до 
професійної діяльності. В унікальному навчально-

му ангарі на реальних літаках майбутні пілоти та 
фахівці з наземного обслуговування повітряних 
суден удосконалюють свою професійну майстер-
ність. Особливе місце в структурі закладу нале-
жить Аерокосмічному центру, в якому в повному 
обсязі реалізуються новітні інформаційні техно-
логії та стрімко розвивається нанотехніка.

Багаторічні зв’язки пов’язують університет 
та провідні підприємства авіаційної галузі Укра-
їни. На базі закладу працює Інститут ІСАО, до 
складу якого входять європейські навчальні цен-
три з авіаційної безпеки та підготовки державних 
інспекторів з безпеки польотів та льотної придат-
ності повітряних суден. 

За час існування Університету в ньому під-
готовлено понад 130 тисяч фахівців, з них 6 500 
іноземців із 140  країн світу. НАУ є членом Між-
народної асоціації університетів. За успішну під-
готовку іноземних студентів його нагороджено 
державними нагородами багатьох країн.

У контексті європейських вимог до змісту 
освіти та організації навчального процесу в Уні-
верситеті здійснюється модернізація освітньої 
діяльності відповідно до принципів Болонської де-
кларації.

Інтеграції випускників НАУ в європейський 
та світовий науково-еконо мічний простір сприяє 
викладання навчальних дисциплін іноземними 
мовами, зокрема англійською, за 14 технічними 
спеціальностями.

До послуг викладачів і студентів – Науково-тех-
нічна бібліотека, обладнана сучасними технічними 
засобами, з фондом понад 2 млн примірників нау-
кової та навчально-методичної літератури. Завдя-
ки приєднанню комп’ютерної мережі закладу до 
національної науково-освітньої телекомунікацій-
ної системи користувачі бібліотеки мають доступ 
до світових інформаційних ресурсів.

Сьогодні НАУ – один з найпотужніших авіа-
ційних вищих навчальних закладів світу. Його 
нинішні досягнення є логічним продовженням 
славного шляху, насиченого різними подіями, 
здобутками, плідною діяльністю. 

Інтенсивний розвиток вітчизняного літако-
будування розпочався з середини 20-х рр. ми-
нулого століття. З огляду на це постала гостра 
потреба в авіаційних спеціалістах, для чого було 
створено Ленінградський інститут інженерів 
цивільного повітряного флоту, а в Київському 

25 серпня
На шляху прогресу

До 80-річчя Національного авіаційного університету (1933)
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машинобудівному інституті в 1931 р. відкрито 
авіаційний факультет. Однак він був не в змо-
зі забезпечити зростаючі потреби у спеціаліс-
тах – за три роки існування випускниками фа-
культету стали лише 106 осіб. Тому 25 серпня 
1933 р. Рада Народних Комісарів СРСР ухвали- 
ла постанову про створення Київського авіацій-
ного інституту (КАІ). 

Новоствореному закладу передали будинок 
вечірнього відділення Київського машинобудівно-
го інституту на вул. Леніна, 51 (нині вул. Богдана 
Хмельницького). Кафедри укомплектували ви-
кладачами, серед яких були: 1 академік, 6 профе-
сорів, 15 доцентів та 29 асистентів. Для проведен-
ня занять додатково залучали викладачів з інших 
інститутів міста. Створили навчально-лаборатор-
ну базу: лабораторію технології матеріалів, кабі-
нети літаків, моторів і технічної експлуатації, а 
також навчально-виробничі майстерні – слюсар-
ний і столярний цехи. Протягом року організува-
ли 20 аудиторій для занять, відкрили бібліотеку з 
книжковим фондом 15 тис. одиниць, їдальню та 
медчастину. На всі курси чотирьох факультетів 
(експлуатаційного, літакобудівного, моторобу-
дівного і наземних споруд) було зараховано 898 
студентів. Першим керівником інституту став 
В. Подпорінов.

З моменту заснування в КАІ діяла аспіран-
тура, в 1934 р. організовано науково-дослідний 
сектор, який згодом став окремим підрозділом. 
Учені інституту у творчій співдружності з іншими 
авіаційними структурами розробили і впровади-
ли у практику чимало винаходів. До 1937 р. було 
видано 10 збірок наукових праць КАІ. З 1938 р. 
в Інституті відкрито курси з підвищення кваліфі-
кації інженерно-технічних працівників Аерофло-
ту. У 1936 р. начальником КАІ було призначено 
М. Горчакова.

У 1937 р. керівництво Аерофлоту несподіва-
но, мабуть, через недооцінку темпів розвитку ци-
вільної авіації або з інших причин, постановило 
ліквідувати КАІ та перевести студентів до Ленін-
градського інституту інженерів цивільного пові-
тряного флоту. У Києві тимчасово створили його 
філію для завершення робіт із дипломниками. Але 
завдяки рішучому втручанню керівників респу-
бліки це рішення було скасовано. У серпні 1938 р. 
Інститут почав свій новий навчальний рік.

У липні 1939 р. відбувся останній передво-
єнний випуск КАІ – молодими фахівцями стали 
70 осіб. Загалом за передвоєнні роки Інститут 
підготував і випустив 810 інженерів. Багато хто 
з них стали великими вченими, керівниками 
підрозділів цивільної авіації, серед них: В. Чело-
мей – видатний учений у галузі механіки й про-

цесів керування, академік АН СРСР, двічі Герой 
Соціалістичної Праці, лауреат Ленінської та Дер-
жавних премій СРСР, доктор технічних наук; 
М. Голего – начальник інституту в 1954–
1975 рр., член-кореспондент АН УРСР, доктор 
технічних наук; лауреати Ленінської премії, 
професори, доктори технічних наук В. Крилов і 
Г.  Майкопар  та ін.

У 1941 р. мирну творчу працю колективу КАІ 
перервав напад фашистської Німеччини на СРСР. 
За наказом Головного управління цивільного по-
вітряного флоту на студентів Інституту поширю-
вався статут Червоної Армії, тому, відповідно до 
вимог воєнного часу, було сформовано два ба-
тальйони зі студентів-авіаторів, які брали участь 
у будівництві оборонних споруд і понтонного 
мосту через Дніпро. У липні 1941 р. за рішенням 
керівництва Аерофлоту студентів Інституту було 
переведено до військових навчальних закладів, 
а частину постійного складу та матеріально-тех-
нічну базу евакуювали до Актюбінська (Казах-
стан). Там організували навчально-технічну ес-
кадрилью, яка готувала молодших спеціалістів з 
технічної експлуатації літаків. 

У 1947 р. Рада Міністрів СРСР ухвалила 
рішення щодо відновлення діяльності КАІ. Він 
дістав нову назву – Київський інститут цивіль-
ного повітряного флоту (КІЦПФ). Начальником 
закладу був призначений П. Подчасов. Перший 
повоєнний набір на навчання відбувся влітку 
1947 р. Студентами стали 190 осіб. У квітні 1948-
го було створено заочне відділення, першим ке-
рівником якого став В.  Шарай. Одночасно з січ-
ня 1948 р. в Інституті розпочали роботу курси 
вдосконалення інженерного складу цивільного 
повітряного флоту (ЦПФ), на яких підвищували 
свою теоретичну підготовку спеціалісти-практи-
ки підприємств цивільної авіації. Інститут став 
провідним навчально-методичним центром осві-
тянських закладів ЦПФ. У цілому в повоєнні 
роки (1947–1953) його колектив досягнув вели-
ких успіхів у підготовці інженерних кадрів як для 
України, так і для інших республік СРСР.

Навчальний процес проходив у відремонтова-
ному будинку колишнього гуртожитку (вул. По-
льова). Було створено фізичну, теплову і хімічну 
лабораторії, лабораторії опору матеріалів, гідрав-
ліки, класи авіаційних моторів, технічної експлуа-
тації і конструкції літаків, кабінет суспільних наук, 
креслярський зал, бібліотеку, навчальний аеро-
дром, навчально-льотний загін, майстерні. Части-
ну лабораторних і практичних занять доводилося 
проводити в науково-дослідних інститутах і лабора-
торіях АН УРСР, навчальних корпусах Київського 
політехнічного інституту та у військових училищах.
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На території столичного аеродрому Жуляни, 
побудованого в 1944 р., Інститут отримав неве-
лику площу землі з літаками По-2, Лі-2. Тут про-
водилися заняття з вивчення авіаційної техніки, 
а на авіаційних базах ЦПФ здійснювалася вироб-
нича практика студентів.

Після відновлення роботи Інституту постало 
питання щодо його розширення. У червні 1950 р. 
було затверджено генеральний кошторис будів-
ництва КІЦПФ. У 1955 р. розпочалося будівниц-
тво головного корпусу Інституту на вул. Борща-
гівській (нині – проспект Космонавта Комарова), 
де згодом виросло ціле студентське містечко.

У січні 1954 р. КІЦПФ очолив видатний ор-
ганізатор авіаційної промисловості М. Голего. 
Під його керівництвом Інститут перетворився на 
провідний у країні і відомий у всьому світі вищий 
навчальний заклад із сучасною на той час мате-
ріальною базою та висококваліфікованим профе-
сорсько-викладацьким скла дом. Для забезпечен-
ня інженерними кадрами цивільної авіації всього 
Радянського Союзу в 1960-ті рр. Інститут повні-
стю перейшов на зональний принцип прийому на 
навчання, і значну частину його студентів стано-
вили вихідці з Сибіру, Далекого Сходу, Середньої 
Азії, інших віддалених регіонів країни. Розпочала-
ся підготовка фахівців для країн Азії і Африки.

У 1965 р. Інститут було перейменовано в 
Київський інститут інженерів цивільної авіації 
(КІІЦА). За успішну підготовку висококваліфіко-
ваних фахівців у 1966 р. заклад нагороджено ор-
деном Трудового Червоного Прапора.

У 1975 р. ректором КІІЦА став О. Аксьонов. 
У ці роки продовжувала розвиватися  навчальна 
та наукова база закладу. Зокрема, було створено 
унікальні стенди для випробовувань авіаційних 
двигунів та нові лабораторні тренажери, новітнім 
обладнанням оснащено аеродинамічну трубу; по-
будовано нові навчальні майстерні; придбано лі-
таки Іл-76, Ту-154, тренажери літаків Ту-154; роз-
роблено значну кількість комплектів навчального 
обладнання – авіаційного, радіонавігаційного та 
для радіозв’язку; встановлено нові обчислюваль-
ні машини тощо.

У ці роки науковці Інституту зробили значний 
внесок у розвиток авіаційної і космічної техніки. 
Їхні досягнення відзначено багатьма Державними 
преміями УРСР у галузі науки і техніки.

З проголошенням 24 серпня 1991 р. Верхов-
ною Радою України Акта про незалежність Укра-
їни почався новий, досить складний етап у житті 
країни та її цивільної авіації. Перші роки станов-
лення незалежної держави були важкими і для 
КІІЦА. З дезінтеграцією радянського простору, 
його єдиної транспортної системи у 10–12 ра-

зів скоротилася кількість традиційних замовни-
ків інженерів з технічної експлуатації літаків, 
двигунів та їх обладнання, з авіаційної наземної 
техніки та економістів. Тому перед Інститутом 
постала необхідність розширення кола замовни-
ків з інших галузей народного господарства та 
пристосування до існуючої системи розподілу 
виробничих сил країни шляхом запровадження 
нових спеціальностей.

З 1991 р. розпочалися коригування діяльності 
всіх підрозділів Інституту відповідно до загальних 
тенденцій оновлення суспільства, впровадження 
багатоступеневого навчання, пошук ефективних 
шляхів вирішення фінансових, господарських, 
кадрових та інших проблем. Розв’язуючи їх, бага-
тотисячний колектив КІІЦА докладав чимало зу-
силь для підтримки авторитету та престижності 
свого закладу.

У 1993 р. Державна міжгалузева акредитаці-
йна комісія ліцензувала КІІЦА за IV освітньо-ква-
ліфікаційним рівнем акредитації. У відповідному 
акті підкреслювалося, що Інститут став провідним 
технічним вузом із глибокими педагогічними і нау-
ковими традиціями, зробив вагомий внесок у роз-
виток цивільної авіації та вищої освіти в Україні.

У квітні 1994 р., згідно з постановою Кабінету 
Міністрів України, за поданням ІСАО, заклад було 
перейменовано в Київський міжнародний універ-
ситет цивільної авіації (КМУЦА). З 1996 р. у ньому 
відкрито Європейський навчальний центр ІСАО з 
підготовки фахівців у галузі авіаційної безпеки.

У 2000 р. Указом Президента України, врахо-
вуючи загальнодержавне й міжнародне визнання 
результатів діяльності та вагомий внесок у розви-
ток національної вищої освіти, Університету було 
надано статус національного. Відтоді заклад став 
іменуватися Національним авіаційним універси-
тетом України.

Нині його очолює доктор технічних наук, про-
фесор, заслужений діяч науки і техніки України, 
лауреат Державної премії України М. Кулик.

Упродовж останнього десятиліття в НАУ гео-
графія прийому молоді на навчання розширилася, 
і набір студентів проводиться за єдиним крите-
рієм – рівнем знань. 

Створені в Університеті науково-педагогіч-
ні школи дають сьогодні можливість готувати не 
лише фахівців інженерного профілю, а й еконо-
містів, юристів, екологів, перекладачів, психоло-
гів, соціологів і т. д.

Потужного розвитку набули наукові дослі-
дження. Позитивні зміни в цій галузі пов’язані, 
головним чином, з інноваційними заходами в 
організації наукової роботи, актуалізацією тема-
тики наукових досліджень, тіснішою співпрацею 
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з НАН України, її інституціями, розширенням і 
поглибленням зв’язків із зарубіжними установа-
ми та фірмами, посиленням вимог до аспірантури 
й докторантури. Результатом цих заходів стала 
низка отриманих науковцями Державних премій 
України в галузі науки і техніки.

Університет першим серед державних вищих 
навчальних закладів України в 2008 р. отримав 

Сертифікат відповідності вимогам системи ме-
неджменту якості міжнародного стандарту якості 
ISO 9001 : 2000, підтвердивши свій високий рі-
вень наукового та навчального закладу.

Vivere! Vincere! Creare! (Жити! Творити! Пе-
ремагати!) – такий девіз Національного авіацій-
ного університету, який значною мірою визначає 
його діяльність.
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Коли надходить вересень злотавий
Повільною ходою і, йдучи, 

Шовкові пестить вруна і отави,
І журавлі гуртуються в ключі,

Вночі люблю дивитися, як креслять
Засинений осінній небосхил
Падучі зорі, – наче сіє тесля

Сріблясту тирсу з-під огнистих пил…
Огню такого! Стомлена природа

Опочиває у красі такій,
Що, мабуть, справді вища нагорода
За пристрасть літа – тихий супокій!

Є. Плужник 1

1Плужник Є. Коли надходить вересень злотавий… //«…О, тишина моїх маленьких рим!» / 
           Є. Плужник. – К., 2007. – С. 143. 

Летять у вересні гуси – зиму на хвості несуть.

Грім у вересні віщує теплу осінь.

Дощ у вересні – півголоду, а посуха цілий голод робить.
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1 
День знань

Відзначається щорічно з 1984 р.

День підприємця
Відзначається щорічно в першу неділю вересня відповідно до Указу Президента України 

№ 1110/98 від 05.10.1998 р.

Початок Другої світової війни (1939)
150 років від дня народження Олександра Михайловича Андріяшева (1863–1933), україн-

ського історика, архівіста, археографа, джерелознавця, автора праць з історії колонізації українських 
земель до початку XVI ст., статей з архівознавства та джерелознавства, учня В. Антоновича

80 років від дня народження Євгена Васильовича Лисенка (1933–2002), українського актора, 
педагога

2 
День нотаріату 

Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України № 211/2010 від 22.02.2010 р. 
70 років від дня визволення (1943) від німецько-фашистських загарбників м. Суми
160 років від дня народження Вільгельма Фрідріха Оствальда (1853–1932), німецького фізи-

ко-хіміка, філософа
90 років від дня народження Володимира Григоровича Грипича (1923–2005), українського 

актора і режисера

3   
210 років від дня народження Олександра Львовича Гурильова (1803–1858), російського ком-

позитора
90 років від дня народження Надії Михайлівни Матузової (1923–1988), українського літера-

турознавця
90 років від дня народження Михайла Йосиповича Штефана (1923–2008), українського 

юриста в галузі цивільного права
120 років від дня смерті Івана Сергійовича Тургенєва (1818–1883), російського письменника

4
100 років від дня народження Кендзо Танге (1913–2005), японського архітектора

5
130 років від дня народження Євгена Форостини (1883–1951), українського композитора, педа-

гога, диригента
90 років від дня народження Григорія (Грицька) Пилиповича Бойка (1923–1978), україн-

ського поета, автора віршів для дітей

6
150 років від дня народження Дмитра Олександровича Граве (1863–1939), українського 

математика, педагога
110 років від дня народження Петра Івановича Тищенка (1903–1967), українського кобзаря
100 років від дня народження Миколи Костянтиновича Шила (1913–1982), українського ар-

хітектора

8
Міжнародний день письменності

Відзначається щорічно відповідно до рішення 14-ї сесії ЮНЕСКО № 1.141 від 1966 р.

Міжнародний день солідарності журналістів
Відзначається щорічно з 1958 р. відповідно до рішення IV конгресу Міжнародної організації жур-

налістів. Приурочений до дня пам’яті Ю. Фучика 

Вересень



47

Вересень

День танкістів
Відзначається щорічно в другу неділю вересня відповідно до Указу Президента України № 922/97 

від 29.08.1997 р.
День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості

Відзначається щорічно у другу неділю вересня відповідно до Указу Президента України № 302/93 
від 12.08.1993 р.

70 років від дня визволення від німецько-фашистських загарбників м. Донецька
100 років від дня народження Михайла Семеновича Улановського (1913–1991), українського 

художника театру
90 років від дня народження Расула Гамзатовича Гамзатова (1923–2003), аварського поета, 

громадського діяча
90 років від дня народження Івана Олександровича Земнухова (1923–1943), члена підпільної 

організації «Молода гвардія»
75 років від дня народження Ірини Олександрівни Іваненко (1938–2002), українського архі-

тектора, мистецтвознавця
70 років від дня смерті Юліуса Фучика (1903–1943), чеського журналіста, літературного і теа-

трального критика, публіциста
9

100 років тому (1913) в Києві вперше було виконано Нестерову петлю – фігуру вищого пілотажу, 
названу за прізвищем П. Нестерова, авіатора

190 років від дня народження Валеріана Миколайовича Майкова (1823–1847), російського 
літературного критика і публіциста

125 років від дня народження Якима Агафоновича Герасименка (1888–1970), українського 
майстра художньої кераміки

110 років від дня народження Льва Шанковського (1903–1995), українського політичного діяча, 
журналіста, історика

100 років від дня народження Олександра Романовича Мазуркевича (1913–1995), україн-
ського літературознавця, педагога

80 років від дня народження Віталія Івановича Кононенка (1933), українського філолога

10
110 років від дня народження Мусія Івановича Книги (1903–1994 1), українського зоотехніка, 

педагога
110 років від дня народження Яреми Йосиповича Стадника (1903–1946), українського актора, 

співака, режисера
11

Усікновення глави Іоанна Предтечі
70 років тому (1943) засновано Національний заслужений академічний український на-

родний хор України ім. Г. Г. Верьовки
125 років від дня народження Георгія Йосиповича Сухомела (1888–1966), українського вчено-

го в галузі гідравліки й гідромеханіки
12

110 років тому (1903) в Полтаві відкрито перший пам’ятник І. Котляревському 
100 років від дня народження Івана Степановича Керницького (1913–1984), українського 

письменника, журналіста (США)
80 років від дня народження Тетяни Василівни Дороніної (1933), російської актриси

13
140 років від дня народження Семена Горука (18732–1920), українського військового діяча, жур-

наліста
140 років від дня народження Дениса Яковича Лукіяновича (1873–1965), українського пись-

менника, літературознавця

1 Інформацію про рік смерті наведено за ресурсами Інтернету. Режим доступу: http://www.zoovet.kh.ua/index.
php?option=com_content&view=article&id=126:2011-06-22-10-26-15&catid=34:2011-03-12-12-17-02&Itemid=173

2  За іншими даними народився 12 вересня 1875 р.
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125 років від дня народження Софії Андріївни Стадникової (1888–1959), української драма-
тичної актриси, співачки

14
День фізичної культури і спорту

Відзначається щорічно в другу суботу вересня відповідно до Указу Президента України № 52/96 
від 12.01.1996 р.

День українського кіно
Відзначається щорічно в другу суботу вересня відповідно до Указу Президента України № 340/94 

від 29.06.1994 р.
125 років від дня народження Михайла Федоровича Болтенка (1888–1959), українського ар-

хеолога, історика, філолога
110 років від дня народження Марта Рауда (1903–1980), естонського письменника

15
Міжнародний день демократії

Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН А/RES/62/72 від 
13.12.2007 р.

День працівників лісу
Відзначається щорічно в третю неділю вересня відповідно до Указу Президента України № 356/93 

від 28.08.1993 р.
120 років від початку видання (1893) першого україномовного часопису в США – газети «Свобода» 
400 років від дня народження Франсуа де Ларошфуко (1613–1680), французького письменни-

ка, філософа-мораліста

16
Міжнародний день збереження озонового шару

Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A/RES/49/114 від 
23.01.1995 р.

130 років від дня народження Миколи Євгеновича Какуріна (1883–1936), українського та ро-
сійського військового діяча

130 років від дня народження Леоніда Андрійовича Пахаревського (1883–1938), українсько-
го письменника, перекладача, актора, режисера

110 років від дня народження Петра Григоровича Борзяка (1903–2000), українського фізика

17
День рятівника

Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України № 830/2008 від 12.09.2008 р.
160 років від дня народження Михайла Івановича Павлика (1853–1915), українського пись-

менника, публіциста, громадського діяча
110 років від дня народження Андріана Михайловича Іванчука (1903–1951), українського поета

19
100 років від дня народження Федора Опанасовича Самусєва (1913–1985), українського жи-

вописця
110 років від дня смерті Сидора Івановича Воробкевича (1836–1903), українського письмен-

ника, композитора
20

130 років від дня народження Сергія Григоровича Білобабченка (1883–1965), українського 
актора, режисера, драматурга

130 років від дня народження Михайла Івановича Жука (1883–1964), українського художни-
ка, письменника

120 років від дня народження Надії Аврамівни Білокінь (1893–1981), української майстрині 
народного декоративного розпису

90 років від дня народження Олександра Олександровича Сизоненка (1923), українського 
письменника

75 років від дня народження Наталії Василівни Лотоцької (1938–2007), української актриси

Вересень
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21
Різдво Пресвятої Богородиці; Друга Пречиста
Міжнародний день миру

Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A/RES/55/282 від 
07.09.2001 р.

День миру
Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України № 100/2002 від 05.02.2002 р.

День фармацевтичного працівника
Відзначається щорічно в третю суботу вересня відповідно до Указу Президента України 

№ 1128/99 від 07.09.1999 р.

День винахідника і раціоналізатора
Відзначається щорічно в третю суботу вересня відповідно до Указу Президента України № 443/94 

від 16.08.1994 р.
70 років від дня звільнення (1943) від німецько-фашистських загарбників м. Чернігова 
160 років від дня народження Хейке Камерлінга-Оннеса (1853–1926), нідерландського фізика 

і хіміка, лауреата Нобелівської премії (1913), одного із засновників фізики низьких температур

22
День партизанської слави

Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України №1020/2001 від 30.10.2001 р.

День машинобудівника
Відзначається в четверту неділю вересня відповідно до Указу Президента України № 361/93 від 

08.09.1993 р. 
160 років від дня народження Леонтія Хонагбея [справж. – Леонтій Афанасійович Балджі 

(1853–1918)], грецького (румейського) поета 1 з України

23
70 років від дня звільнення (1943) від німецько-фашистських загарбників м. Полтави
110 років від дня народження Олександра Георгійовича Івченка (1903–1968), українського 

конструктора авіадвигунів, розробника перших вітчизняних вертолітних поршневих та газотурбінних 
двигунів

90 років від дня народження Павла Миколайовича Лісового (1923–1999 2), українського літе-
ратурознавця

70 років від дня народження Хуліо Іглесіаса [справж. – Хуліо Хосе Іглесіас де ла Куєва (1943)], 
іспанського естрадного співака

24
330 років від дня народження Жана-Філіппа Рамо (1683–1764), французького композитора, 

теоретика музики
90 років від дня народження Подоляна Миколи Петровича (1923), українського поета, публі-

циста

25
70 років від початку (1943) Дніпровської повітряно-десантної операції часів Великої Вітчизняної 

війни
170 років від дня народження Тома Коллінза (1843–1912), австралійського письменника
90 років від дня народження Петра Володимировича Гуріненка (1923–2010), українського 

письменника

1 Балджи Леонтий Афанасьевич [Электронный ресурс] // Греки Украины : вчера, сегодня, завтра : сайт. – Текст. и граф. 
дан.– [Б. м.], 2008–    .– Режим доступа: http://www.greeks.ua/ru/default/index/persons?id=62&persons=lbaldgi.

2 Дату смерті наведено за ресурсами Інтернету.
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75 років від дня народження Ігоря Петровича Ґерети (1938–2002), українського мистецтво-
знавця, археолога

26
Європейський день мов

70 років з часу проведення (1943) Мелітопольської операції – наступальної операції радянських 
військ Південного (з 20.10 – 4-го Українського) фронту під час Великої Вітчизняної війни

125 років від дня народження Любові Михайлівни Гаккебуш (1888–1947), української актриси
125 років від дня народження Томаса Стернза Еліота (1888–1965), англійського та американ-

ського поета, драматурга, критика
120 років від дня народження Микити Павловича Годованця (1893–1974), українського пое-

та-байкаря

27
Воздвиження Хреста Господнього
Всесвітній день туризму

Відзначається щорічно в день затвердження Статуту Всесвітньої туристичної організації (ВТО)

День туризму
Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України №1047/98 від 21.09.1998 р.
110 років від дня народження Миколи Миколайовича Рикаліна (1903–1985), російського вче-

ного українського походження в галузі зварювання і металургії

28
440 років від дня народження Мікеланджело Мерізі да Караваджо (1573–1610), італійського 

живописця
210 років від дня народження Проспера Меріме (1803–1870), французького письменника
100 років від дня народження Георгія Олександровича Товстоногова (1913–1989), російсько-

го режисера, педагога, теоретика театру
100 років від дня народження Йосипа Наумовича Фрідляндера (1913–2009), російського вче-

ного в галузі металознавства узбецького походження
90 років від дня народження Марчелло Мастроянні (1923–1996), італійського кіноактора
350 років від дня смерті Якима Семеновича Сомка (?–1663), наказного гетьмана Лівобережної 

України

29
310 років від дня народження Франсуа Буше (1703–1770), французького живописця, гравера
110 років від дня народження Григорія Панфіловича Косяченка (1903–1936), українського 

поета
100 років від дня народження Стенлі Крамера (1913–2001), американського кінорежисера, про-

дюсера
100 років від дня народження Теодора Дмитровича Микитина (1913–1995), українського 

письменника, бібліографа

30
День мучениць Віри, Надії, Любові та матері їх Софії
Всеукраїнський день бібліотек

Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України № 471/98 від 14.05.1998 р.

День усиновлення
Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України № 1088/2008 від 27.11.2008 р.
100 років від дня народження Льва Івановича Антропова (1913–1994), українського хіміка
90 років від дня народження Олександра Миколайовича Алимова (1923), українського вче-

ного в галузі економіки

Вересень



51

Вересень

Д м и т р о 
Олександрович 
Граве – видат-
ний український 
математик, один 
з перших акаде-
міків Всеукраїн-

ської академії наук (ВУАН), організатор і перший 
директор Інституту математики АН УРСР. Він був 
засновником і лідером найбільшої в Російській ім-
перії Київської математичної школи, яка дала сві-
тові плеяду видатних учених. Крім теоретичних 
питань, учений займався практичними проблема-
ми: розробив математичну теорію турбін, поршне-
вих двигунів, теорію резонансу, вивчав природу 
магнітних аномалій, винайшов практичні засоби 
боротьби з кавітацією (створення всередині рі-
дини порожнин, заповнених газом, парою або їх-
ньою сумішшю, т. зв. кавітаційних бульбашок) та 
корозією швидкодіючих турбін тощо. Широкого 
визнання набули його дослідження з математич-
ної теорії побудови географічних карт.

Народився Дмитро Олександрович у м. Кири-
лові Новгородської губернії (тепер Вологодська 
область, Російська Федерація) в сім’ї чиновника. 
Після смерті батька разом з матір’ю та сестрами 
юнак переїхав до Петербурга, де пройшли його 
гімназичні роки. Завдяки надзвичайним здіб-
ностям і пам’яті Дмитро закінчив (на три роки 
раніше) одну з найкращих тогочасних приватних 
гімназій Ф. Бичкова, з математичним ухилом, і от-
римав золоту медаль. 

Упродовж 1881–1885 рр. навчався на матема-
тичному відділенні фізико-математичного факуль-
тету Петербурзького університету, де на той час 
широкого визнання набула знаменита математич-

на школа академіка П. Чебишева. Він підпав під 
вплив не лише цього видатного математика, а й 
інших корифеїв російської науки, зокрема О. Кор-
кіна та А. Маркова. Знайомство з ними мало ви-
няткове значення для всієї наукової і педагогічної 
діяльності Граве. Від цих учених  Дмитро Олек-
сандрович успадкував і широчінь математичних 
інтересів, і вміле поєднання у своїх дослідженнях 
теоретичних пошуків із розв’язанням важливих 
практичних завдань. 

Ще студентом Д. Граве захопився науковою 
роботою, вступив до студентського наукового то-
вариства, став ініціатором видання журналу «За-
писки физико-математического общества студен-
тов С.-Петербургского университета». У цьому 
журналі він надрукував свої перші праці, а також 
дисертацію на ступінь бакалавра «О поверхно-
стях minima» (1886).

Успішно закінчивши університет, Д. Граве 
залишився в ньому для підготовки до професор-
ського звання. У 1889 р. захистив магістерську 
дисертацію «О частных дифференциальных урав-
нениях первого порядка». Вже в цій праці повні-
стю виявились прагнення автора до конкретизації 
математичних досліджень, до побудови алгорит-
мів для одержання розв’язків задачі, що розгляда-
ється.

Цього ж року Дмитро Олександрович розпо-
чав свою педагогічну діяльність у Петербурзько-
му університеті на кафедрі чистої математики у 
званні приват-доцента. Там він читав аналітичну 
геометрію, алгебру, диференційне обчислення і 
теорію поверхонь (спеціальний курс). У 1890 р. 
його запросили викладати загальний курс вищої 
математики та аналітичної геометрії в Інститу-
ті інженерів шляхів сполучення ім. Олексан-

6 вересня
Творець вітчизняної алгебраїчної школи
До 150-річчя від дня народження Д. Граве (1863–1939 )

Один з видатних математиків зауважив, 
що кожна наука має своєю метою стати математикою. 

Цю думку ми висловимо інакше: для кожної 
з натуральних наук необхідно побудувати математичну схему... 

той внутрішній світ ідей, який ми будуємо, повинен 
бути нічим іншим, як сукупністю 

математичних теорій усіх явищ природи...
Д. Граве 1

1 Цит. за вид.: Унив. изв. – 1908. – № 10. – С. 12.
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дра І, через рік – на Вищих жіночих курсах, а в 
1893-му – у Військово-топографічному училищі.

Крім того, у 1892–1897 рр. Д. Граве співпра-
цював з математичним відділом Енциклопедично-
го словника Брокгауза і Єфрона, де вийшла низка 
його статей. Паралельно з педагогічною діяльніс-
тю молодий учений активно займався науковою 
роботою – видав «Курс аналитической геоме-
трии» (1893) та «Курс дифференциального исчис-
лення» (1895). 

Найвагомішою математичною працею Д. Гра-
ве петербурзького періоду стала його докторська 
дисертація «Об основных задачах математической 
теории построения географических карт» (1896). 
У ній Дмитро Олександрович непере вершено 
розв’язав задачу про знаходження еквівалентних 
проекцій сфери на площину, виявивши усі, єдино 
можливі проекції (загалом 11 типів), за яких ме-
ридіани та паралелі переходять у кола або прямі. 
Крім того, навів розв’язок окремих важливих за-
вдань картографії. Ця дисертація викликала заці-
кавленість у зарубіжних колег. Працю частинами 
було надруковано в найкращих математичних 
журналах того часу. Глибина та оригінальність 
одержаних результатів зробили ім’я автора широ-
ко відомим. Цьому сприяли і його доповіді на між-
народних конгресах у Канні та Бордо (Франція). 

Наприкінці 1890-х рр. Дмитро Олександро-
вич разом із сім’єю переїхав в Україну (клімат 
північної столиці був не на користь ученому), 
спочатку до Харкова, а потім до Києва, де з січ-
ня 1902 р. обійняв посаду ординарного професо-
ра на кафедрі чистої математики в університеті 
Св. Володимира. Свою діяльність учений розпо-
чав з удосконалення організації навчального про-
цесу та підготовки наукових кадрів. 

Проте цей рік виявився драматичним для 
його родини. Спочатку померла мати, невдовзі – 
дружина. У 1904 р. сам Дмитро Олександрович 
застудився, і хвороба перейшла в гостру форму 
туберкульозу легень. За цих обставин він змуше-
ний був самостійно виховувати трьох дітей. Стан 
здоров’я потребував тривалого лікування, тому 
восени 1906 р. професор поїхав до Австрії, а потім 
до Франції на тривале (майже річне) лікування. 
У Відні він познайомився з Марією Ріхтер, яка і 
стала його другою дружиною. 

Якось, перебуваючи на березі Середземного 
моря на французькій Рив’єрі, Дмитро Олексан-
дрович потрапив у казино. І тут його захопив не 
стільки сам процес гри, як математичний метод 
його організації. На основі знань з математики і 
теорії ймовірностей та досвіду організації рулетки 
Д. Граве хотів отримати висновки для застосуван-
ня у страховій справі. Граючи в рулетку, вчений 

вивчав актуарну (страхову) науку, яку згодом 
використав під час читання математичних кур-
сів у київському Комерційному інституті. Набуті 
знання пізніше йому стали у пригоді при напи-
санні кількох монографій: «Математика страхо-
вого дела», «Энциклопедия математики» (1912), 
«Теория пенсионных касс» (1917), «Математика 
для социального страхования» (1924). Професора 
Д. Граве разом із вченими Стокгольмського уні-
верситету Ф. Лун дбергом і Г. Крамером вважають 
піонером у створенні та розвитку актуарної мате-
матики.

Повернувшись до Києва, Д. Граве очолив 
одну з математичних кафедр у Київському уні-
верситеті Св. Володимира (1907). Загалом нау-
ково-педагогічній діяльності він присвятив понад 
30 років. 

Учений розробив власний курс «Основи нової 
математики», що базувався на розгляді теоретич-
них питань, нових математичних течій. Також для 
абітурієнтів він підготував спеціальний підручник 
«Введение в анализ. Иррациональные числа и 
пределы» (1910). 

 У 1912 р. побачила світ монографія «Энци-
клопедия математики», що призначалася для 
читачів, яких цікавила математика. У 1914-му 
вийшла ще одна його монографія – «Элементы 
высшей алгебры», а в 1915-му – праця «Начала 
алгебры», в якій було використано найновіші на 
той час відомості й досягнення в алгебрі.

Д. Граве вважав, що університет має бути «ла-
бораторією науки», в якій «професор – дослідник, 
а студент – учений-початківець». Це прогресивне 
переконання стало основою діяльності Дмитра 
Олександровича на всіх стадіях навчального про-
цесу. На своїх лекціях талановитий викладач ви-
світлював лише головні питання і вимагав від сту-
дентів самостійного опрацювання всього курсу. 

Основною формою залучення молоді до науки 
були семінарські заняття, які Д. Граве проводив, 
як правило, у вільний від занять час, у матема-
тичному кабінеті університету або ж у себе вдо-
ма. Брати участь у таких семінарах могли лише 
студенти з високою працездатністю, ґрунтовними 
математичними знаннями, схильні до наукової 
роботи. Д. Граве, досконало володіючи діагности-
кою творчих здібностей і обдарованості, орієнто-
ваною на самостійну діяльність, легко визначав 
психічні передумови творчого мислення і творчої 
діяльності своїх учнів. 

На семінарах студенти ознайомлювалися з 
працями визначних учених того часу, реферува-
ли поточну наукову літературу, вивчали класиків 
математики, колективно працювали над продов-
женням таблиць Якобі. 

Вересень
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Д. Граве своїми вільними прийомами роботи 

з учнями виховував у них здатність до постійно-
го саморозвитку. Знання і вміння розглядалися 
не як самоціль, а як засіб розвитку пізнавальних і 
особистісних якостей студента. Роботу наукових 
семінарів талановитий педагог організував так, 
що вони давали можливість пробудити і вдоско-
налити природні дані своїх учнів. Кожен з них от-
римував ту наукову тему, яку його природні дані 
дозволяли опанувати. Кількість знань не мала 
принципового значення, важливою була повнота 
розгляду питання, його прикладний характер. 

Свої наукові інтереси вчений зосередив, го-
ловним чином, на нових напрямах алгебри і теорії 
чисел. За ініціативою Д. Граве в Києві почалося по-
глиблене вивчення праць видатного українського 
математика Г. Вороного, зокрема з питань теорії 
чисел. Особливу увагу на семінарах було приділе-
но теорії груп, яку тоді тільки-но починали викла-
дати. Дмитру Олександровичу вдалося захопити 
своїх учнів новим напрямом алгебри і таким чи-
ном досить швидко досягти значних результатів.

Слід зазначити, що Д. Граве ніколи не вико-
ристовував ідеї та напрацювання учнів у своїх 
публікаціях, навпаки, як справжній учений, сам 
ділився даними власних пошуків і відкриттів. Він 
надавав молодим кадрам всіляку методичну допо-
могу, полегшував їм вихід на наукову арену, си-
лою свого авторитету забезпечував можливості 
публікації результатів досліджень або сприяв уча-
сті в національних, міжнародних конференціях, 
з’їздах. Досить часто практикувалися відряджен-
ня в математичні центри Росії та за кордон.

На початку XX ст. Київська математич-
на школа утвердилась як творчий колектив, 
а семінари Д. Граве, стали широко відомими 
в Європі. На них вивчалися, зокрема, пробле-
ми теорії груп, теорії алгебраїчних чисел. Се-
мінари відкрили шлях у науку таким знаним 
математикам, як М. Кравчук, Ю. Кондратюк,  
О.  Шмідт, М. Чеботарьов, Б. Делоне, О. Остров-
ський, В. Вельмін, В. Тарта ковський, Ю. Соколов, 
Є. Ремез, Н. Ахієзер, В. Дяченко та ін. Більшість із 
них стали видатними вченими і зробили значний 
внесок у розвиток математики та інших наук, під-
готовку наукових кадрів. А О. Шмідт, Б. Делоне і 
М. Чеботарьов організували власні наукові шко-
ли в Москві, Ленінграді та Казані.

Перші післяреволюційні роки для вченого 
були дуже важкими. Вирувала громадянська 
війна, він втратив одного за одним дітей, було 
закрито університет Св. Володимира (1920). Та 
Д. Граве не стояв осторонь складних процесів, 
що відбувалися тоді в Україні. Величезну роль 
він відіграв у діяльності Української академії наук 

(з 1921 р. – Всеукраїнська академія наук; ВУАН). 
Дмитра Олександровича, першим серед мате-
матиків, було обрано дійсним членом Академії 
(1919), і він очолив Комісію прикладної матема-
тики і механіки, спрямовуючи свою діяльність, 
головним чином, на розв’язання актуальних за-
вдань у царині природознавства і техніки. Того ж 
1919 р. Д. Граве обрали дійсним членом Науково-
го товариства ім. Шевченка у Львові.

У 1920 р. розпочалася перебудова науки і 
вищої школи України. Реорганізація була підпо-
рядкована концепції практичної спрямованості 
системи народної освіти. Протягом двох років 
університети, зокрема Київський, було перетво-
рено в інститути народної освіти (педагогічний 
ухил), унаслідок чого дослідницька робота у 
вищих навчальних закладах припинилася: вона 
мала зосередитись у спеціально створюваній 
системі науково-дослідних кафедр з метою об’єд-
нання науково-дослідних робіт Академії і вищих 
навчальних закладів. Дмитро Олександрович 
(неофіційно) для найобдарованіших студентів 
проводив семінари з проблем гідро- і аеромеха-
ніки, теоретичної фізики, теоретичної електро-
механіки, небесної механіки тощо, читав ство-
рений ним курс «Роль математики у прогресі 
культури».

За ініціативою Д. Граве у травні 1921 р. при 
Фізико-математичному відділі ВУАН було створе-
но Лабораторію експериментальних досліджень з 
натуральної філософії, яку вчений і очолив.

У 1922 р. внаслідок чергового скорочення 
штатів найбільших втрат зазнав Фізико-мате-
матичний відділ ВУАН, було ліквідовано Ла-
бораторію експери ментальних досліджень з 
натуральної філософії. При реформуванні систе-
ми організації науки за рішенням Наркомосу 
УСРР в Києві, Харкові та Одесі створили ка-
федри фізико-математичних наук. Так, з липня 
1922 р. основним математичним осередком у Ки-
єві стала науково-дослідна кафедра математики. 
У квітні 1923 р. при ній було організовано три сек-
ції, зокрема прикладної математики, яку очолив 
Д. Граве. У липні цього ж року вчений став ке-
рівником  кафедри. Її діяльність спрямовувалась 
на розв’язання проблем природо знавства, тех-
ніки, промисловості та підготовку аспірантів. У 
1926–1928 рр. Київська науково-дослідна кафе-
дра математики, крім суто математичних дослі-
джень, виконувала значний обсяг робіт з теорії 
повітряного гвинта, теорії електричних машин, 
теорії стійкості тощо.

У 1930 р. Д. Граве отримав звання почесно-
го члена АН СРСР і став керівником Комісії при-
кладної математики ВУАН. 
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У 1934 р. його призначили директором но-
воствореного Інституту математики ВУАН. Під 
керівництвом Д. Граве розгорнулися широкі до-
слідження з актуальних проблем математики та 
її застосування. Діяльності в цьому закладі Дми-
тро Олександрович присвятив останні роки свого 
життя. 

У цей час учений розпочав грандіозний про-
ект з написання «Трактату з алгебраїчного аналі-
зу» (два перші томи цієї фундаментальної праці 
українською і російською мовами вийшли в 1938–
1939 рр.), опублікував низку наукових статей з 
теорії алгебраїчних чисел, алгебраїчних функцій 
тощо. Проте в тематиці його досліджень уже пере-
важали питання прикладної математики, зокрема 
математичні проблеми механіки, застосування 
спеціальних функцій математичної фізики тощо.

Це був важкий період сталінських репресій, 
коли заарештували і розстріляли багато талано-

витих учених. Математична школа Граве припи-
нила своє існування, а самого Дмитра Олексан-
дровича звільнили з посади директора Інституту 
математики, призначивши керівником відділу ал-
гебри і теорії чисел.

Помер учений 19 грудня 1939 р. в Києві. По-
хований на Лук’янівському кладовищі.

На честь Д. Граве на фасаді Інституту мате-
матики НАН України встановлено меморіальну 
дошку. 

Згідно з базою даних Mathematics Genealogy 
Project («Математична генеалогія») учнями і по-
слідовниками Дмитра Олександровича є понад 
2 000 вчених. І сьогодні зберігаються кращі тра-
диції школи видатного математика, зокрема щодо 
розв’язання сучасних проблем змісту математич-
ної освіти,  відбору обдарованої молоді та її під-
готовки до наукової діяльності задля підвищення 
наукового та освітнього потенціалу країни.
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Зачаровує, найпотаємніших струн серця тор-
кається кришталево-дзвінка, задушевна, п’янка 
й ніжна українська пісня. В ній живе душа нашо-
го народу. Вона і в радості, і в смутку дає вихід 
почуттям, лине непе-
реборною хвилею. Її 
міць і велич перевер-
тають світ, оновлюючи 
його. Це відчуваєш, 
слухаючи Національ-
ний заслужений ака-
демічний український 
народний хор Украї-
ни ім. Г. Г. Верьовки. 

А розпочиналося 
все з постанови 11 ве-
ресня 1943 р. Ради на-
родних комісарів УРСР 
«Про створення Дер-
жавного українського 
народного хору», який 
мав зберігати, розвивати та пропагувати україн-
ське народне мистецтво, культивувати народний 
стиль хорового співу.

Засновником і першим керівником хору став 
видатний український композитор і диригент Гри-
горій Гурійович Верьовка, який присвятив свій 
яскравий талант народній пісні, вперше вивів її з 
глибин на професійну сцену, зберігши і традиції, і 
самобутню манеру виконання. 

Г. Верьовці вдалося вирішити завдання вели-
чезної ваги: з багатьох співочих діалектів етно-
фольклорних регіонів України створити єдиний 
стиль, одну звукову палітру українського народ-
ного хору. Добираючи талановитих, здебільшо-
го сільських юнаків і дівчат, Григорій Гурійович 
звертав увагу на те, щоб кожен із них був справж-
нім носієм співочих традицій свого краю. 

Поряд із керівником колективу завжди були 
однодумці: балетмейстери В. Вронський та Л. Ка-

лінін, диригент хору Е. Скрипчинська, диригент 
оркестру Я. Орлов, художник А. Петрицький. 
Подорожуючи Україною, вони глибоко вивчали 
фольклорні скарби, включаючи кращі зразки до 

концертних програм. У 
довгих пошуках народ-
жувався той феномен 
звучання, який став мис-
тецьким законом для 
українського народного 
хору. Г. Верьовка створив 
неповторну звукову палі-
тру. Завдяки своєрідному 
звуковому почерку хор 
упізнавали лише за одні-
єю проспіваною фразою. 

Пісні у виконанні 
колективу стали орга-
нічним явищем музич-
ного побуту повоєнних 
десятиріч країни, нашою 

пісенною класикою. Серед найпопулярніших тво-
рів, написаних для хору Г. Верьовкою: «Понад 
яром колоситься» (на слова М. Стельмаха), «Мо-
лоді серця» (на слова В. Грінчака), «Ковалі» (на 
слова П. Воронька), «Ти земле наша рідная», «Піс-
ня про Хрещатик» (на слова П. Тичини), «Шахта-
рочка» (на слова С. Воскрекасенка). А пісня «І в 
вас, і в нас» (на слова В. Лагоди) стала своєрідною 
візитною карткою хору. Вона звучала польською, 
німецькою, англійською, іспанською мовами як 
посланець миру і добра.

Особливе місце в репертуарі колективу за-
ймали обробки народних пісень (їх було понад 
200!). Причому кожна пройшла своєрідне ви-
пробування на художню досконалість у першо-
класному виконанні. Деякі пісні, вперше почуті 
Григорієм Гурійовичем у гуртовому співі, залиши-
лися без змін, тобто хор виконував їх в авторсько-
му – народному – варіанті (зокрема, «Війте вітри 

11 вересня
Пісня жива – жива й Україна

До 70-річчя з дня заснування Національного заслуженого академічного
українського народного хору України ім. Г. Г. Верьовки (1943)

Треба берегти рідну мову й пісню, бо відмовлятися від них – 
все одно, що руйнувати рід. 

А. Авдієвський 1

1 Цит. за кн.: Корнійчук В. П. Маестро Анатолій Авдієвський: портрет хору з мозаїки. – К., 2012. – С. 189.

Вересень
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Вересень
з України», «Ой за гаєм, гаєм», «А в полі береза, 
а в полі кудрява», «Понад садом, садом», «Схова-
лось сонце за горою» та ін.).

Крім прекрасного виконання пісенного і тан-
цювального фольклору, хор широко використову-
вав народно-виконавські традиції і в авторських 
творах. Дуже цікавою є історія всім відомої пісні 
«Гуцулка Ксеня», яку Г. Верьовка записав на За-
карпатті (виконавиці Валентина Семикоз та Ва-
лентина Черкун). Пісня швидко набула великої 
популярності. І лише через багато років стало ві-
доме ім’я її автора – Роман Савицький.

Г. Верьовка керував хором упродовж двох де-
сятиліть, і завжди мистецька мова цього колективу 
була для слухачів простою і доступною, глибокою 
й неповторною – такою, якою стверджує себе сам 
народ, яка прийшла до виконавців з народної есте-
тики, ставши ознакою всієї їхньої діяльності. До 
виконання кожної пісні колектив прагнув підібра-
ти свій ключ, у кожній відчути жанрові та стильові 
особливості, а головне – заспівати так, щоб звору-
шити, схвилювати публіку, примусити відгукнути-
ся найпотаємніші струни людського серця.

Понад 47 років хор ім. Г. Г. Верьовки очолює 
Анатолій Тимофійович Авдієвський (додатко-
во про митця див. на с. 33–34). Він  не просто 
визначний музикант, хормейстер, диригент, ком-
позитор, блискучий майстер обробок народних 
пісень, організатор, педагог, він – душа колекти-
ву, його визнаний лідер, своєрідний мистецький 
камертон української хорової культури. 

Мабуть, ніхто так не вміє майстерно і неспо-
дівано поєднувати в одному концерті різножан-
рові пісні й танці в гармонійне художньо цілісне 
музично-театральне полотно, як це робить А. Ав-
дієвський. Кожна зі створених ним концертних 
програм неодмінно ставала новим етапом на не-
легкому шляху колективу, своєрідною сходинкою 
до нових художніх звершень. І в цьому послідов-
ному поступі ніхто і ніколи не міг зупинити без-
компромісного Маестро. Він уперто йшов проти 
течії, а за ним – чудовий колектив, перед яким 
гранично вимогливий керівник ставив дедалі 
складніші завдання. 

Однією з найбільших удач хору, справжнім 
потрясінням для слухачів стала його новатор-
ська інтерпретація національної фольк-опери-ба-
лету «Цвіт папороті» Є. Станковича, що понад 
три десятиріччя тому сколихнула музичний світ. 
А. Авдієвський ризикнув вперше об’єднати народ-
ний спів зі звучанням симфонічного оркестру. У 
спектаклі, створеному на народній основі, відчут-
ні мотиви календарної обрядової творчості й свя-
та Івана Купала, простежується фабула гого-
лівського Тараса Бульби. Є. Лисик розробив 
монументальну сценографію. Музична мова тво-
ру була надскладною й надсучасною: поліфоніч-

ність, біфункціональність вимагали високого про-
фесіоналізму. Весь твір так і не вдалося заспівати. 
Його заборонили при перегляді на генеральній 
репетиції, звинувативши авторів у націоналізмі. 
Згодом відповідні органи зробили все, аби робота 
зникла... Зараз хор виконує фрагменти з опери 
(у постановці 2003 р.).

Як сильно треба було любити рідну пісню, 
щоб, дуже добре закінчивши в 1958 р. Одеську 
державну консерваторію і маючи імідж дуже пер-
спективного хормейстера-академіста, найкращо-
го учня славетної школи К. Пігрова, присвятити 
себе народній хоровій культурі!

Дбайливо збираючи, любовно обробляючи та 
здійснюючи аранжування незайманих народних 
перлин, Анатолій Тимофійович розкрив і збагатив 
давні традиції народного хорового виконання а ка-
пела і разом з тим майстерно використав у своїй 
багатобарвній палітрі виражальні засоби світо-
вого академічного мистецтва. Як тонкий ювелір 
над діамантом, працює він над кожною піснею, 
і вона спалахує в його трактуванні несподівани-
ми гранями. Будучи справді сучасним митцем, 
А. Авдієвський постійно прагне до оновлення ви-
конавських прийомів, розширення репертуару 
хору, органічно поєднує у своїй творчості повагу 
до традицій з динамічним новаторством.

З поетичним мисленням народу, з його гли-
бинними художніми традиціями безпосередньо 
пов’язаний і сам синтетичний характер мисте-
цтва хору ім. Г. Г. Верьовки, що органічно по-
єднує пісню, танець, інструментальну музику й 
елементи барвистого театрального дійства. Ко-
лективові стало доступним, підвладним те, що 
раніше в народному хорі здавалося неможливим. 
Легко, майже непомітно переходять артисти від 
пісенних епізодів до хореографічних сцен, плас-
тично й наспівно рухаються у мальовничих хоро-
водах. Перед глядачами оживає справжній театр 
національної пісні й танцю. Тут – і сповнений 
вогняного темпераменту «Ярмарок» В. Зубиць-
кого, і чарівний вінок пісень, серед яких  «Реве та 
стогне Дніпр широкий», «Ой, чий то кінь стоїть», 
«Діброва зелена»,  «Ой, не плавай, лебедонько» 
в обробках А. Авдієвського, і запальні «Запорож-
ці», і лірична «Веснянка», і суцвіття закарпат-
ських танців.

Можна годинами перебирати пісні, що ви-
конує хор: «Взяв би я бандуру», «Розпрягай-
те, хлопці, коней», «Цвіте терен», «Ой сива зо-
зуленька», «І шумить, і гуде...» та ще десятки й 
сотні інших – мрійливих і веселих, жартівливих 
і смутних. Лірика глибока, щира – то душа на-
роду, душа колективу. Лірика в усьому: в пісні, 
в звучанні оркестру, в танці. Тим і багатий, тим 
і щедрий цей колектив, що він поєднує в собі 
всі сторони українського музичного мистецтва: 
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героїчно піднесене «Гей наливайте повнії чари» 
природно поєднується з тужною стрілецькою 
«Чуєш, брате мій», а реквієм «Степом, степом» зі 
щемною «Летіла зозуля». Коли ж до цього дода-
ються троїсті музики, кокетливий танець «Голуб-
ка», а вслід за ним гримить могутній чоловічий 
хор «Байда», створюється воістину незабутня 
картина.

Нині колективові ніби й легше живеться, при-
наймні можна співати все, що до душі. І верьов-
ківчани вповні користуються цим незаперечним 
правом. Уперше в незалежній Україні саме хор ім. 
Г. Г. Верьовки у приміщенні Національної опери 
виконав знамениту молитву М. Лисенка «Боже 
великий, єдиний, нам Україну храни», а також 
гімн «Ще не вмерла Україна». Разом із капелою 
«Думка» та Національним симфонічним оркестром 
України на сцені Національного палацу культури 
«Україна» в 1993 р. хор виконав «Реквієм» компо-
зитора Є. Станковича, присвячений 60-річчю Голо-
домору 1932–1933 рр. в Україні – темі, яку колись 
не те що порушувати, а й згадувати не дозволяло-
ся. Тому, хто чув цей виступ, відкрилася ще одна 
незвідана сторінка творчості хору.

Самобутність і високохудожність виконання, 
музикальність і гнучкість фразування, дивовиж-
не розмаїття голосів, поєднання емоційності та 
стриманості, душевної відкритості й доброзич-
ливого гумору, чистоти й безпосередності – ось 
чим зачарував мільйони шанувальників пісні хор 
ім. Г. Г. Верьовки. І де б не виступав він – на рід-
них теренах чи в країнах близького зарубіжжя, в 
Європі чи на далеких континентах – скрізь мисте-
цтво українського народу полонить і сприймаєть-
ся як близьке та зрозуміле. 

За час існування колектив побував у більш як 
у 50 країнах, і в кожній виконував пісні народу, 
котрий його гостинно приймав (обов’язково мо-
вою оригіналу). Записи українських пісень у ви-
конанні хору розійшлися по світу 8-мільйонним 
тиражем.

Справді, не може не зачаровувати ця пісенна 
стихія, злагоджене багатоголосся, високі зразки 
народнопісенної культури. Хор співає, мов одна 
щедра, багата, вразлива душа. Надзвичайно гармо-
нійно розцвічують його програму оркестр народних 
інструментів під керівництвом заслуженого діяча 
мистецтв України С. Савчука, а також танцюваль-
на група, очолювана народним артистом України, 
головним балетмейстером О. Гомоном.

Слід згадати і ветеранів хору, котрі творили 
історію цього злагодженого мистецького організ-
му. Це насамперед О. Горова, В. Черкун, В. Зав-
городній, М. Касьяненко, М. Шраменко, Д. Фо-
менко, Р. Мироненко, С. Баштан та ін. Тривалий 
час в оркестрі працював Є. Бобровников, який не 
тільки грав на народних інструментах, а й сам ви-
робляв їх.

Усе, що виношує і показує колектив май-
стрів, – то відблиски творчої енергії землі з ти-
сячолітньою народною культурою, високістю її 
людського духу. Несучи у світ це живодайне мис-
тецтво, українські артисти не лише прославляють 
на всіх континентах свою Батьківщину, щедру 
красу і силу свого народу, вони щораз нагадують, 
передусім нам, тим, хто живе в Україні, що воло-
діємо ми унікальним культурним скарбом, який 
необхідно дбайливо оберігати, бо за ним – наше 
життя, нетлінна спадщина, до якої долучаються 
покоління за поколіннями.
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Жовтнева елегія

За голубою далиною
дощами вмита далина,
там де зеленою стіною
тримає світ озимина…

Відходить жовтень… На палітру
кладе нові й нові мазки,
кошлатить буйну гриву вітру,
озера мутить і річки.

Вночі сипне дощем у шибку 
і сум до хати заведе,
а місяць золотаву скрипку
на стіл тихенько покладе –
і все вгамується… Рукою
торкни і забринить струна:
– За голубою далиною
дощами вмита далина…

В. Підпалий 1

1  Підпалий В. Жовтнева елегія // Золоті джмелі : вибр. тв. / В. Підпалий. – К., 2011. – С. 176.

Жовтень ходить по краю та виганяє птиць із гаю.

Як у жовтні лист жовтіє, то і поле посумніє.

В жовтні з сонцем розпрощайся, ближче до печі підбирайся.
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1
Міжнародний день музики

Відзначається щороку за рішенням Міжнародної музичної ради ЮНЕСКО, ініціатором відзначен-
ня цього дня був Дмитро Шостакович

Міжнародний день людей похилого віку
Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A/RES/45/106 від 

14.12.1990 р.

День ветерана
Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України № 1135/2004 від 24.09.2004 р.
110 рокiв вiд дня народження Георгія (Юрія) Павловича Францова (Францева) (1903–1969), 

російського філософа, історика
100 рокiв вiд дня народження Андре Фужерона (1913–1998), французького живописця, графіка

2
Міжнародний день боротьби проти насилля

Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A/RES/61271 від 
15.06.2007 р.

160 рокiв вiд дня народження Чiпрiана Порумбеску (1853–1883), румунського композитора, 
диригента, одного з основоположникiв румунської нацiональної музики

70 рокiв вiд дня народження Богдана Михайловича Стельмаха (1943), українського драматур-
га, поета, перекладача

3
140 рокiв вiд дня народження В’ячеслава Яковича Шишкова (1873–1945), росiйського письмен-

ника
140 рокiв вiд дня народження Iвана Сергійовича Шмельова (1873–1950), росiйського пись-

менника
90 рокiв вiд дня народження Iгоря Микитовича Сєдака (1923–2009), українського архітектора
80 років від дня народження Івана Пилиповича Ющука (1933), українського мовознавця, пе-

рекладача, громадського діяча 

4
1040 років від дня народження Абу Рейхана Мухаммеда Ібн-Ахмеда аль-Біруні [973–

1048(?)], середньоазіатського вченого-енциклопедиста
90 рокiв вiд дня народження Iвана Миколайовича Даньшина (1923–2011), українського вче-

ного-юриста
75 років від дня народження Петра Степановича Кукуюка (1938–1982), українського актора, 

режисера

5
Всесвітній день учителів

Відзначається щорічно в ознаменування річниці підписання Рекомендації ЮНЕСКО та Міжнарод-
ної організації праці щодо становища учителів 

300 рокiв вiд дня народження Денi Дiдро (1713–1784), французького фiлософа, просвiтни-
ка, письменника

140 рокiв вiд дня народження Михайла Юрійовича Яцкiва (1873–1961), українського пись-
менника

90 рокiв вiд дня народження Володимира Васильовича Канiвця (1923), українського пись-
менника
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6
День працівників освіти

Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України № 513/94 від 11.09.1994 р.
110 років від дня народження  Ернеста Томаса Сінтона Уолтона (1903–1995), ірландського фі-

зика-ядерника, автора першого прискорювача для заряджених частинок, лауреата Нобелівської премії 
1951 р.

90 років від дня народження Антона Аполлінарійовича Комарницького (1923–1995), укра-
їнського кіносценариста

7
Всесвітній день архітектури

Відзначається щорічно у перший понеділок жовтня за рішенням 20-ї Генеральної Асамблеї Міжна-
родного союзу архітекторів

160 рокiв вiд дня народження Олександра Андрійовича Цицовича (1853–?), вiйськового дiя-
ча перiоду Української Центральної Ради, генерал-лейтенанта

110 рокiв вiд дня народження Вадима Євгеновича Лашкарьова (1903–1974), українського фiзика
75 років від дня народження Дмитра Власовича Степовика (1938), українського мистецтво-

знавця

8
День юриста

Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України № 1022/97 від 16.09.1997 р.
190 рокiв вiд дня народження Iвана Сергійовича Аксакова (1823–1886), росiйського письмен-

ника-публiциста, одного з керівників московського Слов’янського комітету, ідеолога слов’янофільства 
та панславізму

140 років вiд дня народження Олексія Вікторовича Щусєва (1873–1949), російського архітек-
тора, зокрема, автора  проекту Мавзолею В. І. Леніна на Красній площі в Москві

130 рокiв вiд дня народження Елпидифора Анемподистовича Кирилова (1883–1964), укра-
їнського фiзика

125 років від дня народження Сергія Григоровича Колоса (1888–1969), українського художни-
ка, дослідника народного мистецтва

125 років від дня народження Михайла Харлампійовича Пилипенка (1888–1953), україн-
ського актора

110 рокiв вiд дня народження Сергія Степановича Уразовського (1903–1961), українського 
фiзико-хiмiка

9
Міжнародний день поштової служби

Відзначається щорічно в річницю заснування Всесвітнього поштового союзу (1874 р., м. Берн, 
Швейцарія)

200 рокiв вiд дня народження Миколи Володимировича Станкевича (1813–1840), росiйсько-
го громадського дiяча, фiлософа-iдеалiста, поета

10
Всесвітній день охорони психічного здоров’я

Відзначається щорічно з 1992 р. за ініціативою Всесвітньої федерації психічного здоров’я ВООЗ 
День працівників стандартизації та метрології

Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України № 910/2002 від 08.10.2002 р.
200 років вiд дня народження Джузеппе Вердi (1813–1901), iталiйського композитора
110 рокiв вiд дня народження Сергія Івановича Борисова (1903–1983), українського вченого в 

галузi трубопрокатного виробництва
90 рокiв вiд дня народження Iвана Івановича Гайдая (1923–2004), українського письменника
80 рокiв вiд дня народження Анатолія Корнійовича Шидловського (1933), українського вче-

ного в галузi електротехнiки та електроенергетики
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11
130 рокiв вiд дня народження Михайла Федоровича Бринського (1883–1957), українського 

скульптора
130 років від дня народження Романа Івановича Орленка [справж. – Прокопович (1883–

1962)], українського співака, педагога
125 років від дня народження Наталії Юстинівни Мірзи-Авак’янц (1888–1940), українського 

історика, археографа, джерелознавця

12
110 рокiв вiд дня народження Якова Васильовича Майстренка (1903–1987), українського дра-

матурга, перекладача
90 рокiв вiд дня народження Юдіфі Григорівни Рожавської (1923–1982), українського компо-

зитора

13
Міжнародний день зменшення ризику природних катастроф

Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A/RES/64/200 від 
25.02.2010 р.
День працівників санітарно-епідеміологічної служби 

Відзначається щорічно у другу неділю жовтня відповідно до Указу Президента України 
№ 1178/2004 від 05.10.2004 р.

День художника
Відзначається щорічно у другу неділю жовтня відповідно до Указу Президента України № 1132/98 

від 09.11.1998 р.
200 рокiв вiд дня народження Віктора Іпатійовича Аскоченського (1813–1879), українського 

та росiйського культурного дiяча
175 років від дня народження Олександра Івановича Рубця (1838–1913), українського та ро-

сійського музичного теоретика, педагога, хорового диригента, фольклориста, композитора
140 рокiв вiд дня народження Андрія Микитовича Гаєка (1873–1949), українського спiвака
130 рокiв вiд дня народження Володимира Олександровича Сельського (1883–1951), україн-

ського геолога, геофiзика
125 років від дня народження Михайла Яковича Калиновича (1888–1949), українського мо-

вознавця, літературознавця
110 рокiв вiд дня народження Такiдзi Кобаясi (1903–1933), японського письменника
90 рокiв вiд дня народження Михайла Івановича Сiкорського (1923–2011), українського істо-

рика, краєзнавця
80 років від дня народження Марка Анатолійович Захарова (1933), російського режисера те-

атру й кіно

14
Покрова Пресвятої Богородиці
День українського козацтва

Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України № 966/99 від 07.08.1999 р.
70 років від дня звільнення (1943) від німецько-фашистських загарбників м. Запоріжжя
130 рокiв вiд дня народження Івана Івановича Кревецького (1883–1940), українського iстори-

ка, бiблiотекаря, журналiста
110 рокiв вiд дня народження Михайла Олексійовича Бiрюкова (1903–1966), українського 

письменника
80 років від дня народження Ганни Іванівни Сумської (1933), української актриси 
80 років від дня народження Галини Опанасівни Туфтіної (1933–2007), української спі-

вачки
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15
180 років від дня народження Пелагеї Яківни Литвинової (1833–1904), українського етногра-

фа, фольклориста, письменниці, педагога
150 років від дня народження Петра Кузьмича Козлова (1863–1935), російського дослідника 

Монголії та Тибету, учня М. Пржевальського
100 рокiв вiд дня народження Нурдина Джамалдиновича Музаєва (1913–1983), чеченського 

письменника, лiтературознавця, перекладача

16
Всесвітній день продовольства

Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A/RES/35/70 від 
05.12.1980 р.

140 рокiв вiд дня народження Льва Олександровича Чугаєва (1873–1922), росiйського хiмiка
90 рокiв вiд дня народження Iвана Сергійовича Хмiля (1923–2003), українського iсторика

17
Міжнародний день боротьби за ліквідацію бідності

Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A/RES/47/196 від 
22.12.1992 р.

90 рокiв вiд дня народження Володимира Федоровича Уткiна (1923), українського вченого у 
галузi механiки

80 рокiв вiд дня народження Андрія Миколайовича Кушнiренка (1933), українського хорово-
го диригента

75 років від дня народження Юрія Арсенійовича Скирди (1938–1994) українського художни-
ка, режисера-мультиплікатора

18
125 років від дня народження Петра Григоровича Гончарова (1888–1970), українського диригента
120 рокiв вiд дня смертi Шарля Гуно (1818–1893), французького композитора, диригента

19
День апостола Фоми
День працівників целюлозно-паперової промисловості

Відзначається у третю суботу жовтня відповідно до Указу Президента України №885/2008 від 
01.10.2008 р.

100 рокiв вiд дня народження Степана Калиновича Ярового (1913–1988), українського живо-
писця

75 років від дня народження Віктора Олександровича Таранченка (1938), українського скуль-
птора

20
Всеукраїнський день боротьби із захворюванням на рак молочної залози

Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України № 42/2005 від 17.01.2005 р.

День працівників харчової промисловості
Відзначається в третю неділю жовтня відповідно до Указу Президента України № 714/95 від 

08.08.1995 р.
280 рокiв вiд дня народження Адама Тадеуша Станислава Нарушевича (1733–1796), поль-

ського поета, історика, перекладача
130 рокiв вiд дня народження Якова Степановича Степового [справж. – Якименко (1883–

1921)], українського композитора, публіциста, музичного критика, педагога
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21
День Конституції Автономної Республіки Крим

Відзначається щорічно відповідно до Постанови Верховної Ради Автономної Республіки Крим 
№ 721-2/99 від 20.10.1999 р.

180 рокiв вiд дня народження Альфреда Бернгарда Нобеля (1833–1896), шведського iнже-
нера-хiмiка, пiдприємця

125 років від дня народження Миколи Васильовича Здобнова (1888–1942), російського біблі-
ографа, книгознавця

110 рокiв вiд дня народження Михайла Васильовича Купрiянова (1903–1991), росiйського 
художника, одного з Кукринiксiв

75 років від дня народження Вірка Балея (1938), українського диригента, піаніста, композитора

22
170 рокiв вiд дня народження Генрiка Іполитовича Семирадського (1843–1902), польського 

та росiйського живописця
110 рокiв вiд дня народження Олександра Федоровича Макарченка (1903–1979), українсько-

го нейрофiзiолога
100 рокiв вiд дня народження Василя Івановича Свиди (1913–1989), українського скульптора

23
140 рокiв вiд дня народження Михайла Євграфовича Софронова (1873–1944), українського 

вченого-агронома
130 років від дня народження Якова Самійловича Магазинера (1883–1941), українського 

скрипаля, педагога
120 рокiв вiд дня народження Пилипа Омеляновича Козицького (1893–1960), українського 

композитора, педагога, музично-громадського дiяча
110 рокiв вiд дня народження Миколи Васильовича Корноухова (1903–1958), українського 

вченого в галузi теорiї споруд
80 рокiв вiд дня народження Євгенії Миколаївни Чайкiної (1933), українського архiтектора
75 років від дня народження Ліни Костянтинівни Завальної (1938), українського архітектора

24
День Організації Об’єднаних Націй

Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A/RES/168 (ІІ) від 
31.10.1947 р.

Всесвітній день розвитку інформації
Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A/RES/3038 (ХХVІІ) 

від 19.12.1972 р.
190 рокiв вiд дня народження Глафіри Іванівни Псьол [в заміжжі – Дунiна-Борковська (1823–

1886)], української художницi
100 рокiв вiд дня народження Армана Лану (1913–1983), французького письменника, літерату-

рознавця

25
70 років від дня звільнення (1943) від німецько-фашистських загарбників м. Дніпропетровська
175 років від дня народження Жоржа Бізе [справж. – Александр Сезар Леопольд Бізе (1838–

1875)], французького композитора
170 рокiв вiд дня народження Гліба Iвановича Успенського (1843–1902), росiйського письменника
100 рокiв вiд дня народження Олекси (Олексія) Івановича Гуреїва (1913–1999), українсько-

го письменника
100 рокiв вiд дня народження Дмитра Васильовича Франька (1913–1982), українського актора
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26
125 років від дня народження Федора Федоровича Арістова (1888–1932), російського літера-

турознавця, історика, етнографа
120 рокiв вiд дня народження Милоша Црнянського (1893–1977), сербського письменника

27
27–28  День незалежності Туркменістану
Всесвітній день аудіовізуальної спадщини

Відзначається щорічно відповідно до резолюції, затвердженої на 33-й сесії Генеральної конферен-
ції ЮНЕСКО (2005)

День автомобіліста і дорожника
Відзначається в останню неділю жовтня відповідно до Указу Президента України №452/1993 від 

13 жовтня 1993 р.
75 років від часу заснування (1938) Спілки радянських художників України (нині – Національна 

спілка художників України, статус національної з 1998 р.)
90 рокiв вiд дня народження Анатолія Йосиповича Рогожина (1923–2000), українського юриста
75 років від дня народження Неоніли Миколаївни Білецької (1938), української та російської 

актриси

28
День визволення України від фашистських загарбників

Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України № 836/2009 від 20.10.2009 р.
110 рокiв вiд дня народження Івлiна Артура Во (1903–1966), англiйського письменника
100 рокiв вiд дня народження Юхима Юлійовича Учителя (1913–1988), росiйського кіноопе-

ратора, режисера документального кiно
80 рокiв вiд дня народження Iвана Михайловича Шутєва (1933), українського живописця

29
150 років від дня створення (1863) Міжнародного Руху Червоного Хреста і Червоного 

Півмісяця

31
День апостола та євангеліста Луки

70 років від часу проведення (1943) Керченсько-Ельтигенської десантної операції, здійсненої си-
лами Пiвнiчно-Кавказького фронту, Чорноморського флоту та Азовської військової флотилії з метою 
створення плацдарму в східній частині Керченського півострова

160 рокiв вiд дня народження Миколи Iвановича Кибальчича (1853–1881), українського ви-
нахiдника, революціонера-народника

130 років від дня народження Михайла Олександровича Злобинця (1883–1937), українсько-
го поета, культурно-освітнього діяча

75 років від дня народження Геннадія Васильовича Жукова (1938), українського графіка, 
скульптора

75 років від дня народження Леоніда Васильовича Череватенка (1938), українського поета, 
перекладача, сценариста, мистецтвознавця, літературознавця
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Знаменитий 
французький філо-
соф,  письменник,  по-
ет, драматург, теоре-
тик мистецтва, зас-
новник і невтомний 
редактор французь-
кої енциклопедії Дені
Дідро належить до 

славної плеяди французьких просвітників ХVIIІ ст.
Плоди його активної творчої діяльності ста-

ли надбанням не лише французької, а й світової 
культури. Все своє життя Дідро виступав проти 
тиранічного свавілля влади та невігластва, пропа-
гуючи освічене та гуманне людське суспільство. 
Тому його з повним правом можна назвати одним 
із найяскравіших представників доби Просвітни-
цтва.

Дені Дідро народився у північно-східній ча-
стині Франції, в містечку Лангр (провінція Шам-
пань), у сім’ї заможного ремісника, який мав 
майстерню з виготовлення ножів та медичних 
інструментів. Батько прагнув дати двом своїм 
синам гідну освіту. Єдиним на той час способом 
отримати її у Франції було навчання в єзуїтських 
колежах і школах. У віці 8–9 років Дені та його мо-
лодший брат Дідьє П’єр почали відвідувати такий 
колеж, де вивчали давні мови, історію, ораторське 
мистецтво, літературу, катехізис. Хлопчик дуже 
добре навчався, і отці-єзуїти були задоволені успі-
хами учня. Йому пророкували духовну стезю. 
22 серпня 1726 р. Дені вистригли тонзуру (кру-
жечок волосся на голові), що означало приналеж-
ність до кліру. 

З 15 років Дені навчався в Парижі, у колежі 
Д’Арку. Там він продовжив вивчення грецької 
мови та латині, почав вивчати математику. Юна-
ка не дуже захоплювала перспектива духовної 
кар’єри, і, порадившись із батьком, він після за-
кінчення колежу два роки працював помічником 
прокурора. Однак юридичні науки також не за-
цікавили Дені. У вільний час він студіював мови, 

математику. Особливо любив геометрію, яка не 
тільки спрямувала його розум, а й зробила логіку 
Дідро більш чіткою. Згодом юнак вирішив зали-
шити службу і повністю присвятити себе науці. 
Через те, що він не здобув ніякого пристойного 
фаху, батько залишив Дені без матеріальної під-
тримки. Незважаючи на це, Дідро прагнув бути 
вільною людиною, підпорядковувати себе вну-
трішнім зацікавленням, а не зовнішнім правилам. 
Він шукав свій власний шлях у житті та науці. 
Протягом десяти років, із 1733-го по 1743 р., за-
робляв випадковими уроками, перекладами. У 
цей час відбувалось інтелектуальне накопичен-
ня: Дені вивчав природничі й точні науки, твори 
видатних філософів, удосконалював знання ста-
родавніх та нових мов. Уважно вивчаючи твори 
Аристотеля та Платона, Ф. Бекона та Дж. Локка, 
Р. Декарта та Б. Спінози, він сформував власні фі-
лософські погляди і перейшов на позиції деїзму, а 
потім – атеїзму.

До тридцятирічного віку Дідро не мав ніякої 
конкретної справи, не надрукував жодної праці, 
але вже став мислителем, який мав надзвичайно 
багатий запас знань. За десять років неспокій-
ного, внутрішньо продуктивного життя він став 
справжнім енциклопедистом. До кола друзів Дід-
ро у той час входили такі видатні у майбутньо-
му письменники та філософи, як Ж.-Ж. Руссо та 
Е. Б. Кондільяк, математик Ж. Л. Д’Аламбер. 
Спілкування з ними підштовхнуло Дідро до літе-
ратурної праці. Зустрічі, розмови і бесіди, наукові 
суперечки вплинули на кожного з друзів. Усі вони 
стали енциклопедистами та представниками по-
тужного ідейного руху – французького Просвіт-
ництва. 

Просвітництво у XVIII ст. поширювалось  у 
тих європейських країнах, що вступили на шлях 
капіталістичного розвитку. Поборники Просвіт-
ництва (просвітники) критикували феодальний 
лад та його культуру, вимагали встановлення но-
вих, прогресивніших суспільних порядків, висту-
пали на захист народних мас, за їхнє право на осві-

5  жовтня
Великий французький просвітник
До 300-річчя від дня народження Д. Дідро (1713–1784)

Свет просвещения может переноситься из одного места 
в другое, но он уже не может погаснуть.

Д. Дідро 1

1 Дидро Д. Избранные атеистические произведения. – М., 1956. – С. 289.
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ту й культуру, вірили в людину, її розум і високе 
покликання. Просвітники зробили надбанням пе-
редової суспільної думки ідеал вільного й щасли-
вого існування людей, що мають рівні можливості 
для розвитку своїх здібностей, їх суспільно-корис-
ного використання та справедливого розподілу. В 
цьому вони продовжували традиції Відродження і 
Реформації. Розум та освіченість у добу Просвіт-
ництва стали мірилом гідності людини. У цей час 
навіть у середовищі знатних вельмож перші міс-
ця належали не титулованим дворянам, а розум-
ним і освіченим людям – Вольтеру, Дідро, Руссо, 
Д’Аламберу та ін. Уся Франція почала визнавати 
найрозумніших, найосвіченіших. 

Першою працею Дідро, за яку він отримав го-
норар, був його вільний переклад з англійської на 
французьку мову книги А. Е. Шефтсбері «Дослі-
дження про доброчесність, або Заслугу». Англій-
ський вільнолюбний мораліст Шефтсбері у сво-
їй книзі виступав проти релігійного фанатизму, 
обґрунтував ідеал гармонійно розвиненої особи, 
що стверджувала в житті єдність істини добра й 
краси. Його ідеї допомогли молодому філософу 
розширити уявлення про людину і визначитись, в 
якому напрямі розвивати свою діяльність. Відтоді 
він швидко пішов по самостійному шляху. У дру-
гій половині 40-х рр. XVIII ст. Дідро вже був ав-
тором кількох філософських праць, зокрема «Фі-
лософські думки» (1746), «Прогулянка скептика, 
або Алеї» (1747). 

Велике невдоволення єзуїтів викликав трак-
тат «Філософські думки», основною думкою якого 
було утвердження права розуму скрізь, навіть у 
релігії, визнання рівності всіх релігій. Єзуїти не 
могли не заперечувати цього, і тому твір Дідро 
було засуджено Паризьким парламентом до пу-
блічного спалення одночасно з книгою Ж. Ламе-
трі «Природна історія душі». 

Практика публічного спалення книжок ді-
йшла апогею ще у 1715 р., коли відбувалися 
справжні «книжкові пожежі». Це було зумовлено 
величезною роллю, яку відігравала в політичній 
боротьбі у Франції книга, котра у той час стала 
справжньою «духовною зброєю» народу. Широ-
кі маси з великим інтересом читали філософські 
праці, в яких обґрунтовувалася необхідність по-
літичної боротьби. Тому парламент, що усвідом-
лював загрозу старому порядку з цього боку, ви-
рішив спалювати не тільки єретично-релігійні, а 
й прогресивні філософські книги. Починаючи з 
30-х рр. XVIII ст. у числі призначених до спален-
ня філософських творів були такі безсмертні тво-
ріння людського розуму, як «Філософські листи» 
Вольтера, «Думки про пояснення природи» Дідро, 
«Еміль» Руссо, «Про розум» Гельвеція та багато 

інших. Однак спалення книг не знищувало ідей, 
що були висловлені в них, навпаки, воно робило 
їх ще популярнішими. Заборонені книги таємно 
переписувалися та розповсюджувалися. Вони 
друкувались у Голландії та переправлялися до 
Франції. З цієї причини у 1740-і рр. Дідро багато 
писав, але друкував не всі свої твори, інколи пу-
блікував їх анонімно.

Роздуми над працями вітчизняних та англій-
ських філософів-«вільнодумців» спричинили оста-
точний розрив Дідро з католицькою ортодоксією. 
Сила теоретичних висновків матеріалізму приве-
ла його до матеріалістичного світогляду. За від-
криту пропаганду атеїстичних поглядів у праці 
«Лист про сліпців для науки зрячим» у 1749 р. 
Дідро потрапив у в’язницю. Перебування у Вен-
сенському замку не було тривалим. Усі звинува-
чення він відкидав і згодом вийшов на свободу. 

Дідро продовжив роботу над «Енциклопе-
дією», яку розпочав ще в 1745 р. Саме ця праця 
стала для вченого справою всього його життя. 
Приводом для створення видання була пропози-
ція одного з видавців перекласти з англійської на 
французьку мову «Енциклопедії» Е. Чемберса. 
Дідро замислився над створенням французької 
енциклопедії. Він настільки захопився цією ідеєю, 
що відразу взявся до роботи. Переконавши ви-
давця у вигідності такого проекту, зміг добитися 
від влади дозволу на його здійснення. Дідро зумів 
зацікавити новою справою своїх друзів, а згодом 
її підхопили більшість з великих людей Франції. 
Майбутнє видання дістало назву «Енциклопедія, 
або Тлумачний словник наук, мистецтв і ремесел» 
(далі – «Енциклопедія»). 

Спочатку провели велику підготовчу робо-
ту: зібрали й систематизували численні матеріа-
ли, розробили проспект «Енциклопедії», за яким 
у виданні мали бути представлені досягнення в 
усіх галузях знань, мистецтв та розвиток реме-
сел. Для здійснення такого масштабного проек-
ту потрібно було створити потужний авторський 
колектив, і Дідро з цим завданням упорався: 
йому вдалося об’єднати найкращих представ-
ників французького Просвітництва – Вольтера, 
Ж.-Ж. Руссо, Ж.-Л. Д’Аламбера, Ш.-Л. Монте-
ск’є, П. Гольбаха, К. Гельвеція, А. Тюрго, Ф. Кене, 
Ж. Бюффона, Ж.-Ф. Мармонтеля, М. Кондорсе 
та ін. Він створив своєрідну «Республіку вчених». 
Письменників, учених, митців, які згрупували-
ся навколо «Енциклопедії», почали називати ен-
циклопедистами. Натхненником цієї групи був 
редактор – Д. Дідро. У процесі роботи між авто-
рами-укладачами складався новий тип спілкуван-
ня: у живих, безпосередніх щоденних бесідах та 
дискусіях розвивалося мислення доби Просвітни-
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цтва. В їхньому середовищі сформувалися нові по-
гляди на сутність людини, її права та обов’язки, на 
справедливий суспільний устрій тощо.

Розуміючи надзвичайно важливу роль книги 
у тогочасній Франції, зокрема особливу популяр-
ність словників серед французів, та зважаючи на 
те, що автори «Енциклопедії» представляють різ-
ні погляди на суспільні проблеми, Дідро прагнув 
зробити її політичною трибуною нації. На його 
думку, у цьому виданні в межах єдиної світо-
глядної програми можна було дати відповіді на 
численні питання, що стояли перед ідеологами 
революційно та опозиційно налаштованих верств 
суспільства. Дідро спромігся надати «Енциклопе-
дії» такий розмах та полемічний запал, який зро-
бив її маніфестом епохи Просвітництва. Енцикло-
педисти своєю діяльністю вплинули на уми людей 
і таким чином підготували політичну революцію. 
Погляди французьких енциклопедистів на той час 
визначали духовне життя всієї Європи. 

Усі, хто брав участь у роботі над «Енциклопе-
дією» (183 особи), здійснили справжній подвиг, 
але першим подвижником був її організатор та 
духовний керівник – Д. Дідро, який упродовж 
25 років невтомно трудився, щоб здійснити гран-
діозний задум. Історія «Енциклопедії» – це історія 
майже всього життя вченого. Він розпочав ро-
боту над виданням у 1745 р. у віці 32 років. Пер-
ший том вийшов у 1751-му, а повністю видання 
було завершено наприкінці життя Д. Дідро – у 
1780-му, коли йому було 67 років. Крім того, що 
вчений багато займався організаційною та редак-
торською роботою, він написав до «Енциклопедії» 
1 259 статей, зокрема, був автором майже всіх 
статей з питань техніки та ремесел, деяких – з фі-
лософії, а також з фізики та хімії.

Робота час від часу переривалась через те, що 
«Енциклопедію» забороняли. Це траплялося кож-
ного разу після того, як виходили статті та книжки 
антирелігійного змісту, написані авторами «Енци-
клопедії». Але Дідро без офіційного дозволу все ж 
продовжував роботу, і весь тягар праці лежав на 
його плечах, бо багато із сподвижників ученого 
припинили співробітництво, у т. ч. його друг та 
співредактор Д’Аламбер. До того ж для видання 
постійно не вистачало фінансування, але завдя-
ки енергії Дідро та допомозі високопоставлених 
прихильників «Енциклопедії» вона продовжувала 
виходити. 

Свою лепту в цю справу внесла й російська ім-
ператриця Катерина ІІ, яка протягом багатьох ро-
ків листувалася з Дідро і навіть пропонувала йому 
завершити видання «Енциклопедії» в Росії. На той 
час уже було перекладено з французької мови на 
російську перші статті з неї відомим російським 

філософом українського походження Я. Козель-
ським. У 1773 р. на запрошення імператриці Дідро 
здійснив поїздку до Росії. Щоб матеріально підтри-
мати енциклопедиста, Катерина ІІ придбала його 
бібліотеку з умовою, що та довіку залишатиметься 
у Дідро. Самого вченого було призначено бібліоте-
карем її імператорської величності. 

Перебуваючи на гостині в імператриці, фран-
цузький просвітник багато часу з нею спілкував-
ся, прагнув переконати в необхідності просвіти 
народу, в тому, що в Росії потрібно докорінно 
змінити систему управління та освіти, зокрема за-
провадити безкоштовне навчання. Він також про-
понував скасувати всі станові привілеї, кріпосне 
право тощо. Однак для Катерини ІІ всі проекти со-
ціальних реформ, запропонованих французьким 
мислителем, були лише гострою інтелектуальною 
розвагою. Думки Дідро після перебування в Росії 
знайшли відображення у «Філософських, історич-
них та інших записках різного змісту», а також у 
знаменитих критичних зауваженнях на «Наказ» 
імператриці. В Росії Дідро став дійсним членом 
Академії наук і почесним членом Академії мис-
тецтв.

Повернувшись на батьківщину в жовтні 
1774 р., Дідро вже до самої смерті не залишав 
Франції. Він багато працював, займався журна-
лістською та літературною роботою. В останні 
роки життя вивчав праці Сенеки, який приваблю-
вав його своєю моральністю та глибиною розуму. 
Крім того, Дідро, який ніколи не припиняв працю-
вати над собою, у 66 років став студентом Сорбон-
ни і прослухав курси хімії та анатомії. Нові знання 
йому були потрібні для «Енциклопедії».

Впродовж багатьох років Дідро поєднував ро-
боту над своїм головним дітищем з написанням 
праць із філософії, естетики, художніх творів.

Усі найважливіші філософські твори Дідро, 
до яких належать «Думки до пояснення природи» 
(1754), трилогія «Розмова Д’Аламбера та Дід-
ро», «Продовження розмови», «Сон Д’Аламбера» 
(1769), «Філософські принципи матерії та руху» 
(1770), «Елементи фізіології» (1774–1780), статті 
до «Енциклопедії», написано ним у зрілому віці, 
тобто після 1750 р. Головний зміст філософської 
діяльності Дідро полягав у розробці матеріаліс-
тичного розуміння природи та людини. Ця діяль-
ність була органічно поєднана з боротьбою за 
визволення людства від духовного гноблення та 
соціального рабства, що розгорнулася у Франції в 
епоху Просвітництва.

Написавши багато праць з питань мистецтва 
та художньої критики, вчений став родоначальни-
ком критичної публіцистики. В його естетичних 
поглядах знайшла своє відображення боротьба 
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реалістичного напряму в мистецтві з французь-
ким класицизмом, що відбувалась у всіх сферах 
естетичного життя – у театрі, теорії драми, поезії, 
живописі. Як один із перших теоретиків реалізму 
Дідро вбачав суть мистецтва в художньому відо-
браженні дійсності. Захищаючи ідею єдності добра 
і краси, він розвинув естетику реалізму. Теорію 
нового мистецтва Дідро розкрив у працях «Про 
драматичну поезію» (1771), «Парадокс про акто-
ра» (1773), випустив цикл нарисів, присвячених 
французькому живопису, під загальною назвою 
«Салони» (1759, 1761–1771, 1775, 1781) тощо.

Теоретичні принципи розробленої ним есте-
тики Дідро прагнув втілювати у своїх романах і 
драмах. У драматургії він запровадив нові жанри 
«серйозної комедії» та «міщанської драми». Ши-
роковідомими є його п’єси «Позашлюбний син» 
(1757) та «Батько родини» (1758).

Дідро не вважав себе письменником, але такі 
прозові твори, як «Черниця» (1760), «Жак-фата-
ліст і його хазяїн» (1773), «Небіж Рамо» (1762–
1779), принесли авторові безсмертя. Створені 
ним образи – це спосіб розкрити новий погляд на 
світ. Пронизані філософською проблематикою, ці 
твори ввійшли в європейську літературу як харак-
терні взірці просвітницької прози.

Знаменита «Черниця» – перший із соціаль-
но-філософських романів, присвячених викрит-
тю релігійного фанатизму та невігластва. Один 
із найкращих художніх творів Дідро, створений 
у 1760 р., був опублікований тільки після його 
смерті, в 1796 р. Перекладений багатьма мовами, 
твір мав великий успіх не тільки у Франції, а й у 
Бельгії, Голландії, Англії. Секрет такого успіху по-
лягав у яскравому зображенні життя дівчини, яку 
родичі силоміць помістили до монастиря, але вона 
не змирилася з чернецтвом і наругою над собою. 
Задля свободи і незалежності Сюзанна Сімонен 
віддала перевагу втечі, блуканням і нестаткам. 
З великою викривальною силою Дідро змалював 
огидні риси монастирського укладу, всілякого 
роду забобони, тиранію, аморальність, породжені 
монастирським життям.

 «Небіж Рамо» та «Жак-фаталіст і його хазя-
їн» – художні твори, але водночас ще й філософ-

ські романи, тому що в них ідеться про такого 
«героя», як спосіб мислення епохи, що розгляда-
ється з боку його діалектичних можливостей. Ро-
ман «Небіж Рамо» вважають найкращим твором 
Дідро. Він переносить читача в атмосферу життя 
великосвітського Парижа 60–70-х рр. XVIII ст., 
поданого крізь призму сприймання його богем-
ним дрібнобуржуазним інтелігентом, музикантом 
Рамо – небожем відомого французького компо-
зитора. У романі відбувається дискусія між Рамо 
та філософом про сутність людини й принципи 
облаштування суспільства, про співвідношення 
природного та розумного, про необхідність свобо-
ди тощо. В образі Рамо письменник подав довер-
шений художній портрет цілої верстви французь-
кої буржуазії другої половини XVIII ст. Цей твір 
є філософською програмою Дідро. У ньому чітко 
виявлено парадокси Просвітництва. 

Тонкий філософський аналіз цих парадоксів 
письменник продовжив у романі «Жак-фаталіст і 
його хазяїн», який також написано у формі діало-
гу. У ньому автор протиставив звичаям феодаль-
но-аристократичного суспільства здоровий глузд, 
людяність і життєрадісний гумор французького 
народу.

Видатний просвітник Дідро не міг стояти ос-
торонь питань виховання та освіти. Приділяючи 
їм велику увагу, він вимагав охоплення навчан-
ням дітей усіх суспільних станів, запровадження 
державних, світських шкіл, обов’язкової та без-
платної освіти.

Д. Дідро помер у Парижі в 1784 р. від шлун-
кового захворювання. Його поховано на цвинтарі 
церкви Сен-Рош.

Прогресивне людство завжди шанувало про-
відника французьких енциклопедистів. Погляди 
великого гуманіста й мислителя поділяли відо-
мі українці: Я. Козельський, П. Гулак-Артемов-
ський, В. Каразін, П. Лодій, Т. Шевченко, І. Фран-
ко, М. Коцюбинський, Леся Українка, М. Павлик. 
Художні та філософські твори вченого виходи-
ли українською мовою у перекладах В. Мухіна, 
В. Підмогильного, Є. Старинкевича, І. Ковтунова, 
І. Кошелівця та ін.
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  Творчий геній 
Джузеппе Верді зба-
гатив світову музич-
ну скарбницю непере-
вершеними оперними 
шедеврами, а саме 
ім’я композитора ста-
ло уособленням на-
ціональної слави його 
батьківщини – Італії. 

Мистецтво Дж. Верді розквітло у поворотний 
момент італійської історії, в епоху національно-ви-
звольного руху – Рісорджименто, коли італійці 
піднялися на боротьбу за національне об’єднання 
країни. Верді, як справжній патріот своєї вітчиз-
ни, активно підтримував цей рух. Музика мае-
стро, сповнена патріотичними почуттями, мала 
виняткову популярність і надзви чайно впливала 
на свідомість нації. Лозунг «Viva Verdi!», що лу-
нав скрізь у той час, був зашифрованим гаслом 
національно-визвольної боротьби італійців.

Майбутній композитор народився у с. Ле 
Ронколе (Пармське герцогство), розташованому 
поблизу містечка Буссето, у сім’ї сільського трак-
тирника Карло Верді. Оскільки Італія в той час 
перебувала під владою Франції, у свідоцтво про 
народження було записано таке ім’я дитини – Жо-
зеф Фортуніно Франческо.

Змалку Пеппіно, так називали Джузеппе в 
дитинстві, виявив неабияке музичне обдаруван-
ня. Першим його музичним інструментом був ста-
ренький спінет, придбаний батьком, коли хлопчи-
кові виповнилося сім років. Тоді ж Пеппіно почав 
брати уроки музики у сільського церковного ор-
ганіста Байстроккі. У дванадцятирічному віці під-
літок узяв на себе обов’язки свого вчителя, який 
помер, і протягом кількох років грав на органі під 
час церковних богослужінь. 

На подальшу долю юного Верді вплинула зу-
стріч з А. Барецці у м. Буссето, куди батьки від-
дали сина до гімназії. Багатий комерсант і мело-
ман, який очолював місцеве музичне товариство, 
звернув увагу на талановитого хлопця і став ним 
опікуватися. Протягом багатьох років він нада-

вав Верді підтримку: завдяки Барецці юнак здо-
був різносторонню освіту – спочатку в Буссето, 
потім – у Мілані. Уроки в церковного органіста 
Ф. Провезі в Буссето не минули даром: успіхи 
Джузеппе були настільки значними, що вже у 15 
років він диригував міським філармонічним орке-
стром. Тоді ж зробив перші спроби у композиції: 
написав увертюри, марші для духового оркестру, 
невеличкі фортепіанні п’єси.

А. Барецці був переконаний, що його талано-
витий підопічний повинен продовжувати навчан-
ня, здобути фундаментальну музичну освіту. Тож 
у червні 1831 р. юнак вирушив до Мілана, щоб 
вступити до консерваторії. Але все було марно: 
Джузеппе виповнилося вже 18, а до консервато-
рії приймали до 14 років. Спливе час, і Міланська 
консерваторія з гордістю носитиме ім’я того, ким 
знехтувала. А поки що Барецці влаштував свого 
протеже брати приватні уроки теорії та компози-
ції у відомого міланського диригента В. Лавіньї. 
Протягом 1832–1835 рр., проведених у Мілані, 
Верді вивчав старовинну італійську музику, тво-
ри німецьких класиків, знайомився з сучасною 
оперою.

Потім Джузеппе повернуся до Буссето. Впро-
довж трьох років він перебував у вирі музичного 
життя міста: влаштовував концерти, диригував 
симфонічним і духовим оркестрами, працював 
з оркестрантами та вокалістами, писав музику. 
Серед кращих творів того часу – хори до траге-
дій А. Мандзоні. Тоді ж визначилося покликання 
Верді як оперного композитора. Мешканці Бус-
сето дуже любили свого талановитого маестро й 
пишалися ним, але настав час виходити компо-
зитору на більш широку мистецьку арену. Верді 
вирішив разом зі своєю дружиною Маргеріт Ба-
рецці (дочкою А. Барецці) та маленьким сином 
переїхати до Мілана.

Шлях до постановки першої опери Верді, на-
писаної на замовлення керівника міланського фі-
лармонічного товариства, на сцені уславленого 
театру «Ла Скала» був надзвичайно складним і 
тривалим. Вирішальну роль в її здійсненні відігра-
ла видатна італійська співачка Джузеппіна Стреп-

10  жовтня
Композитор-патріот

До 200-річчя від дня народження Дж. Верді (1813–1901)

Музыка принадлежит всем: она универсальна.
Дж. Верді 1

1 Верди Дж. Избранные письма. – 2-е изд. – Ленинград, 1973. – С. 202.
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поні. Прем’єра «Оберто, граф Сан-Боніфачо» 
(1839) виявилася вдалою, а Верді був щасливий 
від того, що його твір нарешті знайшов сценічне 
втілення. Імпресаріо Б. Мереллі, який поставив 
«Оберто», запропонував Верді укласти договір 
про створення трьох нових опер упродовж восьми 
наступних місяців. Це було велике навантажен-
ня, але молодий композитор з ентузіазмом взявся 
до справи. 

Проте доля приготувала йому тяжкі випро-
бування: за короткий період Джузеппе втратив 
двох своїх маленьких дітей (перша дитина помер-
ла ще в Буссето), а невдовзі померла і його ко-
хана Маргеріт. Сім’я Верді припинила існування. 
У такому тяжкому моральному стані композитор 
змушений був писати комічну оперу «Король на 
годину». Після її провалу він вирішив ніколи не 
писати музику і розірвав договір з Мереллі. Од-
нак імпресаріо вірив у талант Верді і дав слово, 
що неодмінно поставить нову оперу митця, коли 
її буде написано. 

Згодом до композитора потрапило лібрето 
Ф. Солера, що було парафразом біблійного сюже-
ту про волелюбні прагнення єврейського народу. 
Це було лібрето опери «Навуходоносор», або «На-
букко», як її називали італійці. Крок за кроком, до-
лаючи душевну кризу, Верді почав писати музику 
до опери. Восени 1841 р. твір було завершено. У 
прем’єрній постановці «Набукко» (1842)  на сцені 
славнозвісного «Ла Скала» брали участь найкра-
щі виконавці. Одну з головних партій виконувала 
Дж. Стреппоні, яка згодом стала дружиною мае-
стро. Після неймовірного успіху опери молодий 
Верді (йому ще не було й 30 років) опинився в 
перших лавах італійських оперних композиторів.

«Набукко» поклала початок історико-героїч-
ним операм Верді, пов’я за ним із національно-ви-
звольними ідеями. Музика цього твору знайшла 
відгук у серці кожного італійця. Хор рабів, що вті-
лював образ народу, став тією мелодією, яка захо-
пила співвітчизників Верді: її наспівували повсю-
ди. Сам композитор відзначав, що то була опера, з 
якої почалося його життя як митця.

У 1842 р. Верді створив оперу «Ломбардці у 
першому хрестовому поході», задум якої полягав 
у тому, щоб показати велич та благородство по-
двигів у битвах за визволення Святої Землі. Саме 
так розуміли зміст цієї опери і борці за об’єднання 
Італії. У «Ломбардцях» також був хоровий номер, 
що виконувався в унісон і мав таку притягальну 
силу, що викликав захват і сплеск патріотичних 
почуттів і виконавців, і публіки. Успіх «Ломбард-
ців» зміцнив позиції Верді.

За контрактом із венеціанським театром «Ла 
Феніче» Верді зобов’яза ний був написати нову 
оперу. Створена спільно з венеціанським лібре-
тистом Ф. М. Піаве опера «Ернані» з’явилася в 

березні 1844 р. і поклала початок багаторічній 
творчій співпраці композитора з відомим поетом 
та автором текстів опер. Успіх «Ернані», написа-
ної за сюжетом однойменної трагедії В. Гюго, був 
найтривалішим у ранньому періоді творчості Вер-
ді. Її ставили не тільки на італійських, а й на чис-
ленних закордонних оперних сценах.

Після того як Верді виповнилося 30 років, 
він щороку писав одну або навіть дві опери. То 
була грандіозна й напружена робота. Через півро-
ку після «Ернані» в Римі поставили оперу «Двоє 
Фоскарі» (за драмою Дж. Байрона), а в Міла-
ні – «Жанну д’Арк» (на основі «Орлеанської діви» 
Ф. Шиллера).

Тема боротьби з гнобителями народу за на-
ціональне визволення була завжди для Верді най-
важливішою. Творами, що її втілювали, стали й 
наступні його опери – «Аттіла» (1846) та «Мак-
бет» (1847). Вони були справжньою зброєю у 
боротьбі італійців за незалежність, підносили на-
ціональний дух народу. Прості люди наспівували 
хори з опер, що були дуже близькими до народних 
революційних пісень Італії. Самого Верді почали 
називати «маестро італійської революції». 

Завершувала цикл ранніх героїчних опер 
Верді «Битва під Леньяно» (1849), присвячена 
перемозі війська об’єднаних ломбардських міст 
над армією германського імператора Ф. Барба-
росси, яка поклала початок боротьбі ломбардців 
за об’єднання. Патріотичний сюжет з історичного 
минулого італійського народу був актуальним, бо 
перегукувався із сучасністю. Прем’єра опери пе-
ретворилася на народне свято.

На кінець 1840-х рр. Дж. Верді став одним з 
найпопулярніших композиторів країни, а після 
смерті Г. Доніцетті очолив італійську оперну шко-
лу. Перед ним були відкриті двері всіх оперних те-
атрів, численні замовлення й договори стимулю-
вали подальші творчі зусилля митця.

Новий творчий етап композитора ознаме-
нувався створенням трьох опер, що поклали по-
чаток зрілим шедеврам Верді. Протягом 1851–
1853 рр. з’яви лися знамениті «Ріголетто», «Тру-
бадур» і «Травіата». Ці твори ставили на сценах 
оперних театрів усього світу, що сприяло всесвіт-
ній популярності їхнього автора. Глибоко реаліс-
тична музика цих опер проникнута пристрасним, 
схвильованим гуманізмом; у них виявилися най-
кращі риси творчості Верді – палкість почуттів, 
простота і правдивість музичної мови. Характер-
ною особливістю цих опер є те, що їхня пісенність 
поєднується з напруженим драматизмом та дина-
мічністю розвитку.

Видатний французький письменник В. Гюго 
завжди був проти того, щоб його твори використо-
вували для опери. Однак постановка «Ріголетто» 
за його драмою «Король бавиться» розчулила 
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Гюго до сліз. Публіка, що прийшла на прем’єру у 
Венеції 11 березня 1851 р., затамувавши подих, 
слухала чудову музику. Горе блазня, в якого ви-
крадають доньку, розпач Джільди, безсердечність 
герцога – все це композитор з такою правдивістю 
втілив у музиці, що слухачі щиро і гаряче вболі-
вали за долю героїв. А коли зі сцени пролунала 
знаменита канцонета «Серце жіноче до зрад охо-
че», бурхливі овації досягли найвищого ступеня. 
Це була справді народна опера, мелодії якої ста-
ли улюбленими. Проте не обійшлося без усклад-
нень. Постановка в Римі спотвореного цензурою 
варіанта опери закінчилася провалом. Після цьо-
го обурений Верді сказав, що опера «Ріголетто» 
перестала бути його твором, і запропонував, щоб 
цензор підписував її своїм ім’ям. Були втручання 
цензорів і в оперу «Трубадур» (1853). Однак мело-
дії з неї співала не тільки Італія – їх було чути по 
всій Європі. Музика цього твору, сповнена при-
страсті, гніву, печалі, а інколи й найніжнішої лі-
рики, народнопісенними інтонаціями, стала над-
звичайно популярною. 

Досить холодно сприйняла публіка прем’єр-
ний показ «Травіати» у Венеції в березні 1853 р. 
Нарікання викликала тема опери. Вона була на-
писана за мотивами роману А. Дюма-сина «Дама з 
камеліями», і композитора звинувачували в тому, 
що головна героїня його опери – пропаща жінка. 
Та згодом, коли постановку опери було понов-
лено, вона мала великий і незмінний з того часу 
успіх. А. Дюма зазначив, що Верді створив без-
смертних героїв, втіливши на оперній сцені обра-
зи своїх сучасників, насмілився показати живих, 
справжніх людей, їх печалі й радощі. Раніше жо-
ден композитор не наважувався це зробити.

У віці 40 років Верді по праву став королем 
італійської опери і залишався ним упродовж пів-
століття. У 1850-х рр. опери композитора йшли на 
всіх великих оперних сценах Європи. Він багато 
гастролював. Побував навіть у Росії та на замов-
лення дирекції Імператорського театру написав 
оперу «Сила долі», прем’єра якої відбулась у Пе-
тербурзі в 1862 р.

Верді дуже любив Париж і подовгу там жив. 
Працюючи для театру «Гранд-Опера», компози-
тор у 1855 р. написав «Сицилійську вечірню», а у 
1867 р. створив одну із найзначніших своїх опер – 
«Дон Карлос» (за однойменною драмою Ф. Шил-
лера). Саме цей твір став предтечею опери «Аїда» 
(1870), однієї з вершин творчості композитора,  а 
також Реквієму (1871).

«Аїда» – наймонументальніший твір з усього 
того, що написав Дж. Верді. Композитор створив 
цю оперу на замовлення єгипетського уряду. На-
писана за сценарієм французького вченого-єгип-
толога О. Маріетта, «Аїда» стала одним із най-
досконаліших новаторських творів маестро. Сам 

композитор усвідомлював, що ця опера – логіч-
ний підсумок його багаторічних творчих пошуків. 
Прем’єра в Каїрі мала грандіозний успіх: вистава 
розпочалася о сьомій годині вечора, а закінчилася 
о четвертій ранку. Публіка шаленіла від музики, 
вимагала повторень. Те саме відбувалось і в Мі-
лані, де «Аїду» ставили майже в той же час, що і 
в Каїрі. Після «Аїди» Верді визнали навіть ті, хто 
колись не сприймав його музики.

Приводом для написання одного з найкра-
щих, глибоко драматичних тво  рів у світовій му-
зиці – Реквієму – стала смерть у травні 1873 р. 
італійського поета А. Мандзоні, якого Верді гаря-
че любив і глибоко шанував як поета і людину. У 
річницю дня смерті Мандзоні Реквієм з великим 
успіхом було виконано в Мілані, у соборі Святого 
Марка. Незважаючи на те що це була заупо кійна 
меса, автор у цьому творі промовляв звичною для 
нього музичною мовою, породженою глибоким 
почуттям. Він створив гідний пам’ятник спів-
вітчизникові й соратнику по боротьбі за незалеж-
ність Італії. Після першого виконання у соборі 
Реквієм тричі прозвучав у театрі «Ла Скала», а 
наступного року – в Парижі. Такий тріумф духов-
ного за своїм характером твору ще не мав преце-
денту в історії. 

Після «Аїди» та Реквієму Верді вважав, що 
головну справу його життя вже зроблено. Він ви-
рішив, що вже ніколи не писатиме музики. Пере-
їхавши до свого маєтку «Сант-Агата», присвятив 
себе господарським справам. Більше 10 років ком-
позитор не займався музичною діяльністю, але не 
відійшов від творчого життя: роки «мовчання» 
були часом роздумів над шляхами розвитку опер-
ного мистецтва, підготовки до нового вирішально-
го творчого кроку. Коли маестро було 70 років, він 
знову повернувся до музики і розпочав роботу над 
оперою «Отелло». 

Протягом усього життя композитор звертав-
ся до шекспірівських тем. У великого англійсько-
го драматурга він учився створювати реалістичні 
художні образи. Вдумуючись у драматургію Шек-
спіра, Верді зрозумів, що найважливіше завдання 
мистецтва – це реалістичне узагальнення типово-
го і втілення у творах позитивних життєстверджу-
вальних ідеалів, на сюжети Шекспіра було напи-
сано найсміливіші новаторські твори Верді. Тож 
не дивно, що наприкінці творчого шляху думками 
композитора заволодів «Отелло». Робота над опе-
рою тривала близько 6 років. Прем’єра відбулася 
в Мілані 5 лютого 1887 р. Це була визначна по-
дія. Захопленню публіки не було меж. Втілення в 
музиці пристрастей, уміння створити захоплюючі 
драматичні ситуації, виразність тонких психоло-
гічних нюансів музики, ясність мелодики – ніде ці 
кращі риси мистецтва Верді не виявилися з такою 
силою, як в «Отелло». Позначений новизною, це 
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один із найвизначніших творів оперної драматур-
гії і найвище досягнення композитора.

Відзначивши 50-річчя творчої діяльності, Вер-
ді у 1889 р. зважився написати ще одну оперу – 
«Фальстаф» за п’єсою Шекспіра «Віндзорські 
пустунки» та сценами з його історичної хроніки 
«Генріх ІV». У вересні 1892 р. роботу було завер-
шено. Прем’єра «Фальстафа» відбулася 9 лютого 
1893 р. І знову – тріумф! Написавши цей твір, Вер-
ді здійснив реформу у традиційному жанрі італій-
ської комічної опери. Як і «Отелло», «Фальстаф» 
став одним із найвищих творчих досягнень митця. 
Незбагненним було й те, що такий життєрадісний 
і юний за характером твір, новий за формою та 
написаний з таким багатством уяви, вийшов з-під 
пера 80-літньої людини. На жаль, «Фальстаф» був 
прощанням Верді з оперою.

Епілогом творчого життя великого компози-
тора стали твори для хору і оркестру, які автор 
об’єднав у цикл «Чотири духовні п’єси». Остан-
ні роки життя маестро провів у власному маєтку 
«Сант-Агата».

У ніч із 26-го на 27 січня 1901 р. серце велико-
го Верді перестало битися. В Італії оголосили на-
ціональний траур. За труною композитора йшло 
300 тисяч людей. Спочатку Дж. Верді поховали в 
Мілані, на Монументальному кладовищі, але зго-
дом прах композитора перенесли в каплицю біля 
Будинку спокою, заснованого на його ж кошти 
для бідних музикантів похилого віку.

Майже три чверті століття охоплює творчий 
шлях видатного митця – шлях наполегливої пра-
ці та сміливих пошуків. Ні за його життя, ні після 
смерті в Італії не з’явилося композитора, рівного 
Верді за значенням і силою могутнього талан-
ту. Національний геній, великий Верді створив 
шедеври оперної класики, які не сходять зі сцен 
театрів світу. Його безсмертні «Ріголетто», «Тра-
віата», «Аїда», «Отелло», «Фальстаф», «Дон Кар-
лос», «Трубадур», «Бал-Маскарад», «Макбет», 
«Набукко» є окрасою репертуару і сучасного 
українського оперного театру. Символічне «Viva 
Verdі!» нині лунає в усьому світі вічною подякою 
людства композитору за його безсмертну музику.
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Це вислов-
лювання Альфреда 
Нобеля – особи-
стості загадкової та 
трагічної всім своїм 

наднапруженим і насиченим подіями життям. 
Крім прізвиська Динамітний король, у нього 
були й інші: Найбагатший європейський ман-
дрьоха, Людина, якої не знав ніхто і... Торговець 
смертю. 

Г. Гегель вважав: «Що людина робить, такою 
вона і є». А. Нобель – інженер-хімік та підприє-
мець – упродовж багатьох років займався вироб-
ництвом вибухових речовин у 20 країнах світу. 
Працював, як сам зазначав, над винаходом, що 
мав зробити його диктатором у питаннях війни і 
миру на всій Землі, принаймні у найближчі сто-
ліття. «Моя батьківщина скрізь, де я дію, а дію я 
скрізь», – казав він. Проте надлюдиною, волода-
рем світу себе не вважав, бо по життю його вів 
насамперед жагучий інтерес дослідника і вина-
хідника.

Альфред Бернгард Нобель народився у Сток- 
гольмі того самого року, коли вперше збанкрутів 
його батько Іммануель – талановитий самоук, 
«геній без освіти». У родині Нобелів вихову-
валося чотири сини: Роберт, Людвіг, Альфред 
та Еміль-Оскар. У 1837 р. І. Нобель, після не-
вдалих спроб на інженерній стезі, щоб уникну-
ти ув’язнення за численні борги, переїхав до 
Петербурга, куди через п’ять років забрав і всю 
родину.

Впродовж короткого часу він став фабрикан-
том, який виконував військові замовлення щодо 
виробництва сухопутних і морських мін. Процві-
танню справ згодом сприяла Кримська війна. Но-

бель-старший розбагатів настільки, що спромігся 
забезпечити синів приватними уроками у видат-
них російських викладачів. Альфред Нобель, як 
і його брати, здобув прекрасну домашню освіту. 
Його навчали найкращі російські та шведські вчи-
телі. В юнацькі роки Альфред значно випереджав 
ровесників в ерудиції та інтелектуальній зрілості. 
Він чудово знав хімію (адже займався із самим 
професором М. Зініним), фізику, добре володів 
рідною шведською, а також російською, німець-
кою, англійською, французькою та італійською 
мовами, цікавився літературою, історією, філосо-
фією й медициною.

У 1849 р. батько з освітньою метою відправив 
сина у дворічну закордонну подорож Європою та 
Америкою. Більшість часу Альфред провів у Па-
рижі, де вивчав хімію в лабораторії відомого вче-
ного Т. Пелуза.

На підприємстві батька юнак почав працю-
вати з 19 років і залишався там до 1859 р., коли 
по закінченні війни припинилися замовлення й 
фірма «Нобель і сини» розорилася. Іммануель Но-
бель із дружиною й молодшим сином повернули-
ся до Стокгольма, а 26-річний Альфред залишив-
ся в чужій країні без жодних засобів до існування. 
Тепер він міг розраховувати тільки на свій талант, 
знання та енергійність.

У травні 1862 р. в Петербурзі А. Нобель роз-
почав досліди з нітрогліцерином. Імовірно, він 
уже мав деяку інформацію стосовно експеримен-
тів із цією речовиною від М. Зініна та його учня 
В. Петрушевського. Але йому необхідно було 
вирішити три головні питання: як безпечно виро-
бляти нітрогліцерин, як уберегти його від несподі-
ваного вибуху та як надійно і в потрібний момент 
підірвати цю рідину.

21 жовтня
Динамітний король

До 180-річчя від дня народження А. Нобеля (1833–1896)

Любое изобретение и открытие 
оставляет в сознании людей неизгладимый след, 
а это позволяет надеяться, что в поколениях,

 которые придут нам на смену, будет больше тех, 
кто способен изменить культуру, 
сделать ее лучше и совершенней.

А. Нобель 1

1 Цит. за кн.: Тютюнник В. М. Альфред Нобель и Нобелевские премии : биобиблиогр. указ. / В. М. Тютюнник ; Моск. гос. 
ин-т культуры, Тамбов. филиал. – Тамбов, 1988. – С. 24.
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Щодо своїх дослідів Альфред мав підтримку 

російського уряду. Для проведення експеримен-
тів він отримав від Інженерного відомства дві 
тисячі рублів і три пуди гарматного пороху. У 
1863-му сконструював детонатор із гримучої рту-
ті, що застосовується і нині. Цей пристрій, який 
дістав назву «Нобелівський запал», став першим 
із чотирьох найбільших винаходів ученого.

Маленька капсула завбільшки з мізинець да-
вала можливість впевнено підривати нітрогліце-
ринові заряди будь-якої потужності. Сучасники 
вважали це найбільшим після винайдення пороху 
відкриттям у науці про вибухові речовини. 

Реалізувати свої винаходи в промислово відста-
лій Росії того часу Альфреду було важко. Крім того, 
виробництво вибухових речовин у країні приватни-
ми особами в ті роки було заборонено. До того ж до 
Швеції його кликав батько, який у 1862 р. побуду-
вав у передмісті Стокгольма – Геленборзі – малень-
ке підприємство з виробництва нітрогліцерину.

У 1863 р. Альфред поїхав у Стокгольм. Те, що 
він побачив у Геленборзі, було мало схоже на фа-
брику: в невеличкій майстерні працювали лише сім 
осіб, враховуючи Іммануеля та двох його синів.

Передусім Альфред узявся за розробку без-
печних методів промис лового виробництва ні-
трогліцерину. Після тривалих досліджень він ви-
найшов інжектор для безперервного змішування 
гліцерину з кислотою. Цей принцип використо-
вувався в промисловості десятки років. Потріб-
но було також організувати рекламу незвичної 
рідкої вибухівки, навчити прийомів поводження 
з нею, знайти необхідні кошти. Зрештою, Нобель 
добився успіху і в 1863 р. взяв у Швеції патент на 
застосування нітрогліцерину в техніці. Так упер-
ше за 800 років панування димного пороху у світі 
з’явилася нова вибухова речовина.

Майстерня в Геленборзі працювала близько 
двох років, але 3 вересня 1864-го вона злетіла в 
повітря. Серед загиблих був 20-річний брат Аль-
фреда – Еміль, надзвичайно обдарований юнак. 
Його загибель винахідник вибухівки переживав 
дуже тяжко.

Проте вже через два місяці А. Нобель засну-
вав «Нітрогліцеринову компанію», в якій був од-
ночасно і  управителем, і головним інженером, і 
бухгалтером, і комівояжером. Ця компанія проіс-
нувала 50 років, ставши згодом одним із найбіль-
ших концернів Європи.

Спочатку Нобель зайнявся юридичним захи-
стом своїх прав на виробництво нітрогліцерину та 
його рекламою. «Розривне масло Нобеля» вина-
хідник запатентував у низці країн, у т. ч. в Росії 
(1864). На початку 1865 р. у Швеції було збудова-
но новий нітрогліцериновий завод. Альфред вра-
хував сумний досвід минулого і вніс у технологію 
значні зміни.

У червні 1865 р. А. Нобель переїхав у Гам-
бург, де заснував ще одну фірму, вже більш солід-
ну – «Альфред Нобель і компанія». Вона побуду-
вала великий завод у Крюммелі, що на півдні від 
Гамбурга. У вересні дослідник влаштував для фа-
хівців рекламний показ свого розривного масла, 
наголошуючи на його безпеці при правильному 
застосуванні. Він тримав бутлі з нітрогліцерином 
у киплячій воді, розбивав об кам’яний поміст, під-
палював лучиною, але вибуху так і не сталося. Ре-
путацію було відновлено, проте не надовго.

Вже через два місяці злетіли в повітря дві ко-
пальні у Швеції, на яких застосовували нітроглі-
церин, потім – завод Нобеля в Крюммелі, через 
кілька днів – завод у США. Згодом почали вибу-
хати й кораблі, що перевозили рідку речовину. Ці 
нещасливі випадки обросли неймовірними чутка-
ми, які підхопила й роздула преса. Почалася пані-
ка. У багатьох країнах було прийнято закони, що 
забороняли виробництво, перевезення та розмі-
щення речовини на своїх територіях.

Нобель шукав вихід із, здавалося б, безнадій-
ного становища. Передусім він ретельно переві-
рив всі стадії виробництва нітрогліцерину і розро-
бив правила, що гарантували безпеку. Відтоді на 
заводах Нобеля вибухів більше не було.

Однак нітрогліцерин залишався рідкою, нез-
ручною у використанні вибухівкою, тому Аль-
фред вирішив застосовувати її в суміші з твер-
дими – сипучими або пористими – речовинами. 
Він просочував нітрогліцерином папір, змішував 
його з тирсою, ватою, вугіллям, гіпсом, цегляним 
пилом. Урешті-решт, знайшов ідеальний матеріал 
для змішування – кізельгур, рихлу світло-корич-
неву м’яку породу, що утворюється при осіданні 
на дно водойм крем’яних шкарлупок крихітних 
водоростей і здатна вбирати нітрогліцерин.

Таким чином А. Нобель здійснив свій другий 
великий винахід – спосіб приготування «кізель-
гур-динаміту», або просто динаміту (що в пере-
кладі з грецької означає сила). У 1867 р. «динаміт, 
або вибуховий порошок Нобеля» було запатенто-
вано в Англії, потім у Швеції, Росії, Франції, Ні-
меччини, США та інших країнах.

Динаміт виявився безпечним при зберіганні 
та перевезенні. Він не міг замінити порох у вій-
ськовій справі, але там, де треба було творити, а 
не вбивати, він не знав собі рівних. Його почали 
застосовувати в гірській, будівельній, дорожній 
справі, прокладанні залізниць. 

Попит на динаміт стрімко зростав. Нобель каз-
ково збагачувався. Магнат вирішив залишитись у 
Німеччині й збудував там 23 динамітні заводи. Вод-
ночас вів будівництво в багатьох інших країнах.

У 1868 р. батько і син Нобелі отримали Пет-
терстедтівську премію Шведської королівської 
академії наук. Цією нагородою А. Нобель пишав-
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ся все життя. Згодом він став почесним доктором 
філософії, членом Шведської королівської акаде-
мії наук, Лондонського королівського товариства 
й Товариства цивільних інженерів у Парижі, кава-
лером ордена Полярної зірки.

Динаміт знадобився і для ведення бурових 
робіт на бакинських нафтопромислах, завдяки 
яким збагатіли старші брати Роберт і Людвіг. 
Вони представляли російську гілку Нобелів. Аль-
фред був одним із найзначніших пайовиків у їхній 
корпорації й отримував чималі дивіденди. Втім, 
ніколи не відвідував місць нафтовидобутку, нази-
ваючи їх безводною, брудною пустелею, просяк-
нутою нафтою. При цьому додавав, що віддає пе-
ревагу перебуванню під кронами дерев. Але листи 
зі слушними діловими порадами надсилав братам 
регулярно.

Спершу закордонну гілку династії очолював 
батько. Після його смерті керівництво узяв на 
себе Альфред. У подальшому сформувалися два 
динамітні трести: англо-німецький, із правлінням 
у Лондоні, та латинський, із правлінням у Пари-
жі. Весь облік діяльності своєї гігантської дина-
мітної імперії супермагнат вів практично самоту-
жки. Був і генеральним директором, і головним 
бухгалтером, і головним інженером, і технологом, 
і канцеляристом.

Паралельно з основним бізнесом він займав-
ся електрохімією та оптикою, машинобудуванням 
і біологією, фізикою та медициною, конструював 
автоматичні гальма та безпечні парові котли, 
робив спроби виготовлення замінників шкіри та 
каучуку, досліджував штучний шовк та нітроце-
люлозу, запатентував водомір, барометр, холо-
дильний апарат, запропонував ідею нафтопро-
воду та безшумного апарата для безболісного 
самогубства, що став прототипом електричного 
стільця.

До сорока років А. Нобель став всесвітньо 
відомою людиною, яка зробила не лише видатні 
відкриття, а й спромоглася якомога швидше на-
лагодити виробництво, щоб подарувати людству 
плоди своєї праці.

Оселившись у 1875 р. в Парижі, винахідник 
обладнав там хімічну лабораторію. Цього ж року 
він здійснив третє відкриття – «желатинований 
динаміт», який згодом удосконалив різними до-
мішками.

Четвертим його винаходом став бездимний 
порох – балістит, або «порох Нобеля», який було 
запатентовано в 1887 р. Цю речовину дослідник 
отримав шляхом розчинення піроксиліну в рів-
ній кількості нітрогліцерину. Запровадження її 
у промисловість супроводжувалося тривалою 
судовою тяганиною А. Нобеля з відомими фізи-
ками Дж. Дьюаром і Ф. Абелем, які отримали на 
ім’я англійської фірми патент на суміш нітроглі- 

церину та піроксиліну з домішкою вазеліну. Спра-
ву Нобель програв, а вартість витрачених при цьо-
му коштів практично звела нанівець увесь його 
гонорар за балістит. До того ж спроби підприємця 
налагодити виробництво баліститу в США вияви-
лися невдалими. Після цього Нобель геть втратив 
інтерес до бізнесу в Америці (проте наприкінці 
життя йому належали там 6 заводів).

Коли у Франції, країні тодішнього проживан-
ня винахідника, дізналися, що він продає ліцен-
зію на балістит Італії, то розцінили це як зраду. 
Тоді А. Нобель вирішив придбати віллу в Італії, в 
Сан-Ремо, яку назвав «Міо Рідо» – «Моє гніздо». 
У 1890 р. перебрався туди й створив лабораторію 
за останнім словом техніки.

З роками А. Нобель дедалі частіше замислю-
вався над сенсом буття. До людства в цілому ста-
вився досить іронічно. Вважав, що лише наукова й 
панівна еліта повинна вирішувати питання війни 
і миру. Йому належить вислів: «Народи безумні 
майже повністю, уряди – не більше, ніж наполо-
вину». Він чекав від швидкого та всебічного нау-
ково-технічного прогресу, за умов зосередження 
влади в руках еліти суспільства, вирішення бага-
тьох проблем людства, у т. ч. й забезпечення між-
народного миру. Проте в нього виникали сумніви. 
Якось він висловився: «Побоююсь, що вічному 
миру, про який казав Кант, передуватиме мир мо-
гили». Любив повторювати, що того дня, коли дві 
армії будуть спроможні вмить знищити одна одну, 
всі цивілізовані нації, жахаючись, відсахнуться 
від війни та розформують свої армії.

В його особі дивним чином поєднувалися по-
лярні риси характеру і вчинки – хист справжнього 
капіталіста і повна безпорадність просто людини, 
миролюбство і войовничість, меланхолія і при-
страсть. Сарказм подекуди переходив у цинізм, 
свідченням чого стала складена стосовно себе 
жахлива епітафія: «Альфред Нобель, жалюгідна 
напівлюдина, яка, по суті, заслуговує лише на 
те, щоб якийсь милосердний лікар позбавив її 
життя невдовзі після народження». Єдине його 
бажання – це не бути похованим заживо (тому 
заздалегідь розпорядився, щоб лікар, який кон-
статуватиме його смерть, проколов йому вени, а 
похованню передувала кремація).

Зображення А. Нобеля як людини черствої й 
холодної, напевно, базується на тому, що він ніко-
ли не був одружений, хоча й завжди відчував не-
стачу турботи про нього. Його стосунки з матір’ю 
завжди були сповнені взаємної любові та поваги. 
Упродовж років був шалено закоханий у колиш-
ню квіткарку Софію Гесс і дозволяв їй досить віль-
но розпоряджатися його грошима. Проте шлюб 
вона взяла з іншим.

У листопаді 1895 р., за рік до смерті, А. Но-
бель зареєстрував остаточний заповіт. Уперше 
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він заявив про свій намір залишити велику суму 
грошей Академії наук ще 1880 р. І в кожному його 
заповіті послідовно зменшувалася частка спад-
щини родичам, оскільки він був переконаний, що 
отримання великих грошей у спадок призводить 
до  розбещення.

А. Нобель не встиг повернутися на бать-
ківщину, як того дуже хотів. Він помер вночі 
10 грудня 1896 р. від крововиливу в мозок на 
своїй віллі у Сан-Ремо. Після кремації його за-
хоронили у сімейній могилі на стокгольмському 
кладовищі.

Заповіт Нобеля, викладений на невеличко-
му аркуші паперу, став для родичів бомбою, що 
розірвалася: всі вони виявилися повністю поз-
бавленими спадщини. Величезні статки, близько 
50 млн франків, він заповів перетворити на капі-
тал, відсотки з якого повинні щорічно розподіля-
тися у вигляді премій між особами, що зробили 
за минулий рік найбільші послуги людству (сам 
Нобель брав участь у Всесвітньому конгресі миру 
1883 р.). Дохід з капіталу повинен бути розділе-
ний на п’ять рівних частин для вручення п’яти 
премій. Першу мали давати за найважливіше від-
криття в галузі фізичних знань, другу – в галузі 
хімії, третю – в галузі фізіології та медицини, чет-
верту – за найкращий літературний твір «ідеаліс-
тичного напряму», п’яту – за сприяння зближен-
ню народів, скасування чи скорочення постійних 
військ, а також «за створення і зміцнення конгре-
сів світу».  При цьому він наголошував, що осо-
бливо бажає, аби на присудження премій не впли-
вала національність кандидата, щоб одержували 
їх найдостойніші.

Заповіт було складено без належного юри-
дичного оформлення, і його було легко опротес-
тувати. 

Встановлення Нобелівських премій висіло 
на волосинці. Але старший племінник Альфре-
да – Еммануїл – наполіг на виконанні заповіту: 
він був із самого початку захоплений благород-
ним задумом Нобеля, попри те, що сам був поз-
бавлений спадщини.

Цінним історичним документом у цьому сен-
сі є книга «Завещание Альфреда Нобеля» (М., 

1993) Рагнара Сульмана, душоприказника ви-
нахідника, який виявився вірним своїм зобов’я-
занням і доклав багато зусиль, аби заповіт було 
виконано.

Нобелівські премії почали присуджувати з 
1901 р. Нобелівські комітети у складі 3–5 осіб 
обирають терміном на 3–5 років. Рішення щодо 
присудження премій приймають упродовж жовт-
ня-листопада. Премії з фізики та хімії присуджу-
ються Шведською королівською академією наук, 
з фізіології і медицини – Каролінською медико-хі-
рургічної академією в Стокгольмі, з літерату-
ри – Шведською академією словесності, за праці 
на користь миру народів – комісією з п’яти чле-
нів, обраних Норвезьким стортингом. Імена лау-
реатів оприлюднюють щороку 21 жовтня – в день 
народження А. Нобеля. А на церемонію вручення 
запрошують до Стокгольма та Осло 10 грудня – 
в день його смерті.

Нобелівські премії – найпрестижніші вина-
городи у світі. Ті, кому вони вручені, отримують 
золоту медаль. 

Кожний лауреат зобов’язаний протягом півро-
ку після отримання премії виступити у Стокголь-
мі з доповіддю про свою діяльність.

Нобелівський рух як видатний феномен 
людської геніальності розвивається і благотвор-
но впливає на суспільний прогрес уже понад 
100 років.

Ім’я А. Нобеля увічнено не лише в його зна-
менитих преміях, а й у назві хімічного елемента 
№ 102 – нобелія, та кратера на зворотному боці 
Місяця.

Життя і праця Нобеля –  свідчення глибини 
його розуму, сміливості в пошуках, наполегливо-
сті в реалізації своїх ідей. Та його заповіт виявив 
дещо набагато більше – велич душі, що тільки й 
дає право на істинне безсмертя.

І слід пом’янути добрим словом людину, 
котра, готуючись покинути цей світ, подбала 
про підтримку геніїв, які приходитимуть уже піс-
ля неї.

Підготовлено  К. Камінською
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Ідея заснування такої організації, як Товари-
ство Червоного Хреста, виникла в 1859 р. У цей 
час поблизу італійського містечка Сольферіно 
відбувалася найбільша битва Австро-італо-фран-
цузької війни, після якої тисячі поранених за-
лишилися вмирати на полі бою. Свідком цього 
став уродженець Швейцарії, громадський діяч, 
підприємець А. Дюнан. Він був настільки вра-
жений побаченим, що картини цих страждань 
відобразив у своїй книзі «Спогади про битву при 
Сольферіно», зробивши висновок, що подібне ні-
коли не повинно повторитись. А. Дюнан насам-
перед закликав створити в різних європейських 
країнах ще в мирний час товариства з допомоги 
пораненим. Спеціальна комісія мала добирати 
добровольців, які за покликом серця готові були 
б допомагати пораненим. На держави ж покла-
дався обов’язок забезпе чувати їм свободу в цій 
благородній діяльності.

Натхненний ідеями А. Дюнана, голова Жене-
вського товариства публіч ного добробуту Г. Му-
аньє на засіданні організації ініціював створення 
відповідної комісії. До її складу тоді ввійшло п’ять 
жителів Женеви: окрім А. Дюнана і Г. Муаньє, ге-
нерал швейцарської армії Г.-А. Дюфур, представ-
ник Женевської комісії гігієни та охорони здоров’я 
Т. Монуар і лікар Л. Аппіа. 17 лютого 1863 р. від-
булося перше засідання комісії, і вона утвердилась 
як незалежна організація – Комітет п’яти. Згодом 
його перейменували у Міжнародний комітет до-
помоги пораненим, а ще пізніше  – у Міжнарод-
ний Комітет Червоного Хреста (МКЧХ). 

29 жовтня 1863 р. МКЧХ організував у Жене-
ві міжнародну конфе ренцію, на якій і був заснова-
ний Червоний Хрест (узяли участь 36 делегатів, 
серед них, зокрема, 18 офіційних представників 
від урядів країн). На конференції було прийнято 
резолюцію, що містила положення про утворен-
ня національних товариств для зебезпечення ме-
дичною допомогою країн, які перебувають у стані 
війни; надання пораненим і представникам Руху 
статусу нейтральності; залучення до діяльності, 
крім медичного персоналу нейтральних держав, 
і волонтерів. Як емблему було обрано Червоний 
Хрест на білому тлі – за зразком прапору Швей-
царії, з оберненими кольорами, а не як релігійний 
символ. Пізніше з’явилися й інші символи: Черво-

ний Півмісяць (почала використовувати Осман-
ська імперія під час Російсько-турецької війни 
1876–1878 рр.), Червона Зірка Давида (ізраїль-
ський символ) та Червоний Кристал (використо-
вують, коли не всі сторони конфлікту визнають 
вищезгадані символи). 

На початку складовими Руху були МКЧХ та 
національні товариства, пізніше утворився третій 
елемент, який нині має назву Міжнародна Феде-
рація Товариств Червоного Хреста і Червоного 
Півмісяця. 

Від моменту створення нейтральність була 
ключовим принципом МКЧХ. Абсолютна неупе-
редженість зробила його унікальною установою, 
що надало Комітету змогу ефективно виконува-
ти своє основоположне призначення – допома-
гати пораненим і хворим на полі бою. До складу 
МКЧХ від самого початку входять лише громадя-
ни Швейцарії – країни, що вже майже два століт-
тя керується принципом постійного нейтралітету. 
Питання про те, аби зробити склад комітету ба-
гатонаціональним протягом усієї діяльності Руху 
Червоного Хреста неодноразово порушувалося, 
втім усі аргументи не були визнані вагомими. 
Принаймні не настільки вагомими, щоб стави-
ти під загрозу найважливіше – незалежність і 
нейтраль ність організації. 

З ініціативи МКЧХ, як міжнародного центру 
червонохресного Руху, по всьому світові почали 
утворюватися й здобувати визнання нові націо-
нальні товариства, а комітет сприяв налагоджен-
ню зв’язків між ними. Це, зокрема, Російський 
Червоний Хрест (створений 1867 р.), Американ-
ський Червоний Хрест (1881), Товариство Чер-
воного Хреста Китаю (1904), Фінський Червоний 
Хрест (1877, був визнаний Комітетом у 1920 р.) 
та багато інших.

Окрім цього, Комітет забезпечував утворення 
та функціонування військових шпиталів, довідко-
вих агентств для зв’язку поранених і військово-
полонених із сім’ями, агентств із розшуку; орга-
нізовував достав ляння медичного персоналу та 
необхідних матеріалів від національних то вариств 
нейтральних держав на поле бою. Своє призна-
чення Рух виконав уже під час Датської (1864), 
Австро-прусської (1866) та Франко-прусської 
(1870–1871) війн.  

29 жовтня 
 150 років 

Міжнародному Руху Червоного Хреста 
і Червоного Півмісяця
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Перша світова війна стала небувалим викли-
ком для всього люд ст ва і, звичайно ж, для Черво-
ного Хреста. На тлі тих страшних подій почали 
проявлятися всі проблеми в діяльності Руху. Од-
нією з найбо лючіших стала незахищеність мирно-
го населення. Хаос бойових дій призводив до того, 
що члени сімей губилися й не могли віднайти одне 
одного. МКЧХ узявся до створення окремої ін-
формаційної служби для налагодження зв’язків 
між загубленими родичами. Майже одразу з різ-
них куточків світу до Женеви почали надходити 
тисячі запитів. Люди хотіли дізнатися про своїх 
близьких, які воювали, і зверталися до Червоного 
Хреста по допомогу. 

МКЧХ організував у Женеві Міжнародне 
агентство зі справ військовополонених, яке що-
дня опрацьовувало вели чезну кількість запитів 
від родичів військових, а також відомості від кра-
їн-учасниць про військовополонених і стан їх-
нього здоров’я. Численні різно кольорові картки 
(кожна держава мала свій колір) розміщували у 
великій картотеці. Коли на одну особу з’являлося 
дві картки – біла із запитом про розшук і кольо-
рова із відомостями, агентство надавало інформа-
цію військовопо лоненому та його родині. Це була 
дуже важлива ініціатива. Проте МКЧХ на цьому 
не зупинився. Що більше вирішувалося поточних 
проблем, то більше виникало нових. Доводилося 
робити спеціальні запити, щоб одержувати досто-
вірну інформацію про стан здоров’я окремих по-
лонених, домагатися свідоцтв про смерть і даних 
щодо місць поховань загиблих. 

Також величезним досягненням МКЧХ стала 
можливість обміну листами між полоненими та 
їхніми родинами. Комітет  організовував і достав-
ляння посилок до таборів для військовополонених. 
Частково це була адресна допомога від близьких, 
здебільшого ж – колективна від національних то-
вариств. Згідно з Гаазькими конвенціями, пред-
ставники МКЧХ мали змогу відвідувати табори 
особисто. Там вони не лише розподіляли гумані-
тарну допомогу від Руху, а й сприяли поліпшен-
ню умов утримання людей. Для цього доводилось 
звертатися до керівництва країн, але через відсут-
ність загальнообов’язкових вимог із цим виникало 
багато ускладнень. Сторони конфлікту не бажали 
поступатись і, замість того, щоб знайти якийсь 
компроміс, платили супротив никам їхньою ж мо-
нетою. У цій ситуації Комітет організовував зустрі-
чі представників ворожих сторін на нейтральній 
території, після чого умови для полонених значно 
поліпшувалися. Також за підтримки МКЧХ було 
репатрійовано тисячі хворих і тяжко поранених. 
Особливу складність становило повернення на 
батьківщину полонених зі східного фронту. Це по-
требувало великих коштів, і в такій ситуації Комі-
тету дуже допомогла новоутворена Ліга Націй.

Після Першої світової війни за МКЧХ закрі-
пився статус шанованої організації. Свідченням 
цього стала й  отримана Комітетом Нобелівська 
премія миру.

Після закінчення війни, хоча бойові дії припи-
нилися, проте всюди панували голод, розруха та 
епідемії, що забирали ще більше життів, ніж сама 
війна. Це стало стимулом для розширення діяль-
ності Червоного Хреста: від допомоги пораненим 
і військово полоненим на полях битв до підтримки 
нужденних у мирний час. Таке перепрофілювання 
Червоного Хреста на благодійну діяльність в умо-
вах миру стало найкращим вибором, адже після 
такої жахливої війни людей захопила утопічна 
віра в те, що подібне ніколи не повториться, при-
наймні в такому масштабі, й на хвилі цих ідей на-
віть виникла думка щодо припинення діяльності 
Червоного Хреста. Однак до такого фатального 
кроку, на щастя, не дійшло, бо, як відомо, в неда-
лекому майбутньому на людство чекало ще біль-
ше потрясіння.

Отже, потрібно було визначити, що конкрет-
но робитиме Рух надалі? Відповідь на це запи-
тання спробував дати Г. Давісон, президент Ради 
з військових справ Американського Червоного 
Хреста, котрий, зокрема, вважав за необхідне 
насамперед удосконалити соціальне законодав-
ство, допомогти знедоленим, перемогти хвороби 
тощо. Задля реалізації цих планів 5 травня 1919 р. 
у Парижі було засновано Лігу Національних То-
вариств Червоного Хреста – вже згадану третю 
складову Міжнародного червонохресного Руху, 
що нині має назву Міжнародна Федерація Това-
риств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця.

У 1928 р. на XIII Міжнародній конференції 
Червоного Хреста в Гаазі  Міжнародний Рух Чер-
воного Хреста затвердив свою офіційну назву і 
новий статут, який, однак, не був досконалим з 
точки зору розподілу повноважень.

Від цього часу чітко визначився склад Міжна-
родного Руху Червоного Хреста:

1. Міжнародний Комітет Червоного Хреста.
2. Міжнародна Федерація Товариств Черво-

ного Хреста і Червоного Півмісяця.
3. Національні товариства. 
Керівний орган Руху – Міжнародна конфе-

ренція Червоного Хреста, в якій, крім його пред-
ставників, беруть участь делегати від урядів дер-
жав-учасниць. 

Напередодні Другої світової війни Червоний 
Хрест мав досить скромні ресурси – мінімальну 
кількість співробітників і невеликий річний бю-
джет. Однак масштабна трагедія, що насувалася 
на людство, змусила його мобілізувати зусилля. 
1938 р. було створено Комісію для роботи під час 
війни для підготовки до поновлення широкомасш-
табної діяльності з розшуку. Вже у січні 1939 р. 
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30 ветеранів Агентства, котрі працювали під час 
Першої світової війни, висловили бажання зно-
ву виконувати свої обов’язки в разі виникнення 
потреби. У вересні цього ж року, після окупації 
Польщі, відбулося офіційне відкриття Централь-
ного агентства у справах військовополонених.

Найважливішим завданням червонохресного 
Руху в цей час було за хисти ти якомога більше лю-
дей, хоч трішки полегшити становище військово-
полонених і мирного населення. МКЧХ, як і в 
часи Першої світової, провадив активну діяль-
ність із розшуку. Опрацьовував мільйони запитів, 
з’єднував, принаймні в листах, тисячі розлучених 
родин. Члени Комітету особисто відвідували табо-
ри, надавали допомогу, зверталися до влади з ви-
могами поліпшити умови утримання полонених, 
доставляли й розподіляли між ними матеріальну 
допомогу від національних товариств. Це вимага-
ло неабияких зусиль, адже в часи світової скру-
ти Червоний Хрест не тільки збирав матеріальну 
допомогу, а й знаходив способи доставляння її до 
віддалених територій. Для цього, зокрема, було 
роздобуто 400 вантажних машин. Також вдалося 
налагодити морські перевезення на 40 судах, що 
було дуже не просто в умовах війни. І, що най-
важче, – забезпечити недоторканність цих судів 
у водах, які теж, подібно суходолу, охопила війна. 

Цікаво, що до гуманітарної допомоги входи-
ли не лише предмети першої необхідності, а й те, 
що було потрібно передусім для моральної під-
тримки: книжки, настільні ігри, речі релігійного 
характеру. Це є особливим свідченням глибокого 
спів чуття. І червонохрестівці, і все мирне насе-
лення, яке їх підтримувало, дбали не тільки про 
фізичне здоров’я полонених, а й про покращення 
їхнього морального стану. Більше того, делегати 
від МКЧХ здобули навіть право на особисте спіл-
кування з полоненими. Це не лише підбадьорю-
вало дух ув’язнених і відірваних від батьківщини 
людей, а й допомагало зібрати достовірні відомо-
сті про їх становище. Із цією інформацією пред-
ставники Комітету могли звертатися з вимогами 
та проханнями до влади. Окрему увагу приділяли 
захисту військових лікарів, затриманих у таборах 
для надання медичної допомоги співвітчизникам. 

Особливо незахищеною у часи виснажливої 
війни виявилася найураз ливіша категорія – ци-
вільне населення окупованих територій. Масові 
депор тації, утримання в концентраційних табо-
рах, мільйони смертей – цього не в змозі був зу-
пинити червонохресний Рух. Однак члени МКЧХ 
докладали неймовірних зусиль для розшуку де-
портованих і надання їм матеріальної та моральної 
підтримки. Деякі представники навіть погоджува-
лися залишитись у концентраційних таборах до 
закінчення війни, бо тільки за такої умови влада 
Німеччини дозволяла їм туди дістатися. 

Після завершення війни Рух продовжував 
працювати не менш активно, намагаючись по-
долати розруху. Комітет організовував їдальні, 
щоб люди не вмирали з голоду. Лише в Афінах їм 
вдавалося розподіляти по 800 тис. порцій супу на 
день. Червоний Хрест допомагав цивільному на-
селенню і разом з тим не припиняв надавати під-
тримку військовополоненим. У цей час важливо 
було посприяти поверненню додому сотень тисяч 
людей. МКЧХ розробляв спе ціальні документи 
для репатріації тих, хто не мав при собі жодних 
ідентифікуючих паперів. Комітету було згодом 
доручено розподіл компен сацій колишнім поло-
неним Японії та жертвам медичних дослідів, що 
прово дилися в Німеччині, від цих країн. За свою 
діяльність у такий важкий для всього світу час 
МКЧХ у 1945 р. вдруге був удостоєний Нобелів-
ської премії миру.

Значно юридично посилили МКЧХ, а разом з 
ним і Рух у цілому, Женевські конвенції, які були 
ухвалені в 1949 р. на Дипломатичній конференції 
і набрали чинності 21 жовтня 1950 р. Чотири Же-
невські конвенції 1949 р. (Про поліпшення долі по-
ранених і хворих у діючих арміях; Про поліпшення 
долі поранених, хворих та осіб, потерпілих кора-
бельну аварію, зі складу збройних сил на морі; Про 
поводження з військовополоненими; Про захист 
цивільного населення під час війни) і два Додат-
кові протоколи до них 1977 р. (Про захист жертв 
міжнародних збройних конфліктів; Про захист 
жертв збройних конфліктів неміжнародного ха-
рактеру) є головними юридичними документами 
міжнародного гуманітарного права – цілої системи 
правових положень, які регламентують засоби і 
методи ведення воєнних дій і забезпечують захист 
фізичних осіб. Особливий захист надається тим, 
хто не бере участі в бойових діях (цивільним осо-
бам, медичному персоналу, служителям культу і 
співробітникам гуманітарних організацій), а також 
тим, хто припинив брати в них участь (пораненим, 
хворим, потерпілим аварію корабля і військовопо-
лоненим). Повноваження МКЧХ розширилися не 
тільки щодо міжнародних конфліктів, а й грома-
дянських. У Додатковому протоколі І зазначалося, 
що МКЧХ відтепер може здійснювати будь-яку 
гуманітарну діяльність на користь жертв війни зі 
згоди зацікавлених сторін, що перебувають у кон-
флікті. До Женевських конвенцій приєдналися 
понад 190 держав, тобто майже всі країни світу. 
Важливим кроком стало офіційне визнання ембле-
ми Червоного Хреста. І хоча організація й до того 
часу досить ефективно використовувала цю емб-
лему для захисту, тепер вона стала своєрідною га-
рантією безпеки. МКЧХ завжди дбав про розумне 
використання червонохресного символу, запобі-
гаючи зловживан ням, які могли б зменшити його 
цінність.
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У 1952 р. на XVIII Міжнародній конференції 

Червоного Хреста було прийнято зміни до Ста-
туту організації, що стало важливим кроком на 
шляху становлення Міжнародного Руху Черво-
ного Хреста як чітко структуро ваної організації. 
З того часу МКЧХ і Федерація мають розподілені 
між собою обов’язки та повноваження. Так, Комі-
тет повинен захищати Основоположні принципи 
Червоного Хреста та положення Женевських кон-
венцій, визнавати нові національні товариства, 
надавати допомогу жертвам війн і надзвичайних 
ситуацій. Федерація ж здобула статус постійного 
посередника між націо нальними товариствами, 
зокрема, у справах надання допомоги під час сти-
хійних лих, епідемій тощо.

У наш час МКЧХ є юридичною особою, що ке-
рується приватним правом. Його штаб-квартира 
розташована у Швейцарії, а до складу входять від 
15 до 25 осіб – винятково громадяни Швейцарії, 
яких обирають методом кооптації, тобто нового 
члена призначають дійсні. 

Права МКЧХ стосовно міжнародної діяльно-
сті обґрунтовано Женевськими конвен ціями. Ко-
мітет має право укладати договори з державами, 
володіє активним і пасивним посольським правом, 
що дає йому змогу надсилати своїх делегатів до ін-
ших країн, зокрема в умовах війн, а також прийма-
ти їхніх представників у себе. МКЧХ забезпечено 
свободу в реалізації обов’язків та недоторканність 
приміщень і майна. Його члени отримують осо-
бливі посвід чення особи, крім того, Комітет має 
повноваження видавати «проїзний документ» осо-
бам, які, не маючи власних документів, бажають 
емігрувати. МКЧХ бере участь у різноманітних 
міжурядових конференціях, має право голосу на 
Дипломатичних конференціях при перегляді Же-
невських конвенцій, у створенні яких він, власне, 
і відіграв першочергову роль. Таким чином, МКЧХ 
є достойним претендентом на одержання статусу 
суб’єкта міжнародного права, однак поки що не 
бажає цього, прагнучи зберегти неупередженість 
і незалеж ність від політичних впливів.

Основоположними принципами Між-
народного Руху Червоного Хреста і Червоного 
Півмісяця (визначені ХХ Міжнародною конфе-
ренцією Червоного Хреста у Відні в 1965 р., вве-
дено у Статут Міжнародного Руху, прийнятий на 
XXV Міжнародної конференції Червоного Хре-
ста, що відбулася в Женеві в 1986 р.) є: 

Гуманність. Рух породжений прагненням на-
давати допомогу всім пораненим на полі бою без 
винятку або переваги, намагається за будь-яких 
обставин, як на міжнародному, так і на національ-
ному рівні, запобігати і полегшувати страждання 
людини; покликаний захищати життя та здоров’я 
людей і забезпечувати повагу до людської особи-
стості; сприяє досягненню взаєморозуміння, друж-
би, співробітництва і міцного миру між народами.

Неупередженість. Рух не проводить ніякої 
дискримінації за ознакою національності, раси, 
релігії, класу або політичних переконань. 

Нейтральність. Щоб зберегти загальну дові-
ру, Рух не може ставати на чийсь бік в озброєних 
конфліктах і вступати в суперечки політичного, 
расового, релігійного або ідеологічного характеру.

Незалежність. Рух незалежний. Національ-
ні товариства, надаючи своїм урядам допомогу в їх 
гуманітарній діяльності та підкоряючись законам 
своєї країни, повинні, проте, завжди зберігати ав-
тономію, щоб мати можливість діяти відповідно 
до принципів Червоного Хреста.

Добровільність. У своїй добровільній діяль-
ності з надання допомоги Рух жодним чином не 
керується прагненням до отримання вигоди.

Єдність. В країні може бути тільки одне наці-
ональне товариство Червоного Хреста або Черво-
ного Півмісяця. Воно повинно бути відкрито для 
всіх і здійснювати свою гуманітарну діяльність на 
всій території країни.

Універсальність. Рух є всесвітнім. Всі наці-
ональні товариства мають рівні права і зобов’яза-
ні надавати допомогу одне одному.

Щодо національних товариств Червоного Хре-
ста, то на сьогодні їх налічується 188, прийняття 
нових здійснює МКЧХ, спільно з Федерацією. 
Щоб бути схваленим, товариство має розміщува-
тися на території незалежної держави – учасни-
ці Женевських конвенцій, і бути визнаним своєю 
країною. Обов’язковою умовою є приєднання до 
Статуту Міжнародного Руху Червоного Хреста і 
визнання його Основоположних принципів. 

Наша країна представлена в Русі Товари-
ством Червоного Хреста України, яке офіційно 
розпочало свою діяльність 18 квітня 1918 р. Нині 
його працівники та волонтери надають матеріаль-
ну допомогу та моральну підтримку нужденним: 
дітям-сиротам, людям похилого віку, інвалідам; 
займаються протидією поширенню туберкульозу 
та ВІЛ/СНІД, пропагандою здорового способу 
життя і донорства; сприяють ліквідації наслідків 
надзвичайних ситуацій; здійснюють розшук зни-
клих унаслідок бойових дій або інших катастроф 
чи міграційних процесів осіб; надають захист бі-
женцям та проводять, як і інші національні това-
риства Руху, багато важливих дій, в основі яких 
лежать гуманність та щире співчуття ближньому.

І в наш час у світі не вщухають кровопро-
литні конфлікти, тож міжнародна  гуманітарна 
допомога червонохрестівців залишається акту-
альною для багатьох регіонів: захист військово-
полонених, цивільного населення, особливо його 
найбільш незахищених прошарків – дітей, жінок, 
людей похилого віку та інвалідів; забезпечення 
їх медикаментами, питною водою та їжею; ство-
рення належних санітарно-гігієнічних умов; пі-
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клування про економічну безпеку постраждалих 
територій (у ситуаціях тривалої кризи або склад-
них посткризових умов надає допомогу у вигляді 
знарядь праці, насіння, вакцин для худоби тощо) 
і т. ін. Під час конфлікту в Малі (2012–2013), на-
приклад, гостро постала проблема нестачі питної 
води та продовольства. Тому представники Чер-
воного Хреста доставляли їжу, воду та дезинфі-
куючі таблетки для неї. Крім того, вони ремон-
тували місцеві криниці та забезпечували пальне 
для роботи насосних станцій. Жителям також 
було надано економічну підтримку: ветеринарну 

допомогу для худоби, необхідні для відновлення 
сільськогосподарської діяльності засоби та мож-
ливість працювати й отримувати платню за вико-
нану роботу. 

Міжнародний Рух Червоного Хреста вже 150 
років гідно виконує свою місію – дарує милосер-
дя всім нужденним, в якому б куточку світу вони 
не жили. Заснований для полегшення страждань 
поранених на полі бою, нині він докладає всіх зу-
силь, аби людських страждань на землі було яко-
мога менше.
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Передзим’я

За журавлиними ключами
посиротіла далина.

Відходить листопад…
За лісом

зима вітрило напина.
Зашклилися, як затулились,

тоненьким льодом
у степах

мілкі озера…
Глід червоний

промерз до зернят на кущах.
А грудень дихає сердито

морозом.
Невтямки йому,

чому тендітними списами 
озимина стрічає зиму…

В. Підпалий 1

Листопад – вересню онук, жовтню син, а зимі рідний брат.

У листопаді як зазиміє, то й жаба оніміє.

Як листопад дерев не обтрусить – довга зима бути мусить.

1 Підпалий В. Передзим’я // Золоті джмелі : вибр. тв. / В. Підпалий. – К., 2011. – С. 130.
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1
175 років від дня народження Марина (Марин) Стоянова Дринова (1838 1–1906), болгарсько-

го і російського історика-славіста, філолога
170 рокiв вiд дня народження Петра Васильовича Бикова (1843–1930), росiйського поета, пе-

рекладача, бiблiографа

2
170 рокiв вiд дня народження Марка Матвійовича Антокольського (1843–1902), росiйського 

скульптора
130 рокiв вiд дня народження Лева Михайловича Ро (1883–1957), українського плодовода-се-

лекцiонера

3
День інженерних військ

Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України № 1399/99 від 27.10.1999 р.
День ракетних військ і артилерії

Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України № 1215/97 від 31.10.1997 р.
День працівника соціальної сфери

Відзначається щорічно у першу неділю листопада відповідно до Указу Президента України 
№ 374/99 від 13.04.1999 р. 

70 рокiв із часу проведення (1943) Київської операції – наступальної операції радянських військ 
1-го Українського фронту

4
День Казанської ікони Божої Матері
День залізничника

Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України № 257/93-рп від 15.07.1993 р.
140 рокiв вiд дня народження Джорджа Едуарда Мура (1873–1958), англійського філософа, 

засновника неореалізму та «лінгвістичної» гілки англійської філософії
125 років від дня народження Дмитра Федоровича Вислоцького (1888–1968), громадсь-

кого і культурного діяча українських прогресивних організацій у Канаді та США, редактора, жур-
наліста

125 років від дня народження Якова Андрійовича Мамонтова (1888–1940), українського дра-
матурга, театрознавця

75 років від дня народження Юрія Андрійовича Чеканюка (1938–2001 2), українського архі-
тектора, графіка, педагога

5
280 рокiв вiд дня народження Михайла Матвійовича Хераскова (1733–1807), росiйського 

письменника українського походження, представника класицизму
190 рокiв вiд дня народження Якова Iвановича Щоголева [Щоголів] (1823–1898), українсько-

го поета
125 років від дня народження Дмитра Онисифоровича Свиренка (1888–1944), українського 

ботаніка, гідробіолога
100 рокiв вiд дня народження Вiв’єн Лi (1913–1967), англiйської актриси
100 рокiв вiд дня народження Дмитра Федоровича Маркова (1913–1990), росiйського лiтера-

турознавця, славiста

6
Міжнародний день запобігання експлуатації навколишнього середовища під час війни та збройних 
конфліктів

Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A/RES/54/4 від 
05.11.2001 р.

70 рокiв від дня визволення Києва вiд нiмецько-фашистських загарбників (1943) 

1 За іншими даними народився  2 листопада.
2 Дату смерті подано за даними з сайту «Киевский календарь». Режим доступу:  http://calendar.interesniy.kiev.ua/Event.

aspx?id=3435
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260 рокiв вiд дня народження Михайла Iвановича Козловського (1753–1802), росiйського 
скульптора

180 рокiв вiд дня народження Юнаса Лi (1833–1908), норвезького письменника, класика нор-
везької літератури

175 років від дня народження Броніслава Радзішевського (1838–1914), польського хіміка
110 рокiв вiд дня народження Афанасія Лазаревича Коптєлова (1903–1990), росiйського пись-

менника
120 рокiв вiд дня смертi Петра Iлліча Чайковського (1840–1893), росiйського композитора

7
130 років від дня народження Леоніди Миколаївни Балановської (1883–1960), української та 

російської співачки
130 років від дня народження Дмитра Федоровича Васильчикова (1883 1–1960), українського 

та російського актора 
125 років від дня народження Нестора Івановича Махна (1888 2–1934), українського повстан-

ського отамана 
100 рокiв вiд дня народження Альбера Камю (1913–1960), французького письменника, жур-

наліста, філософа-екзистенціаліста
90 рокiв вiд дня народження Iвана Володимировича Глинського (1923–1983), українського 

письменника
90 рокiв вiд дня народження Юрія Яковича Турченка (1923), українського мистецтвознавця, 

графiка

8
130 рокiв вiд дня народження Остапа Луцького (1883–1941), українського поета, публiциста, 

громадського і полiтичного дiяча
130 рокiв вiд дня народження Олександра Євгеновича Ферсмана (1883–1945), росiйського 

геолога, геохіміка, мiнеролога
125 років від дня народження Дмитра Діомидовича Ровинського (1888–1942), українського 

режисера, театрального діяча

9
День преподобного Нестора Літописця
День української писемності та мови

Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України № 1241/97 від 06.11.1997 р.
110 рокiв вiд дня народження Георгія Антоновича Костоправа (1903–1938 3), румейського 

(грецького) поета з України, перекладача 

10
530 рокiв вiд дня народження Мартiна Лютера (1483–1546), німецького релі гійного діяча, ке-

рівника Реформації в Німеччині, засновника протестантства
520 рокiв вiд дня народження Парацельса [справж. – Філіпп Ауреол Теофраст Бомбаст фон Го-

генгейм (14934 –1541)], німецького природознавця, лікаря
140 рокiв вiд дня народження Володимира Павловича Пещанського (1873–1926), українсько-

го архiтектора, реставратора, мистецтвознавця
125 років від дня народження Михайла Мусійовича Лебединця (1888–1934), українського 

письменника, правознавця, державного і громадського діяча
125 років від дня народження Андрія Миколайовича Туполєва (1888–1972), російського авіа-

конструктора
110 рокiв вiд дня народження Тереня (Терентія) Германовича Масенка (1903–1970), україн-

ського журналіста, поета, перекладача
80 рокiв вiд дня народження Параски Петрівни Хоми (1933), українського майстра народного 

розпису

1 Дату народження подано за вид. «Митці України»; за іншими даними народився 1884 р.
2 За іншими даними народився 26, 27 жовтня, 8 листопада 1888 р. або в 1889 р.
3 Дату смерті подано за вид.: Захарова Г. Дело Георгия Костоправа: 75 лет назад был безвинно расстрелян основатель на-

ціональной литературы греков Украины [Электронный ресурс] // Сайт газ. «Ильичевец». – Текст. дан. – 2013. – 14 февр. 
(№ 17). – Режим доступа: http://ilich.in.ua/news.php?id=63863 (дата обращения: 06.03.13). – Загл. с экрана.

4 За іншими даними народився 14 листопада.
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120 рокiв вiд дня смертi Леоніда Iвановича Глiбова (1827–1893), українського письменника, 
поета, видавця

11
225 років від дня народження Михайла Юрійовича Вієльгорського (1788–1856), російського 

композитора і музиканта
110 рокiв вiд дня народження Віктора Георгійовича Гейєра (1903–1990), українського вченого 

в галузi гiрничої механiки
90 рокiв вiд дня народження Миколи Павловича Бездiльного (1923–1980), українського 

графiка, маляра, живописця

12
180 рокiв вiд дня народження Олександра Порфировича Бородiна (1833–1887), росiйського 

композитора, вченого-хiмiка, медика
125 років від дня народження Павла Трохимовича Долини (1888–1955), українського актора, 

режисера театру та кіно
110 рокiв вiд дня народження Петра Даниловича Прокопчака (1903–1981), дiяча українських 

прогресивних органiзацiй у Канадi, журналiста
110 рокiв вiд дня народження Павла Дмитровича Пшеничного (1903–1985), українського вче-

ного-зоотехнiка

13
Всесвітній день сліпих

Відзначається на честь В. Гаюї – французького науковця, педагога, засновника кількох шкіл та 
підприємств для сліпих у Парижі та Санкт-Петербурзі, який народився цього дня 1745 р. у Франції.

130 років від дня народження Івана Павловича Бардіна (1883–1960), українського вченого-ме-
талурга, організатора та керівника металургійних заводів, винахідника

100 рокiв вiд дня народження Германа Леонтійовича Жуковського (1913–1976), українсько-
го композитора, піаніста і диригента

14
Всесвітній день боротьби із захворюванням на діабет

Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A/RES/61/225 від 
20.12.2006 р.

225 років від дня народження Михайла Петровича Лазарева (1788–1851), російського флото-
водця, географа, гідрографа

150 рокiв вiд дня народження Єгора Кузьмича Рєдiна (1863–1908), українського та росiйського 
iсторика мистецтва, засновника харківської школи мистецтвознавства, археолога

140 рокiв вiд дня народження Миколи Григоровича Синєокiва (1873–? 1), українського вiй-
ськового дiяча, генерал-майора

70 рокiв вiд дня народження Раїси Опанасівни Кириченко (1943–2005), української співачки 
70 рокiв вiд дня народження Ніли Валеріївни Крюкової (1943), української актриси, майстра 

художнього слова

15
275 років від дня народження Вільяма Гершеля (1738–1822), англійського астронома, засно-

вника зоряної астрономії
110 рокiв вiд дня народження Йосипа Абрамовича Даниленка (1903–1980), українського вче-

ного-зоотехнiка 
90 рокiв вiд дня народження Віктора Васильовича Кочевського (1923–2005), українського 

поета і перекладача 
90 рокiв вiд дня народження Iгоря Гавриловича Побiрченка (1923–2012), українського пра-

вознавця, педагога

16
Міжнародний день толерантності

Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A/RES/51/95 від 
12.12.1996 р.

1 За деякими джерелами помер після 1934 р. в еміграції.
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День працівників радіо, телебачення та зв’язку
Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України № 667/94 від 11.11.1994 р.
225 років від дня народження Дмитра Миколайовича Бантиш-Каменського (1788–1850), 

українського та російського історика, археографа
130 рокiв вiд дня народження Матвія Мироновича Шатульського (1883–1952), дiяча україн-

ських прогресивних органiзацiй у Канадi, публіциста
110 рокiв вiд дня народження Володимира Миколайовича Лопушанського [справж. – Го-

мич-Лопушанський (1903–1987)], українського письменника

17
День студента

Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України № 659/99 від 16.06.1999 р.
День працівників сільського господарства 

Відзначається у третю неділю листопада відповідно до Указу Президента України № 428/93 від 
07.10.1993 р.

225 років від дня народження Михайла Семеновича Щепкіна (1788–1863), російського та 
українського актора, основоположника сценічного реалізму в театральному мистецтві 

110 рокiв вiд дня народження Ганни Йосипівни Рощиб’юк (1903–1981), українського майстра 
декоративно-прикладного мистецтва (кераміка)

100 років від дня народження Леоніда Володимировича Владича (1913–1984), українського 
мистецтвознавця 

90 рокiв вiд дня народження Володимира Володимировича Копєйчикова (1923–2002), укра-
їнського правознавця

18
90 років від дня народження Михайла Григоровича Іванченка (1923), українського поета, 

прозаїка, літературознавця 
75 років від дня народження Василя Григоровича Латанського (1938), українського поета, 

публіциста, критика 
75 років від дня народження Бориса Олександровича Литовченка (1938), українського живо-

писця 
75 років від дня народження Віктора (Віталія) Степановича Романюка (1938), українського 

поета, публіциста

19
День працівників гідрометеорологічної служби

Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента № 208/2003 від 11.03.2003 р.
День скловиробника

Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України № 1417/2003 від 09.12.2003 р.
180 рокiв вiд дня народження Вiльгельма Дiльтея (1833–1911), німецького філософа, психоло-

га, історика, педагога, одного із засновників філософії життя
170 рокiв вiд дня народження Рiхарда Авенарiуса (1843–1896), швейцарського філософа-ідеа-

ліста, засновника емпіріокритицизму
125 років від дня народження Хосе Рауля Капабланки (1888–1942), кубинського шахіста
100 рокiв вiд дня народження Крiшана Чандара [Чандар] (1913–1977), iндiйського письменника
100 рокiв вiд дня народження Германа Васильовича Троїцького (1913–1992), українського 

бiохiмiка
80 рокiв вiд дня народження Вадима Олександровича Левiна (1933), українського дитячого 

поета, перекладача, педагога

20
Всесвітній день дитини

Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A/RES/836 (ІХ) від 
14.12.1954 р.

200 рокiв вiд дня народження Франца Мiклошича (1813–1891), австрiйського та словенського 
мовознавця

175 років від дня народження Миколи Платоновича Барсукова (1838–1906), російського істо-
рика, археографа, бібліографа
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100 років від дня народження Анатолія Олександровича Козлова (1913–1979), українського 
графіка

90 рокiв вiд дня народження Михайла Iвановича Головащенка (1923–2005), українського му-
зикознавця, редактора, критика, журналіста, культурно-громадського діяча

90 рокiв вiд дня народження Iсаака Михайловича Трахтенберга (1923), українського вченого 
в галузi медицини

21
Собор Архістратига Михаїла
Всесвітній день телебачення

Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A/RES/51/205 від 
17.12.1996 р.

100 рокiв вiд дня народження Берти Львівни Корсунської (1913–1979), українського лiтера-
турознавця

75 років від дня народження Михайла Кузьмовича Наєнка (1938), українського літературо- 
знавця, критика, драматурга 

75 років від дня народження Галини Миколаївни Фількевич (1938), українського музикознавця 
70 рокiв вiд дня народження Михайла Васильовича Голубовича (1943), українського актора 

театру і кіно
70 років від дня народження Володимира Семеновича Грабовського (1943), українського му-

зикознавця 

22
140 рокiв вiд дня народження Михайла Михайловича Могилянського (1873–1942), україн-

ського письменника
110 рокiв вiд дня народження Олександра Максимовича Бойченка (1903–1950), українського 

письменника
110 років від дня народження Антона Гнатовича Штепи (1903–2005), українського майстра 

декоративно-прикладного мистецтва (різьблення по дереву)
100 рокiв вiд дня народження Бенджамiна Брiттена (1913–1976), англiйського композитора, 

пiанiста, диригента
75 років від дня народження Святослава Михайловича Божія (1938–1999), українського жи-

вописця

23
День пам’яті жертв голодоморів

Відзначається щорічно у четверту суботу листопада відповідно до Указу Президента №1310/98 
від 26.11.1998 р.

130 рокiв вiд дня народження Миколи Федоровича Яшека (1883–1966), українського бібліо-
графа, літературознавця

100 років від дня народження Галини Якимівни Христич (1913–1976), українського кіноопе-
ратора-документаліста

70 років від дня народження Юрія Даниловича Барзашвілі (1943–2008), українського худож-
ника монументально-декоративного мистецтва

24
300 рокiв вiд дня народження Лоренса Стерна (1713–1768), англійського письменника, одного 

із засновників сентименталізму
120 років від дня народження Стефанії Петрівни Зорич [справж. – Чорнобривець (1893–1954)], 

української і російської артистки 
90 років від дня народження Іштвана Ференцовича Мартона (1923–1996), українського ком-

позитора
75 років від дня народження Анатолія Васильовича Горецького (1938–1972), українського 

літературознавця



91

Листопад

25
Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок

Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A/RES/54/134 від 
17.12.1999 р.

175 років від дня народження Івана Семеновича Нечуя-Левицького [справж. – Левицький 
(1838–1918)], українського письменника

110 рокiв вiд дня народження Бориса Львовича Коваленка (1903–1938), українського лiтера-
турознавця і критика

90 рокiв вiд дня народження Миколи Вірного [справж. – Микола Олександрович Француженко 
(1923–2007)], українського актора, режисера, диктора, журналіста, письменника

26
Святителя Іоанна Золотоустого

110 рокiв вiд дня народження Олексія Олексійовича Панкратьєва (1903–1983), українського 
кiнооператора

27
150 рокiв вiд дня народження Ольги Юліанівни Кобилянської (1863–1942), української 

письменниці, громадської діячки
130 рокiв вiд дня народження Володимира Миколайовича Чирвинського (1883–1942), укра-

їнського геолога
100 рокiв вiд дня народження Олександра Єгоровича Алги (1913–1977), чуваського письмен-

ника і поета
80 рокiв вiд дня народження Михайла Гиряка (1933–2007), науковця, публіциста, збирача і 

дослідника українського фольклору в Словаччині

28
175 років від дня народження Олександра Михайловича Опекушина (1838–1923), російсько-

го скульптора
75 років від дня народження Володимира Костянтиновича Житника (1938–2010), україн-

ського науковця, поета, перекладача, літературознавця, педагога, культурного і громадського діяча
70 рокiв вiд дня народження Олександра Сергійовича Сафонова (1943), українського дикто-

ра, народного артиста України
70 рокiв вiд дня народження Дмитра Григоровича Стецька (1943), українського живописця

29
190 рокiв вiд дня народження Матвія Номиса [справж. – Симонов Матвій Терентійович (1823–

1901)], українського етнографа, фольклориста, письменника, педагога
80 рокiв вiд дня народження Вадима Васильовича Васильєва (1933), українського актора
80 рокiв вiд дня народження Михайла Iвановича Литвинця (1933), українського поета, пере-

кладача
80 рокiв вiд дня народження Бориса Миколайовича Тарасенка (1933–1992), українського кi-

нознавця, сценариста
75 років від дня народження Геннадія Никаноровича Несчотного (1938), українського банду-

риста

30
110 рокiв вiд дня народження Георгія Олександровича Авенарiуса (1903–1958), українського 

та росiйського кiнознавця
100 рокiв вiд дня народження Григорія Прокоповича Донця (1913–1985), українського поета

Цього місяця виповнюється:
100 років із часу заснування (1913) Київської консерваторії (нині – Національна музична 

академія України ім. П. І. Чай ковського)
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Цього року ми відзначаємо 70-річчя з дня 
визволення м. Києва від німецько-фашистських 
загарбників. З яким багажем знань підійшли до 
цієї дати історики та як сприймають це свято наші 
сучасники?

Дотепер уже накопичено чимало документів, 
матеріалів, публікацій, статей, мемуарів, присвя-
чених різним аспектам Київської наступальної 
операції. Переважна більшість із них створюва-
лася ще за радянських часів і виконувалася на 
замовлення партійних органів, тому їм притаман-
ні пропагандистська спрямованість, ідеологічна 
заангажованість, патетика. І хоча в роки україн-
ської незалежності історичний доробок попов-
нився новими дослідженнями, й досі в наукових 
колах дискутуються питання про життя пересіч-
них киян у роки нацистської окупації, «ціну» пе-
ремоги, достовірність радянської інформації щодо 
втрат противника в операціях з визволення Укра-
їни, неоднозначне ставлення сучасників до битви 
за Дніпро тощо.

Київ перебував під нацистською окупа-
цією впродовж 778 днів, починаючи з 19 верес-
ня 1941 р. За цей період кияни пережили пере-
слідування та знущання гітлерівців, страждання 
й моральні випробування, страх за себе та своїх 
рідних, голод, холод, інші незгоди. Яскравим свід-
ченням методів упровадження «нового порядку» 

стало зменшення населення у місті за роки оку-
пації з 430 тис. осіб (на початку) до 180 тис. (по 
закінченні). Понад 100 тис. міських жителів було 
знищено у різний спосіб, близько 50 тис. вивезе-
но на примусові роботи до Третього рейху, чимало 
киян виїхали разом з відступаючими окупантами, 
побоюючись переслідувань з боку радянської вла-
ди. Але ті, які залишилися в місті, з нетерпінням 
чекали повернення Червоної армії, в лавах якої 
радянську землю захищали їх рідні – батьки, чо-
ловіки, брати, сини й доньки. За влучним висло-
вом киянки Докії Гуменної, «Гітлер за півтора 
року примусив нас полюбити радянську владу, а 
Сталін старався двадцять три роки, й нічого в ньо-
го не виходило» 1.

Визволення столиці радянської України стало 
логічним продовженням наступальних операцій 
Червоної армії, які розпочалися після розгрому ні-
мецьких військ під Сталінградом і в Курській битві.

Зважаючи на те, що вермахт поступово втра-
чав стратегічну ініціативу на Східному фронті, 
радянське командування намагалося скористати-
ся з цього, поставивши завдання перед військами 
Центрального, Воронезького і Степового фронтів 
витіснити ворога з Лівобережної України. Впро-
довж серпня і першої половини вересня 1943 р., 
долаючи шалений опір противника, радянські 
війська 750-кілометровим фронтом вийшли до 

6 листопада
На Дніпровському рубежі
До 70-ї річниці від дня визволення Києва

1 Гуменна Д. Хрещатий Яр : роман-хроніка. – Нью-Йорк, 1956. – С. 458.
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Дніпровського рубежу. Значення цієї стратегіч-
ної лінії зростало мало не щодня. Військове ке-
рівництво обох воюючих сторін розуміло це, тому 
німецьке командування робило все можливе для 
його утримання, а радянське – будь-що прагнуло 
оволодіти правим берегом Дніпра.

Вище радянське керівництво надавало осо-
бливого значення оволо дінню Києвом, оскільки 
це, з одного боку, дало б змогу ізолювати групу 
армій «Центр» від німецьких сил на південній 
ділянці Східного фронту, а з другого – швидко 
просунутися на захід і південний захід з тим, щоб 
оточити основні сили груп армій «Південь» і «А». 
9 вересня 1943 р., згідно із вказівками Ставки 
Верховного Головнокомандування (далі – СВГК), 
маршал Радянського Союзу Г. Жуков і команду-
вач Воронезького фронту генерал армії М. Вату-
тін розробили план наступальної операції на Київ-
ському напрямі.

У свою чергу, гітлерівці намагалися пере-
творити берег Дніпра на неприступний «Східний 
вал» (Ostwall; стратегічний оборонний рубіж, 
який восени 1943 р. проходив уздовж лінії р. Нар-
ва – Псков – Вітебськ – Орша – р. Сож – середня 
течія Дніпра – р. Молочна). За їх задумом, він мав 
допомогти зупинити просування радянських ар-
мій на захід, створити умови для відпочинку та пе-
реформування німецьких частин, аби на початку 
1944 р. розпочати новий етап у війні проти СРСР. 
На середину вересня німці звели вздовж правого 
берега Дніпра потужні в інженерному плані, наси-
чені про титанковими й протипіхотними ровами та 
іншими фортифікаційними спо рудами укріплен-
ня. Але, незважаючи на всі наявні  ресурси, про-
тивник не зміг забезпечити високу боєздатність 
одночасно на всіх плацдармах. Найпотужнішими 
осередками концентрації сил ворога стали місця 
ймовірної переправи радянських військ – райони 
Кременчука, Нікополя, Запоріжжя. 

Водночас зазначений період німецько-радян-
ської війни характеризувався тим, що відступа-
ючі нацистські війська активно засто совували 
тактику «випаленої землі» – терміново вивозили 
найцінніше, знищували те, що залишалося на оку-
пованих територіях і могло в подаль шому бути ви-
користане радянськими військами. Працездатне 
насе лення вивозили до Німеччини на примусові 
роботи. Населені пункти спалю вали разом з їх 
мешканцями.

А в самому Києві проводили особливі заходи. 
Німецьке командування заздалегідь почало готува-
ти місто до тривалої оборони: поділили його на три 
сектори, в кожному з яких почали зводити опорні 
укріпрайони. Готуючись до вуличних боїв, німець-
ке командування 23 вересня 1943 р. видало наказ 
про відселення всіх киян за межі міста. У наказі го-
ловного командування групи армій «Південь» наго-
лошувалося, що гарнізон повинен тримати оборо-

ну до останньої можливості, і для цього мають бути 
використані всі резерви, у т. ч. людські.

Таким чином, воюючі сторони застосовували 
всі засоби для поси лен ня своїх позицій на Дні-
провському рубежі.

Битва за Дніпро й визволення Києва – низка 
взаємопов’язаних стратегічних і фронтових на-
ступальних операцій, що здійснювалися у два ета-
пи. Перший – Чернігівсько-Полтавська стратегіч-
на наступальна операція (26 серпня – 30 вересня 
1943 р.). Її метою було визволення Лівобережжя 
України, вихід до Дніпра в середній течії, форсу-
вання ріки з ходу й захоплення плацдармів на пра-
вому березі. Здійснювали її війська Центрального 
(командувач – генерал К. Рокосcовський), Воро-
незького (командувач – генерал М. Ватутін) та 
Степового (командувач – генерал І. Конєв) фрон-
тів. Другий етап – це Київська стратегічна опера-
ція (12 жовтня – 23 грудня 1943 р.), метою якої 
був розгром київського угруповання противни-
ка, визволення Києва з утворенням стратегічно-
го плацдарму на правому березі Дніпра та фор-
муванням передумов для подальшого наступу. 
Ця операція здійсню валася військами Воронезь-
кого (з 20 жовтня – 1-го Українського) фронту 
за допомогою військ Центрального й Степового 
(з 20 жовтня – відповідно 1-го Білоруського та 
2-го Українського) фронтів.

Радянські війська почали форсування Дніпра 
21 вересня 1943 р. одно часно у багатьох місцях. 
Першими успіху на київському напрямку досяг-
ли війська лівого флангу Центрального фронту 
(13-а й 60-а армії). 22–24 вересня вони за під-
тримки загонів українських партизанів форсува-
ли Дніпро на північ від Києва і захопили перші 
невеликі плацдарми на правому березі в районі 
с. Горностайпіль і м. Чорнобиля, створивши зруч-
ну позицію для організації удару по противнику з 
півночі. Проте СВГК не скористалася з цієї мож-
ливості й зосередилася на концентрації сил на 
інших плацдармах (спо чатку на Букринському, 
потім на Лютізькому), що дало змогу німецькому 
командуванню підтягнути значні сили, в т. ч. тан-
ки й мотопіхоту. 

Частини Червоної армії змогли захопити пози-
ції на північ від Києва, поблизу с. Окунь, і на пів-
день – біля с. Великий Букрин. До кінця вересня у 
противника було відбито ще 23 дрібніші плацдар-
ми. На цих точках вдень і вночі велися запеклі бої. 

До бойових дій залучалися щойно мобілізо-
вані, погано навчені бійці, причому нерідко на 
2–3 вояків припадала лише одна гвинтівка. Ма-
теріально-технічна підготовка військ виявилася 
слабкою, не вистачало переправних засобів, не-
задовільно забезпечувалося прикриття насту-
пальних частин. Червоноармійці переправляли-
ся через водні перешкоди на чому завгодно: на 
напханих соломою гімнастерках і плащ-наметах, 
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ящиках і колодах тощо. Їм доводилося боротися 
за життя в холодній воді, триматися на плаву в 
умовах сильної течії й при цьому уникати обстрі-
лу ворога. Поранені хапались за тих, кого кулі 
оминули, і люди цілими в’язками йшли на дно. 
Учасник подій, відомий радянський письмен-
ник В. Астаф’єв згадував у своїх щоденниках: 
«Двадцять п’ять тисяч входить у воду, а виходить 
на тому березі три тисячі, максимум п’ять» 1. За 
новітніми підрахунками, лише на Букринському 
плацдармі загинуло понад 240 тис. бійців 2. Але й 
ця цифра не остаточна. Достовірно підрахувати 
радянські втрати практично неможливо, оскіль-
ки терміново мобілізованих колишніх військо во-
полонених і 16–17-річних юнаків ніхто не реє-
стрував.

Уже в наші дні стало очевидним, що цей період 
бойових дій був позначений низкою стратегічних і 
тактичних помилок радянського керів ництва, які 
коштували життя багатьом черво ноармійцям та 
командирам. Так, зосередивши основні сили в 
районі Бук ринського плацдарму, воно планувало 
саме звідси розпочати вирішальний наступ з ме-
тою звільнення столиці України. Однак, маючи 
загальну перевагу над противником, СВГК не вра-
хувала інші важливі обставини: були неправильно 
оцінені сили і система оборони німців, проігнорова-
ний характер місцевості, яка суттєво обмежувала 
можливості широкого використання танків, тощо. 
Радянська історіографія, в цілому відзначаючи ге-
роїзм визволителів столиці, замовчувала масшта-
би безпреце дентних людських втрат. Вітчизняні 
історики одностайні у думці, що такі колосальні 
втрати радянських військ пояснювалися не воєн-
ними міркуваннями, а, скоріше, недалекоглядні-
стю і злочинними діями радянського генералітету 
та амбі ційністю окремих його представників 3.

У жовтні 1943 р. на Букринському напрям-
ку радянські війська двічі робили спроби насту-
пу (12–15-го і 21–23 жовтня), але вони не були 
успішними. Ворог зосередив там велику кількість 
військ, організував глибоко ешелоно вану оборону 
й чинив шалений опір. Неефективність кількара-
зових наступів змусила радянське керівництво 
припинити активні дії на цьому плацдармі. Вже 
24 жовтня 1943 р. СВГК затвердила нову дирек-
тиву військам 1-го Українського фронту. Цей 
документ зобов’язував командування фронту 
врахувати попередні невдачі, поліпшити вико-
ристання військ, особливо танкових, здійснити 
передислокацію 3-ї гвардійської танкової армії з 

Букринського плацдарму на зручніший плацдарм 
поблизу Лютіжа й звідти потужним ударом роз-
громити німецькі війська в районі Києва й ово-
лодіти містом. До операції, окрім 3-ї гвардійської 
танкової армії, залучалися 38-а і 60-а армії. Вод-
ночас війська 27-ї та 40-ї армій мали активними 
діями з Букринського плацдарму відтягнути на 
себе якомога більше сил противника й за мож-
ливості прорвати його оборону. Ставка посилила 
1-й Український фронт своїми резервами. В умо-
вах осінньої негоди війська двічі було переправ-
лено через Дніпро, проведено складний маневр 
поблизу лінії фронту. Наступ на Київ мав розпо-
чатися не пізніше 3–4 листопада.

Напередодні вирішального наступу на сто-
лицю України війська 1-го Українського фронту 
переважали противника у живій силі в 1,3 разу, 
у гарматах і мінометах – в 1,2, у танках і само-
хідних артилерійських установках (САУ) – в 1,7 
разу. За кількістю літаків сили обох сторін були 
приблизно рівні 4.

Вранці 3 листопада після потужної 40-хви-
линної артилерійської підготовки (зі щільністю 
гармат 300 на 1 км) з Лютізького плацдарму війсь-
ка фронту, підтримувані з повітря авіацією, пере-
йшли у наступ. 4 листопада в дію було введено 
3-ю гвардійську танкову армію генерал-лейтенан-
та П. Рибалка. Сталін наказав звільнити україн-
ську столицю до річниці Жовтне вої революції.

Окрім того, впродовж жовтня радянські війсь-
ка постійно атакували противника з північних 
плацдармів, зокрема з Вишгородського – 167-а 
та 232-а стрілецькі дивізії, а з плацдарму в районі 
с. Нові Петрівці – 180-а стрілецька дивізія. Основ-
ного удару завдавала 38-а армія під командуван-
ням генерала К. Москаленка, яку було поповнено 
за рахунок мобілізованих польовими військкома-
тами. Ця армія завдавала головного удару силами 
52-го стрілецького корпусу в напрямку: дитячий 
санаторій – Пуща-Водиця – Сирець – Солом’ян-
ка – з метою ввійти в Київ із заходу. Ці сили 
підтри мували дві танкові бригади 5-го гвардій-
ського танкового корпусу. 60-а армія наступала 
вздовж західного берега р. Ірпінь і прикривала 
правий фланг 38-ї армії.

Побоюючись оточення, німецьке команду-
вання стало спішно виводи ти з Києва війська, але 
водночас, щоб не послаблювати оборону, кинуло в 
бій свій резерв – дві танкові й одну моторизовану 
дивізії. Ніч із 5-го на 6 листопада стала вирішаль-
ною в битві за Київ. Прориваючи ворожу оборо-

1 Коваль М. В. Україна у Другій світовій і Великій Вітчизняній війнах. – К., 1999. – С. 98.
2 Король В. Битва за Дніпро і Київ: героїзм і трагедія (маловідомі сторінки) // Воєнна історія. – 2003. – № 5–6. – С. 32.
3 Коваль М. В. Там само. – С. 95–98; Король В. Там само. – С. 33.
4 Київ у дні нацистської навали. За документами радянських спецслужб. – К. ; Львів, 2003. – С. 65.
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ну, воїни 51-го стрілецького та 5-го гвардійського 
танкового корпусів пробилися до центру міста. 
На 4-у годину ранку 6 листопада опір противника 
було подолано. Ціною величезних жертв радян-
ські війська ввійшли до Києва. Тоді ж військова 
рада 1-го Українського фронту доповіла Верхов-
ному Головнокомандувачу, що місто визволено 
від гітлерівських загарбників. Надвечір того ж 
дня Москва салютувала доблесним військам 1-го 
Українського фронту 24 залпами із 342 гармат. 
За мужність і відвагу 65 частин і з’єднань фрон-
ту отримали почесну назву «Київських». Ордена-
ми й медалями СРСР було нагороджено 17,5 тис. 
солдатів і офіцерів; 2 438 бійцям і командирам, які 
особливо відзначилися при форсуванні Дніпра, у 
боях на плацдармах та під час визволення Києва, 
було присвоєно звання Героя Радянського Союзу.

Радянські війська розгромили 12 піхотних, 
2 танкові та 1 моторизовану дивізії противни-
ка, вбитими й пораненими гітлерівці втратили 
124 тис. осіб. Але перемогу затьмарювали вели-
чезні втрати радянських військ – близько 417 тис. 
солдатів і офіцерів. Бої за місто були настільки 
кровопролитними, що після звільнення столиці 
УРСР від фашистів у навколишніх селах термі-
ново формували похоронні команди на допомогу 
штатним армійським, бо ті не справлялися з робо-
тою: земля була буквально всіяна трупами заги-
блих воїнів – і радянських, і німецьких.

Великомасштабна операція з визволення Ки-
єва стала центральною подією в битві за Україну. 
Вона стоїть у низці тих битв, що вирішили долю 
Другої світової та Великої Вітчизняної воєн: Мос-
ковської, Сталінградської, Курської, Берлінської. 

У 1961 р. Києву було присвоєно почесне зван-
ня «Місто-герой», а пізніше, 8 травня 1965-го, 
вручено медаль «Золота зірка».

Щороку в листопаді столиця України відзна-
чає свято свого визволення від нацистських оку-

пантів. Та чи пам’ятають кияни її визволи телів?
Ставлення до цієї події суттєво змінилося з 

часу закінчення війни. За радянської влади Вели-
ка Вітчизняна війна та все, пов’язане з нею, було 
піднесено до рангу чогось священного, культово-
го. Знаменним датам присвя чувалися військові 
паради та мітинги, соціалістичні змагання, від-
криття нових об’єктів соціальної сфери, масові 
народні гуляння, вистави, концерти, вікторини, 
спортивні змагання тощо. Всі ці заходи мали 
ура-патріотичний наліт, часто надмірну, нічим не 
приховану нав’язливість, яка з часом викли кала 
байдужість пересічних киян до справжнього геро-
їзму визволителів столиці замість захоплення їх 
відвагою і жертовністю.

У наш час стало можливим сприймати й ана-
лізувати цей пласт історії більш об’єктивно, без 
ідеологічних нашарувань. Утім, на жаль, існує 
оберне но пропорційна залежність між роками, які 
віддаляють нас від знамен ної Перемоги, й увагою 
до подій минулої війни. З одного боку, це законо-
мірний процес. А з другого – щоб здобута Перемо-
га та покладені на її вівтар жертви не сприймалися 
як безглузді та марні, слід обов’язково говорити 
про героїзм, але без надмірного пафосу.

Об’єктивне висвітлення означених історич-
них подій науковцями та ЗМІ дасть змогу сучасни-
кам зрозуміти справжню звитяжність радянських 
солдатів і офіцерів та одночасно трагізм битви за 
Дніпро й визволення української столиці. А на-
лежне вшанування пам’яті про загиблих сприяти-
ме форму ванню традиції гідного святкування дня 
визволення Києва.

Т. Заболотна, к. і. н., 
науковий співробітник відділу історії України 
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Серед письмен-
ників та інтелектуа-
лів XX ст., творчість 
яких  викликала  най-

   більший інтерес се-
ред інтелігенції За-

ходу й справляла на неї значний вплив, одне з 
чільних місць належить Альберу Камю. Реноме 
письменника, попри численні дискусії, які ведуть-
ся навколо його спадщини, не дуже похитнулося й 
нині, що переконливо свідчить про вагомість його 
внеску в літературу та духовну культуру ХХ ст. 

Творчий шлях А. Камю був нелегкий, на ньо-
му було доволі труднощів, напружених пошуків і 
болісних розчарувань. І все-таки можна сказати, 
що письменницька доля Камю складалася щасли-
во: його творчість досить швидко була сприйнята 
сучасниками, спершу на батьківщині, потім і за 
її межами. Він став одним із «духовних лідерів» 
покоління, одним із визнаних речників і водночас 
наставників західної інтелігенції, яка переживала 
серйозні потрясіння.

Народився А. Камю 7 листопада 1913 р. у 
містечку Мондові, в Алжирі, який тоді був фран-
цузькою колонією. Його батько Люсьєн Камю, 
виходець із Фландрії, був найманим сільсько-
господарським робітником, мати Катрін Сантсе, 
іспанка за походженням, працювала прибираль-
ницею в багатих сім’ях. Тяжко поранений у битві 
на Марні восени 1914 р. батько помер у шпиталі 
рівно за рік після народження сина. Після цього 
мати з дітьми перебралася до убогого передмістя 
столиці – Белькур. Майбутньому інтелектуалові 
довелося рости й навчатися на ті мізерні кошти, 
що заробляла мати. 

Важке було дитинство Альбера, проте він не 
замкнувся в собі, захоплювався красою північно-

африканського узбережжя, що дуже дисонувала 
з його злиденним життям. Дитячі враження за-
лишили глибокий слід у душі Камю – людини й 
митця.

Значний вплив на Альбера справив його 
шкільний учитель Л. Жермен: побачивши здібно-
сті свого учня, він, як міг, допомагав йому. При 
підтримці Жермена Камю вдалося в 1923 р. всту-
пити до ліцею, де інтерес до навчання поєднувався 
в юнака з пристрасним захопленням спортом, осо-
бливо боксом. Однак у 1930 р. хлопець захворів на 
туберкульоз, що назавжди позбавило його можли-
вості тренуватися. Незважаючи на хворобу, май-
бутньому письменникові довелося змінити чимало 
професій, щоб оплатити навчання на філософсько-
му факультеті Алжирського університету. 

В 1934 р. Камю одружився із Сімоною Гіе, 
котра виявилася морфіністкою. Разом вони про-
жили не більше року і в 1939-му офіційно розлу-
чилися.

Завершивши роботу про Блаженного Авгус-
тина та грецького філософа Плотіна (1936), Камю 
отримав диплом магістра філософії, проте акаде-
мічній кар’єрі молодого вченого завадив туберку-
льоз – Альбер не зміг залишитися в аспірантурі. 
Покинувши університет, він, з огляду на стан здо-
ров’я, поїхав до французьких Альп і вперше опи-
нився в Європі. Враження від подорожей Італією, 
Іспанією, Чехословаччиною та Францією лягли в 
основу першої опублікованої книги письменника 
«Виворіт і лице» (1937), збірки есе, до якої ввійш-
ли також спогади про матір, бабусю та дядька. У 
1938-му було опубліковано другу книгу – «Шлю-
би», в якій зібрано ліричні нариси, написані в 
1936–1937 рр.

У 1936 р. Камю розпочав роботу над своїм пер-
шим романом «Щаслива смерть», що побачив світ 

7 листопада
Лицар чистого сумління

До 100-річчя від дня народження А. Камю (1913–1960)

Хоч би й що він робив у минулому і хоч
чим став би в майбутньому, – він завжди

лишався б одною з наших найбільших 
культурних сил, завжди лишався б

виразником історії Франції, а в певному
сенсі й історії цілого століття.

Ж.-П. Сартр 1

1 Цит. за вид.: Соловей О. Лицар чистого сумління // Нар. газ. – 1995. – № 48. – С. 8.
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лише в 1971-му. Багато сторінок у ньому звучать 
як захоплені гімни середземноморській природі, 
тілесно-чуттєвій стихії буття. І головний герой 
роману Мерсо, і деякі інші персонажі – це «сон-
цепоклонники» та «язичники» у своєму світовід-
чутті, для них не існує сфери трансцендентного, 
для них єдино прийнятні боги – «ті, що сміються 
разом з людиною, спостерігаючи палку гру моря 
й сонця» 1.

Рано пробуджується у Камю любов до театру, 
яку він проніс через усе своє життя. Його зв’язок 
із цим мистецтвом був активним і різнобічним: у 
різні періоди  Камю виступав то актором, то ре-
жисером, то драматургом, то одночасно в усіх 
цих іпостасях. Перші його кроки в цій сфері були 
пов’язані з «Театром праці», що виступав перед 
алжирськими робітниками. Для цього театру 
Камю підготував адаптацію антифашистської по-
вісті А. Мальро «Час презирства» та постановку 
своєї п’єси «Заколот в Астурії», яку було забо-
ронено муніципалітетом міста Алжира. За його 
участі були здійснені постановки багатьох п’єс 
із класичної і сучасної драматургії – від «Проме-
тея прикутого» Есхіла до «Пакетбота Тенасіті» 
Ш. Вільдрака. Найбільш значним театральним до-
робком Камю вважав своє інсценування «Братів 
Карамазових» Ф. Достоєвського, в якому на пер-
ший план було висунуто образ Івана Карамазова 
(цю роль, до речі, він виконував сам). Це було вже 
наприкінці 1930-х рр., коли Камю співпрацював із 
пересувним театром «Екіп». До цього ж періоду 
відноситься перший варіант його драми «Калігу-
ла» (1938), яку згодом він доробив і в 1944 р. ви-
дав, а в 1947-му – перевидав. Цей твір, написаний 
на основі книги Светонія «Про життя дванадцяти 
цезарів», вважається надзвичайно важливим в іс-
торії театру абсурду.

Молодий Камю виявляв також велику гро-
мадсько-політичну активність. У 1934 р. ще сту-
дентом він вступив до лав комуністичної партії, 
алжирського комітету сприяння міжнародному 
руху на захист культури від фашизму, організу-
вав уже згадуваний «Театр праці» та здійснив по-
становки відповідного спрямування для робітни-
чої аудиторії. Через три роки вийшов із компартії, 
пересвідчившись, що вона слухняно виконує роз-
порядження й інструкції з Москви, зокрема щодо 
питання агітації серед корінного арабського насе-
лення Алжиру. Проте й після виходу з партії він 
не відмовився від співробітництва з комуністами, 
а свої соціалістичні симпатії та орієнтації зберіг до 
кінця життя.

У передвоєнні роки Камю активно співпра-
цював із лівою демократичною газетою «Респу-
бліканський Алжир», де проявив себе як талано-
витий журналіст. Його гострі статті на соціальні, 
політичні й національні теми викликали вельми 
негативну реакцію в колоніальної адміністрації 
Алжиру.

На початку Другої світової війни, після за-
провадження воєнної цензури, газету закрили, і 
Камю залишився без роботи. Навесні 1940 р. він 
вирушив до Парижа, де влаштувався в редакцію 
однієї зі столичних газет. Наприкінці року одру-
жився із Франсіною Фор, своєю давньою знайо-
мою з алжирського міста Орана.

Однак перебування А. Камю у Франції вияви-
лося короткочасним. Німецько-нацистські війсь-
ка окупували країну, тож письменник повернувся 
до Алжиру. У Парижі він устиг завершити роман 
«Сторонній», який побачив світ улітку 1942-го. 
Деякий час Камю вчителював в Орані, де закінчив 
есе «Міф про Сізіфа» і зробив перші начерки до 
роману «Чума». 

Восени 1941-го Камю повернувся до окупова-
ної Франції, де було організовано рух Опору. Мо-
тиви свого повернення він пояснив так: «Є люди, 
до яких звертатися з подібними запитаннями не-
має сенсу, і я належу до них. Просто в той час я 
більше ніде себе не мислив, от і все. Мені здава-
лося і здається досі, що не можна ставати на бік 
концтаборів…» 2. Тож письменник приєднався до 
руху Опору, почав співпрацювати з підпільною га-
зетою «Комба», а в 1944-му навіть очолив її. Впро-
довж 1943–1944 рр. Камю публікував у нелегаль-
ній пресі «Листи до німецького друга», в яких із 
гуманістичних позицій засудив спроби виправ-
дання людиноненависницької ідеології фашизму. 
Ця «документальна оповідь», як визначив її жанр 
сам автор, засвідчила зміну його поглядів: перехід 
від умоглядних філософсько-етичних постулатів 
до ненависті щодо катів.  

У 1942–1943 рр. вийшли друком повість 
«Сторонній» та есе «Міф про Сізіфа», що відразу 
викликали величезний резонанс у Франції. Вони 
були сприйняті як твори екзистенціалістські, що 
стало співзвучним умонастроям французької ін-
телігенції. Наполягаючи на абсурдності дійсності, 
Камю разом з тим проголошував, що розум люди-
ни не примиряється з нею і не може примиритися 
за самою своєю природою. Тому мисляча люди-
на – і в цьому її краса та велич – трагічно свідо-
ма того, що остаточно подолати абсурд вона не 
зможе, тож кидає йому виклик. «Для людини без 

1 Камю А. Чума : романи, повість : пер. з фр. / Альбер Камю. – Х. : Фоліо, 2006. – С. 6.
2 Там само. – С. 8.
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шор, – зазначав Камю в «Міфі про Сізіфа», – немає 
видовища прекраснішого, ніж свідомість у двобої 
з дійсністю, яка перемагає. Ні з чим не зрівняти 
образ гордої людяності… Дисципліна, якій дух 
себе підпорядковує, воля, яку він кує з будь-яко-
го підручного матеріалу, рішучість зустрічати все 
віч-на-віч, – у цьому є могуть і непересічність» 1.

Цей трагічний стоїцизм, притаманний філосо-
фії Камю, сприймався французькою інтелігенцією 
в роки війни та руху Опору як її провідний етич-
ний принцип і викликав активний відгук.

У Камю, як і в багатьох представників фран-
цузької інтелігенції, рух Опору пробудив надії 
на консолідацію демократичних сил і докорінне 
оновлення різних сфер після перемоги над фашиз-
мом. Цим великою мірою живилася та бурхлива 
духовна енергія, яку письменник виявляв в остан-
ній період війни та перші повоєнні роки. Звичай-
но, Камю окрилювало й те, що його твори мали 
широкий відгук у Франції та поза її межами, що 
своїм словом він може впливати на свідомість і дії 
сучасників. Цей період позначений високою твор-
чою активністю митця, і водночас в його творчості 
відбуваються істотні зрушення, перехід від «ета-
пу абсурду» до «етапу протесту», як зазначав 
сам письменник. У 1947 р. виходить у світ роман 
«Чума», що став апогеєм ідейної еволюції Камю.

«Чуму» відносять до романів про антифа-
шистську боротьбу й рух Опору, і для цього є всі 
підстави. Та й сам автор наголошував: «Явний 
зміст “Чуми” – це боротьба європейського руху 
Опору проти фашизму» 2. Однак цим ідея твору 
не вичерпується, ба більше, акцент у ньому змі-
щено на трактування позачасових філософських 
проблем буття. Фабула роману «Чума» – хроніка 
чумного року в Орані, жахливої епідемії, що вки-
нула городян у безодню страждань і смерті. Напи-
сана ця хроніка людиною, яка визнає лише факти 
й прагне до точності їх викладу, нічим не поступа-
ючись заради оздоб стилю. Її автор – доктор Ріє, 
який і за своїм інтелектуальним рівнем, і за харак-
тером занять шанує розум та логіку і не приймає 
двозначності, хаосу, ірраціональності. Але це сто-
сується лише «хроніки», тобто притчової фабули, 
сама ж чума – втілення світового зла, міфічно ба-
гатоплановий та багатозначний, універсальний за 
своїм змістом образ.

Чума у Камю – це не тільки фашизм, «корич-
нева чума», як тоді називали його в усій Європі, 
це, так би мовити, метафізичне зло, невіддільне від 
буття, іманентно йому властиве. Бути «зачумле-
ним», за Камю, – це не тільки чинити насильство, 

а й не повставати проти нього. «Зачумленість» – 
не лише готовність убивати, а й примиренність з 
тим, що вбивають. До «зачумленості» віднесено 
й самовпевнене невігластво, причому автор вва-
жає, що особливо небезпечним воно стає, коли 
отримує владу над людьми. Усі люди тією чи ін-
шою мірою перебувають у невіданні, це сумна 
«доля людська», бо абсолютне знання неможливе. 
Найстрашніше зло, резюмує автор, це невідання, 
яке вважає, що йому все відоме, і тому можна вби-
вати. Тут Камю спирається на історичний досвід 
ХХ ст., моторошний досвід нацистської Німеччи-
ни й більшовицької Росії. 

У цей період одна за одною з’являються дра-
ми письменника «Непорозуміння» (1944), «Стан 
облоги» (1948) і «Справедливі» (1949), які з успі-
хом йдуть на сценах паризьких театрів. Як і рані-
ше, Камю активно працює у жанрах філософської 
есеїстики та громадсько-політичної публіцисти-
ки, виступає в ролі літературного критика. Завер-
шується цей період його творчої діяльності відо-
мим есе «Бунтівна людина» (1951), яке викликало 
широкий резонанс серед світової громадськості. 
У цьому трактаті Камю розглядає теорію і практи-
ку протесту проти влади впродовж сторіч, крити-
куючи диктаторські ідеології, зокрема комунізм 
та інші форми тоталітаризму, що посягають на 
свободу і, відповідно, на гідність людини. Цей твір 
став основною причиною розриву письменника із 
Ж.-П. Сартром, що сповідував марксистські ідеї. 
Раніше вони обоє поділяли принципи екзистенці-
алізму.

У другій половині 1950-х рр. творча актив-
ність А. Камю поступово йде на спад, повільно, але 
неухильно вимальовується загроза світоглядної і 
творчої кризи. Життя вимогливо ставило дедалі 
складніші проблеми, на які письменник, котрий 
узяв на себе роль наставника й моралізатора, ча-
сто вже був неспроможний дати переконливу від-
повідь. Загострюються суперечності, притаманні 
його світогляду й суспільно-політичній позиції, 
що почасти проявилося вже в есе «Бунтівна лю-
дина». Реакції Камю на події та процеси, що від-
буваються в різних сферах життя, на перипетії 
історії дедалі частіше набувають негативістського 
характеру. Дедалі частіше він говорить «ні», деда-
лі відчутніше бракує йому ствердження позитив-
них цінностей, конструктивних ідейних пошуків 
та їхніх переконливих художніх втілень. Нотат-
ники і щоденники останніх років життя письмен-
ника наповнені скаргами на духовну самотність, 
на розлад із сучасниками, на затяжну творчу кри-

1 Камю А. Чума : романи, повість : пер. з фр. / Альбер Камю. – Х. : Фоліо, 2006. – С. 9.
2 Там само. – С. 17.
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зу. «Останні п’ять років, – записав він у травні 
1959-го, – я критикую самого себе, те, в що вірив, 
чим жив. Тому ті, хто поділяв ті ж ідеї, вважають, 
що я маю на увазі їх, і дуже на мене ображаються; 
але ж ні, я веду війну сам з собою і або знищу сам 
себе, або зможу відродитися, ось і все» 1.

Останнім значним художнім твором Камю 
стала іронічна повість «Падіння» (1956). Вона так 
само характерна для його творчості 1950-х рр., як і 
«Сторонній» та «Чума» для двох попередніх етапів. 
У ній загострюється критика буржуазної людини 
та її моралі, але водночас послаблюються, особли-
во порівняно з «Чумою», пошуки справжніх цін-
ностей та їх ствердження. Через рік виходить збір-
ка оповідань «Вигнання і царство», яким значною 
мірою властивий експериментальний характер: 
тут письменник ніби випробовує різні прийоми й 
стилі художньої прози. 

У 1957 р. Камю одержав Нобелівську премію 
«…за величезний внесок у літературу, що полягає 
у висвітленні значення людської совісті» 2 і став – 
аж дотепер – наймолодшим лауреатом цієї дуже 
престижної премії після Р. Кіплінга. Його промова 
та доповідь на церемонії вручення премії викликали 
резонанс у всьому світі. Виголошуючи свої принци-
пи, Камю зауважив, що сьогодні митець «не може 
бути слугою тих, хто робить історію, – навпаки, 
він на службі у тих, хто від неї страждає», що його 
обов’язок – «у відмові плодити лжу про те, що зна-
єш, і в спротиві гнобленню» 3. Цікавою й глибоко 
особистісною була реакція письменника на звістку 
про присудження премії. В нотатнику він записав: 
«Нобелівська премія. Незвичайне почуття жахли-
вої втоми і суму. В двадцять років, голий і босий, я 
знав, що таке справжня слава. Мати» 4.

В останні роки життя Камю працював над ро-
маном «Перша людина», що так і залишився не-
завершеним. Це автобіографічний твір, в якому 
письменник звернувся до днів свого дитинства 
та юності. За чернетками й начерками роман був 
підготовлений до друку й виданий його донькою 
лише в 1990-х.

На початку 1960 р. письменник загинув в ав-
томобільній катастрофі на півдні Франції. 

Хоча творчість Камю викликала по його смерті 
жваві дискусії, більшість критиків вважають його 
однією з найбільш значущих постатей свого часу. 
Показавши відчуженість і розчарування повоєн-
ного покоління, він уперто шукав вихід з абсурд-
ності сучасного існування. У некролозі, надруко-
ваному в італійській газеті «Вечірній кур’єр», поет 
Е. Монтале писав, що «нігілізм Камю не виключає 
надії, не звільняє людину від розв’язання складної 
проблеми: як жити і померти гідно» 5.

На думку американської дослідниці С. Зонтаг, 
«проза Камю присвячена не стільки його героям, 
скільки проблемам провини і невинуватості, від-
повідальності і нігілістичної байдужості». Вва-
жаючи, що творчість Камю «не відрізняється ні 
високим мистецтвом, ні глибиною думки», Зонтаг 
зазначає, що «його твори відрізняються красою 
зовсім іншого плану, красою моральною» 6. Такої 
ж думки і англійський критик А. Альварес. Він 
називає Камю «моралістом, який зумів піднести 
етичні проблеми до філософських» 7. 

Ім’я А. Камю вписане як в історію літератури, 
так і в історію філософії ХХ ст. Адже всі художні 
твори письменника є філософськими за змістом, 
а його філософські набутки високохудожніми за 
формою. 

1 Камю А. Чума : романи, повість : пер. з фр.  – Х. : Фоліо, 2006. – С. 10.
2 Альбер Камю : матеріали до вивч. творчості // Всесвіт. л-ра в серед. навч. закладах України. – 1999. – № 3. – С. 22.
3 Камю А. Чума : романи, повість : пер. з фр.  – Х. : Фоліо, 2006. – С. 10.
4 Там само.
5 Альбер Камю : матеріали до вивч. творчості // Всесвіт. л-ра в серед. навч. закладах України. – 1999. – № 3. – С. 22.
6 Там само.
7 Там само.

Основні видання творів А. Камю
Сочинения : в 5 т. : пер. с фр. / Альбер Камю. – Х. : 

Фолио, 1997–1998. – Т. 1–5. – (Вершины). – ISBN 966-03-
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Вибрані твори : у 3 т. : пер. з фр. / Альбер Камю. – Х. : 
Фоліо, 1996–1997. – Т. 1–3. – ISBN 966-03-0058-1.
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Бунтующий человек: Философия. Политика. Искусст-
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[и др.]). – ISBN 5-250-01279-5.
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пер. з фр. П. Таращук // Київ. – 1991. – № 1. – С. 77–84. – 
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Роздуми над гільйотиною / А. Камю ; пер. О. Погра-
ничного // Права людини в Україні : інформ.-аналіт. бюл. 
Укр.-Амер. Бюро захисту прав людини. – К. ; Х., 1994. – 
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У сузір’ї тала-
новитих українських 
митців кінця XIX – 
початку XX ст. яскра-
вою зіркою сяє ім’я 
Ольги Кобилянської, 
творчість якої –неор-
динарне явище в істо-

рії української літератури. Її обдарування прояви-
лося на рубежі століть – в епоху кардинальних 
переломів і змін у всіх сферах суспільного життя, 
в період глобального переосмислення людиною 
себе у світі. Своїми короткими психологічними 
новелами та великими соціально-психологічни-
ми повістями О. Кобилянська заявила про себе 
як про талант самобутній, талант європейської 
величини. Не сприйнявши традицій побутовизму 
та описовості, що панували в українській народ-
ницькій прозі, буковинська письменниця створи-
ла власну естетичну художню систему і ввійшла 
в українське письменство як виразниця прагнень 
інтелігенції, зокрема освіченого жіноцтва.

Ольга Юліанівна Кобилянська народилась 
у містечку Ґура-Ґумора, що на півдні Буковини 
(нині – територія Румунії), в сім’ї незаможного 
урядовця Юліана Кобилянського, що походив 
з української «гербової» родини. Її мати Марія 
Вернер була польсько-німецького походження. 
Заради коханого чоловіка вона вивчила укра-
їнську мову, прийняла греко-католицьку віру і 
виховувала дітей (їх у родині було семеро) у по-
вазі до українського коріння. В сім’ї Кобилян-
ських панував старий, традиційний, патріарха-
льний дух української віри, мови, звичаїв. Удо-
ма діти розмовляли польською і українською, а 
у школах спілкувалися й навчалися німецькою 
мовою. Старші брати вчили Ольгу грамоти і ні-
мецької.

До старовинного міста Сучави сім’я Кобилян-
ських переїхала у 1868 р. Там у них зав’язалися 
дружні стосунки з родиною греко-католицького 
священика, поета М. Устияновича, в домі якого 
Ольга провела багато світлих, веселих, неповтор-
них днів і вечорів. Тут діти Кобилянських уперше 
поза стінами рідної хати почули українську мову 
і пісні, тут Ольга знайшла вірну подругу на все 
життя – Ольгу Устиянович. Микола Леонтійович 
звернув увагу на маленьку, надзвичайно серйозну 
і вразливу дівчинку. Він першим помітив у шес-
тирічної Ольги, яка вже почала віршувати поль-
ською мовою, іскру таланту.

У 1875 р. родина Кобилянських переселила-
ся до гірського курортного містечка Кімполунг 
(Кімпулунг), де промайнули підліткові та юнаць-
кі роки майбутньої письменниці. Ользі подоба-
лися навколишні краєвиди: велич, краса, розкіш 
природи пробуджували в неї мрії та фантазію. 
Прекрасна і романтична природа стала її світом. 
Численні походи в гори, пішки або верхи на коні, 
були чи не тим єдиним, що наповнювало її душу і 
робило щасливою. Вона на все життя полюбила 
Кімполунг, вважала його райським куточком, а 
згодом у своїх творах часто відтворювала це міс-
течко та затишний дім, в якому мешкала родина.

У Кімполунзі Ольга вступила до третього кла-
су початкової школи, де викладання велося німець-
кою мовою – офіційною в тогочасній Буковині. 
Навчаючись і читаючи німецькою, дівчинка поволі 
починала навіть думати цією мовою, адже за ме-
жами родини їй ні з ким було розмовляти україн-
ською. 

Головним осередком культури в Кімполунзі 
був дім міського старости Кохановського, в якому 
панувала атмосфера інтелігентної доброзичливо-
сті та гуманного ставлення до людей. Ольга това-
ришувала з дочками старости і нерідко бувала у 

27  листопада
Велика буковинка

До 150-річчя від дня народження О. Кобилянської (1863–1942)

Пишучи що-будь, довше чи коротше, я лиш одно мала в душі: 
Україну, ту велику, пишну, пригноблену, сковану Україну, 

її одну й нічо інше.
О. Кобилянська 1 

1 Кобилянська О. Слова зворушеного серця : щоденники, автобіограф., листи, ст. та спогади. – К., 1982. – С. 205.
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них дома, де чула гарну музику, знайомилася з ці-
кавими людьми, випозичала книжки, в основному 
німецькі. Крім захоплення літературою, вона лю-
била малювати, вчилася гри на фортепіано.

Після навчання у початковій народній школі 
Ольга перейшла до дівочої школи, але відвідува-
ла її тільки до п’ятого класу: через брак коштів 
припинила навчання. Батько вважав за необхід-
не передусім дати освіту синам, тому для Оль-
ги та її сестри Євгенії брами науки зачинилися. 
Подальшу освіту дівчина здобувала власними 
силами: знайомилася з працями економічного, 
соціологічного, природничого характеру, вивчала 
ідеї німецького філософа Ф. Ніцше, активно чи-
тала зарубіжну літературу (твори В. Шекспіра, 
Й.-В. Гете, Ф. Шиллера, М. Метерлінка, Л. То-
лстого, Ф. Достоєвського тощо).

Глибокі знання, які здобула Ольга, висока ду-
ховна культура були плодом невтомної праці та 
самовдосконалення. Поступово і непомітно вона 
почала віддалятися від подружок та ровесниць, бо 
стала вища за них по духу й розуму. Дівчина дуже 
емоційно сприймала та аналізувала події, які від-
бувалися в її житті: хоч би що доводило ся їй пере-
живати – усе було пропущено через власну душу 
із силою, гідною подиву. Вона відчула, що хоче 
викласти свої думки і почуття, душевні злети і пе-
реживання на папері. Так у сімнадцятирічному віці 
Ольга написала свій перший прозовий твір «Гор-
тенза, або Нарис з життя однієї дівчини» (1880). 
У цьому творі було все: і виразні ідеали, і образи, і 
цікаві хвилюючі діалоги. У ньому втілились мрії та 
ілюзії юної авторки. Оповідання, написане у формі 
щоденника та листів, містить багато автобіографіч-
ного (у більшості творів письменниця відтворюва-
ла події власного життя). Наступними були опові-
дання «Воля чи доля», «Видиво», «Голубка і дуб», 
«Вона вийшла заміж». У цих перших, ще зовсім 
дитячих, незрілих спробах уже накреслювалися 
теми та образи багатьох творів майбутньої пись-
менниці. Деякі з оповідань Кобилянська надіслала 
до німецьких періодичних видань. Ці твори не було 
надруковано, але вона дістала підтримку з боку ре-
дакторів, завдяки чому повірила у свої сили.

Замолоду найближчими подругами Ольги в 
Кімполунзі були Августина Кохановська (дочка 
міського старости, художниця) та дочка повітово-
го лікаря Софія Окуневська (згодом стала першою 
в Австро-Угорщині жінкою-лікарем з вищою осві-
тою). Подруги вірили в Ольгу, переймалися її до-
лею і допомагали чим могли. Молодих інтелігент-
них дівчат об’єднували спільні погляди на долю 
жінки в тогочасному суспільстві. Цей «жіночий 
тріумвірат», який прагнув до вершин розуму, духу, 
краси та свободи, маючи чітку ціль і високі ідеали, 

повстав проти сірої буденщини, духовного понево-
лення, рутинних традицій і приписів міщанської 
моралі, що обмежували жінці світ муром чотирьох 
«К» (Kuche, Kinder, Kleider, Kirche – кухня, діти, 
одяг, церква). 

Під впливом прочитаного та спілкування з по-
другами у Кобилянської у віці 18–19 років чітко ок-
реслилися й зміцніли емансипаційні погляди і пе-
реконання. Разом з тим посилились її прагнення до 
українського світу. Великий вплив на Ольгу спра-
вила С. Окуневська, яка відкривала для неї світ 
української культури, знайомила з українською 
літературою. Завдяки Софії Кобилянська почала 
читати твори І. Франка, М. Драгоманова, М. Пав-
лика, Олени Пчілки, а також Т. Шевченка. Софія 
познайомила Ольгу зі своїми родичами – діячкою 
жіночого руху в Галичині, українською письмен-
ницею Н. Кобринською та українським громад-
сько-культурним діячем Є. Озаркевичем. Це спри-
яло зближенню О. Кобилянської з патріотичними 
колами української інтелігенції.

Коли С. Окуневська і Н. Кобринська прочита-
ли перші твори Кобилянської, написані німецькою 
мовою, то почали переконувати її писати україн-
ською. Але Ольга досконало не знала української 
літературної мови і писати нею їй було важко. 
Свої думки, настрої і почуття вона вільно могла 
передавати тільки німецькою. Щоб стати справж-
ньою українською письменницею, юній літера-
торці довелося опановувати українські фонетику, 
граматику, літературу. Та перш ніж з’явився її 
твір українською мовою, продовжувала писати ні-
мецькою. Німецька мова, німецька культура мали 
позитивне значення у житті й творчості О. Ко-
билянської, бо допомогли їй увійти до широкого 
світу загальнолюдської культури. У подальшому 
знання цієї мови прислужилося також і в перекла-
дацькій діяльності: найкращі твори українських 
письменників Ольга Юліанівна перекладала ні-
мецькою, а твори зарубіжних письменників – 
українською.

З 1889-го по 1891 р., після виходу Ю. Коби-
лянського на пенсію, родина жила в с. Димка Се-
ретського повіту, де батько мав власний хутір. Пе-
ребування в селі, без товариства освічених людей, 
без гір і гірської краси, своїм одноманітним життям 
доводило дівчину до розпуки. Однак тісні контак-
ти з мешканцями Димки сприяли поглибленому 
ознайомленню її із селянським життям, унаслідок 
чого письменниця згодом написала один із найдра-
матичніших і найкращих своїх творів «Земля» та 
низку новел: «Банк рустикальний», «На полях», 
«У святого Івана», «Час», «Некультурна».

Наприкінці 1891 р. Кобилянські переїхали на 
постійне місце проживання до Чернівців. Мешкан-
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ня в цьому місті, яке було українським культур-
ним центром Буковини, стало важливою віхою на 
шляху О. Кобилянської до українства. Вона бере 
активну участь у духовному житті української гро-
мади, в діяльності товариств, зокрема «Руської бе-
сіди». У 1894 р. письменниця стала однією з ініці-
аторок заснування «Товариства руських жінок на 
Буковині». На його відкритті виступила з програм-
ною доповіддю «Дещо про ідею жіночого руху».

Осмислення проблем духовного визволення 
і самовдосконалення жінки, її освіти та рівно-
правності в сім’ї й суспільстві стало невід’ємним 
елементом і яскравою ознакою творчості О. Коби-
лянської. Підтримуючи феміністичний рух, вона 
зверталася до образів нових жінок – насамперед 
інтелігенток. Так, у новелі «Природа» і гуморесці 
«Він і вона» Кобилянська однією з перших в укра-
їнській літературі змалювала характери жінок 
сміливих, яким властиві нові погляди на стосунки 
чоловіка й жінки, на сімейне життя, на суспільну 
роль жінки. Письменниця виступає за рівноправ-
ність обох статей, право на вільний вияв думок і 
почуттів. Навіть тоді, коли Ольга Юліанівна ві-
дійшла від феміністичного руху, головною ідеєю її 
творів було визволення жінки від пут буденщини 
і вузькоглядності.

Надзвичайно важливим для О. Кобилян-
ської у цей період життя стало знайомство з ви-
значними українськими громадсько-політични-
ми і культурними діячами – С. Смаль-Стоцьким, 
Є. Пігуляком, О. Маковеєм та ін. Вона розпочала 
активне спілкування, а також листування з пред-
ставниками української літературної еліти. Дуже 
чуйно ставився до Кобилянської поет і критик 
О. Маковей, який тонко розумів написане нею 
і багато робив для опублікування її творів. Ця 
дружба допомогла Ользі відчути себе справж-
ньою письменницею. Сама Кобилянська вважала 
О. Маковея проникливим критиком і з повагою 
ставилася до його зауважень. Під безпосереднім 
впливом письменника написала декілька творів. 
Одночасно з друкуванням белетристичних тво-
рів Кобилянської Маковей, високо оцінюючи її 
талант, збирав матеріали для літературно-кри-
тичного нарису про творчий шлях літераторки. 
В 1896 р. у газеті «Буковина» було надруковано 
його статтю «Ольга Кобилянська», в котрій автор 
звернув увагу громадськості на творчість молодої 
письменниці, якій належить одне з перших місць 
поміж тогочасними «писательками».

У Чернівцях Кобилянська переробила один 
зі своїх ранніх творів, написаних німецькою мо-

вою, – оповідання «Вона вийшла заміж», і в 
1894 р. опублікувала повість «Людина» у журналі 
«Зоря» з присвятою Н. Кобринській. Це був її пер-
ший художній твір українською мовою.

Широкий шлях в українську літературу від-
крила письменниці повість «Царівна», створена 
в 1896 р. Цей психологічний твір, в основі якого 
були власні глибокі переживання авторки, пору-
шував питання жіночої емансипації. Про створен-
ня цієї повісті письменниця згадувала: «”Царівна” 
писана кровією мого серця. <…> До того неустан-
на туга вирватися з зачарованого кола домашнього 
одностайного життя, де я мало що знаходила для 
своєї душі і фантазії, допровадила мене до того, 
що я, замкнена, дуже маломовна, не маючи що з 
“фантом” у своїм нутрі починати, писала – це опо-
відання» 1. Цей новаторський твір викликав зна-
чний громадський інтерес, будив думку тогочасної 
інтелігенції феміністичною проблематикою. 

Спочатку повість була написана в 1888 р. 
німецькою мовою і мала назву «Лореляй». Її ру-
копис прочитала Леся Українка і високо оцінила 
творчість буковинської літераторки. Письменни-
ці заочно познайомилися, листувалися, обидві 
відчували велику духовну спорідненість. Уперше 
вони зустрілись у серпні 1899 р., коли Леся Укра-
їнка запросила Ольгу на Полтавщину. Під час по-
їздки Кобилянської на Східну Україну відбулося 
також її знайомство з визначними культурними 
діячами – родинами Косачів, Старицьких, Лисен-
ків, з М. Коцюбинським, І. Нечуєм-Левицьким та 
ін. Вона побувала в Києві, а також відвідала моги-
лу Т. Шевченка в Каневі.

У 1902 р. з-під пера письменниці вийшла соці-
ально-психологічна повість про селянське життя 
на Буковині «Земля», над якою О. Кобилянська 
наполегливо працювала, починаючи з середини 
1890-х рр. В автобіографічному нарисі «Про себе 
саму» Ольга Юліанівна писала, що факти, які спо-
нукали її написати цю повість, – правдиві й майже 
всі взяті з життя. Вона відтворила страшну траге-
дію братовбивства. «Я просто фізично терпіла під 
з’явиськом тих фактів, і коли писала, ох, як хви-
лями ридала!..» – згадувала вона 2. Твір написано 
з вражаючою силою. Він став вершиною реаліс-
тичної творчості О. Кобилянської і назавжди впи-
сав ім’я авторки в історію української літератури. 
Повість «Земля», в якій втілилися демократичні 
погляди письменниці, з великою прихильністю зу-
стріли передові кола української літературної гро-
мадськості. Зокрема, високу оцінку їй дали Леся 
Українка, М. Коцюбинський, І. Франко.

1 Кобилянська О. Слова зворушеного серця. – С. 214.
2 Там само. – С. 216.

Листопад



105

Наступного року вийшла філософсько-патрі-
отична новела «Думи старика». У ній, вперше у 
своїй творчості, О. Кобилянська гостро поруши-
ла проблеми збереження національного обличчя 
народу, спадковості культурних традицій, взаємо-
зв’язку поколінь, відповідальності старшого поко-
ління за молодше.

Справжньою перлиною серед творів письмен-
ниці є найпоетичніша її повість «У неділю рано 
зілля копала» (1908), в основу якої покладено 
народну пісню «Ой не ходи, Грицю, та й на ве-
чорниці». Поєднавши реалістичні та романтичні 
тенденції, авторка розкрила тему людської гідно-
сті, великого кохання, вірності, краси людських 
почуттів. За масштабністю осягнення часу і подій 
твір виходить за межі повісті й наближається до 
роману, а за гостротою колізій, специфічністю 
картин, жвавістю діалогів – до драми.

Самобутність письменницького стилю, оригі-
нальність тем і нетрадиційність образів, до яких 
зверталася О. Кобилянська, забезпечили їй по-
стійну і серйозну увагу з боку критики. У творчос-
ті письменниці проявилися нові неоромантичні 
тенденції, які на той час простежувалися у сві-
товій літературі. Її захоплення зарубіжною літе-
ратурою викликало обурення з боку деяких кри-
тиків. О. Терлецький назвав Кобилянську «лише 
екзотичною квіткою» в українській літературі, бо 
вона виховувалася «на Німеччині». У той же час 
письменники-модерністи Г. Хоткевич, М. Срібля- 
нський, М. Євшан, Леся Українка проголошували 
її провісником високого європейського україн-
ського мистецтва. Зокрема, Леся Українка у своїй 
доповіді «Малорусские писатели на Буковине» на 
засіданні Літературно-артистичного товариства в 
Києві назвала творчість О. Кобилянської високо-
цінним мистецьким явищем сучасної української 
літератури. 

З 1903 р. у приватному житті письменниці по-
чався дуже складний період. Після того як тяж-
ко захворіла мати, Ольга змушена була взяти на 
себе всі хатні обов’язки, а незабаром і сама захво-
ріла: внаслідок простуди її частково розбив пара-
ліч. Одночасно Кобилянська пережила глибоку 
особисту драму, пов’язану з О. Маковеєм, в якого 
була закохана, однак ці двоє талановитих людей 
не могли бути разом. Ольга Юліанівна до кінця 
життя залишилася самотньою. Єдиною розрадою 
для неї була племінниця Галя (позашлюбна дочка 
брата Олександра), яку вона удочерила.

Письменниця була свідком подій перших де-
сятиліть ХХ ст., що мали для українського наро-
ду історичне, епохальне значення: Перша світова 
війна, змагання за самостійність України, відро-
дження Української державності, проголошення 

УНР, ЗУНР, всенародне віче в Чернівцях 1918 р., 
де було виявлено волю буковинців до злуки з вели-
кою Україною, і незабаром – втрата незалежності, 
окупація українських земель державами-супро-
тивниками. Роки, які Кобилянська прожила під 
ярмом румунсько-боярської окупації, коли на те-
риторії Буковини панував політичний терор, жор-
стоко переслідувалися будь-які прояви національ-
но-визвольного руху, були найтяжчими в її житті. 
Політика окупаційної влади викликала внутрішній 
протест у душі письменниці. Перебуваючи в мате-
ріально і духовно важких обставинах окупації, Ко-
билянська не припиняла літературної діяльності. 

Впродовж 1915–1923 рр. було написано тво-
ри «Назустріч долі», «Лист засудженого вояка до 
своєї жінки», «Юда», «Сниться», «Зійшов з розу-
му» та ін., в яких розкрито безвихідь, біль і страж-
дання, породжені Першою світовою війною та її 
наслідками. Вони ввійшли до збірки «Але Господь 
мовчить…». Тонким психологізмом позначені нове-
ли «Лісова мати», «Василка», «Вовчиха», «Огрівай, 
сонце…», «Пресвятая Богородице, помилуй нас!», 
«Не смійтесь», опубліковані у 20–30-х рр. ХХ ст. 

Роздуми О. Кобилянської про долю нації, 
держави, про роль інтелігенції у справі громад-
сько-політичного і духовного піднесення України 
вилились у велике епічне полотно високопатрі-
отичного й філософського змісту – роман «Апо-
стол черні». У цьому творі авторка намагалася 
віднайти шляхи досягнення українською нацією 
свого найповнішого розквіту, створити ідеал до-
сконалої особистості, здатної служити народові. 
Робота над романом тривала впродовж багатьох 
років – від початку Першої світової війни до 
30-х рр. ХХ ст. У творі простежено тернисті шля-
хи і долі, настрої і змагання української інтеліген-
ції. Письменниця прагнула окреслити позитивний 
образ героя-інтелігента, борця за державність 
України в єдності його моральних і національних 
поривань. «Апостол черні» став своєрідним духов-
ним заповітом українському народові, вистраж-
даним і глибоко осмисленим письменницею. Це 
був останній великий твір О. Кобилянської. У 
1936 р. у львівській видавничій спілці «Діло» ро-
ман було видано у двох томах. Після цієї публі-
кації, незважаючи на численні перевидання тво-
рів О. Кобилянської в радянській Україні, роман 
був заборонений як націоналістичний через своє 
ідейне спрямування і не виходив друком майже 
60 років. Лише в 1994 р. «Апостол черні» знову 
побачив світ в Україні.

У 1938 р. внаслідок повторного паралічу Оль-
га Юліанівна втратила здатність ходити. Її дні ми-
нали у самотності та злиднях, без коштів на ліку-
вання. Під час німецької окупації, після доносу на 
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письменницю, було видано наказ про її арешт за 
співробітництво з радянською Україною. О. Коби-
лянська не пройшла через ці нові випробування 
і 21 березня 1942 р. померла. Окупаційна влада 
заборонила громадськості провести в останню 
путь письменницю так, як вона на те заслуговува-
ла. Рідні та близькі поховали Ольгу Юліанівну на 
Чернівецькому міському кладовищі, де поховано 
Ю. Федьковича.

Непересічна творчість О. Кобилянської на-
завжди ввійшла в історію вітчизняної белетристи-
ки. Сучасне літературознавство відводить їй місце 
одного з перших українських авторів-модерністів, 
художні здобутки якого засвідчили європейський 
рівень української літератури кінця ХІХ – початку 
ХХ ст. Творчість письменниці вирізняється бага-
тогранністю, осягненням широкого спектра за-
гальних проблем людства. Одне з важливих місць 

в її прозі посідає опозиція чоловічого і жіночого. 
Письменниця – як філософ, психолог, доповнила в 
літературі зміст поняття «людина» поняттям «жін-
ка». В її творах постала ціла галерея нових жіночих 
образів, які вражають поетичністю, витонченістю 
й глибиною. За це дослідники називають твори 
О. Кобилянської енциклопедією жіночої душі. 

Проблеми жіночого самовдосконалення і са-
мовираження думок, прагнень і почуттів, реаліза-
ції власного духовного потенціалу відповідно до 
своїх здібностей і уподобань, суспільно-корисної 
діяльності для здобуття незалежного становища 
не втрачають актуальності і в наш час. Тому гли-
боко психологічні твори письменниці, сповнені 
переживань, напруженої думки та ліричних на-
строїв, і сьогодні читають, досліджують, інсцені-
зують та екранізують.
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У багатьох країнах світу широко відомими є 
імена талановитих співаків, інструменталістів, 
диригентів, композиторів – вихованців Націо-
нальної музич ної академії України (НМАУ) іме-
ні П. І. Чайковського. Посідаючи провідне місце в 
національній музичній культурі й успішно репре-
зентуючи її досягнення в сучасному європейсько-
му та світовому мистецтві, академія впродовж 
століття своєї славної історії була і залишаєть-
ся центром становлення та розвитку вітчизня-
ної мистецької освіти і науки, є гордістю нашої 
держави. 

Питання про необхідність заснування такого 
закладу в Києві порушували ще в 70-х рр. ХІХ ст. 
Проте на той час одне з найбільших міст Росій-
ської імперії з прославленим оперним театром, на 
сцені якого вважали за честь виступати найвідо-
міші вокалісти світу, з університетом, де виклада-
ли вчені зі світовим ім’ям, могло, на жаль, тільки 
мріяти про вищий навчальний музичний заклад. 
Усі звернення та прохання до Міністерства вну-
трішніх справ щоразу наштов хувалися на сті-
ну байдужості царських чиновників. І тільки в 
1913 р., після тривалих поневірянь поборників 
музичної освіти, така можливість з’явилася. 

4 квітня (за офіційними документами) стало 
днем заснування Київської консерваторії, про яку 
так мріяли всі, хто вболівав за розвиток націо-
нальної культури. Урочисте відкриття відбулось у 
листопаді 1913 р. 2.

Засновниками і першими педагогами вишу 
стали видатні музиканти і співаки: Г. Беклемішев, 
К. Михайлов, М. Ерденко, Д. Бертьє, Г. Гандоль-
фі, Ф. Цвєтков, композитори Я. Степовий, К. Сте-

ценко, П. Козицький, а першими директорами – 
вихованець Петербурзької консерваторії, піаніст 
В. Пухальський (1913) та випускник Московської 
консерваторії, композитор Р. Глієр (1914–1920). 
У 1919 р. Київська консерваторія набула статусу 
державного навчального закладу.

Ініціатива, активність пошуків відзначали ді-
яльність вишу в по дальші 1920-ті роки. Тут було 
створено одну з перших спеціалізовану музичну 
школу для обдарованих дітей, розроблено та впро-
ваджено нові нав чальні програми, організовано 
Народну консерваторію, робітничі хори. Демо-
кратичні новації були пов’язані також з роботою 
оркестрових класів та симфонічного оркестру, з 
орієнтацією на народне музикування, зокрема, 
з діяльністю видатного диригента О. Виноград-
ського. Хоровий спів і хорове диригування очолив 
лідер найпоширенішого на той час хорового руху 
О. Кошиць. Свої унікальні здібності як учений, 
викладач, реформатор музичної освіти розкрив 
Б. Яворський (керівник Народної консервато-
рії), якого саме завдяки великому досвіду роботи 
в Київській консерваторії пізніше запросили до 
Москви, на посаду завідувача музичного відділу 
Головного управління професіональної освіти в 
Наркомосі. Під його керівництвом удосконалю-
валася музична освіта всього СРСР: розробляла-
ся багаторівнева типізація музичних навчальних 
закладів (початкові, середні, вищі), програмні ви-
моги, навчальні плани тощо. У подальшому учні 
Б. Яворського, студенти Київської консерваторії 
М. Гольденберг, І. Протопопов, І. Рабинович та 
ін., стали провідними викладачами Московської 
консерваторії.

Академія музичної еліти
До 100-річчя з часу відкриття 

Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського  (1913)
Національна музична академія України

 імені П. І. Чайковського... пройшла багато етапів розвитку, 
щоразу збагачуючи зміст підготовки музикантів-професіоналів. 

Вона пережила часи 
так званої боротьби класів (1917–1920-ті рр.), 

репресивну смуту та ідеологічний тиск 1930–1950-х років, 
«відлигу» 1960-х, нестабільність 1980-х і, 
попри все, у ХХІ століття вона увійшла 

впевнено й авторитетно.
В. Рожок 1

1 Цит. за кн.: Академія музичної еліти України : історія та сучасність. – К., 2004. – С. 3.
2 Національна музична академія України імені П. І. Чайковського, 1913–2013. – К., [2012]. – С. 1.
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З Києвом пов’язана і біографія видатного му-
зиканта Г. Нейгауза, заснов ника фортепіанної 
школи (працював у 1918–1922 рр.), який започат-
кував нову для того часу галузь – теорію музич-
ного виконавства. Саме Г. Нейгауз і А. Альшванг 
пізніше (вже у Москві) розвивали й удосконалю-
вали її. Цей приклад красномовно свідчить про 
творчу життєдайність музично-освітніх ідей, які 
закладалися в Київській консерваторії на початку 
її існування. 

У 1922/1923 навчальному році було створе-
но інструкторсько-педа гогічний факультет з під-
готовки спеціалістів у галузі музичної педагогіки 
(по класу фортепіано, скрипки, співу). Крім на-
вчального процесу, організо вувалися лекції-кон-
церти, проводилася науково-дослідна робота, 
зокрема, на основі даних експериментальної пси-
хології вивчалася музична обдарованість дітей, 
здійснювався аналіз дитячої музичної творчості 
тощо. Започаткування в консерваторії музич-
но-педагогічного напряму вихо вання фахівців, 
безсумнівно, мало вагомий позитивний вплив на 
подальшу долю вітчизняної професійної музичної 
педагогіки.

З наступом пролетаризації мистецтва для Ки-
ївської кон серваторії настали важкі часи випро-
бувань. Протягом 1925–1934 рр. заклад пережив 
кілька реор ганізацій. Зокрема, молодші курси ста-
ли музичним техніку мом, старші у 1928 р., згідно 
з постановою Наркомосу УРСР, об’єднали з Му-
зично-драматичним інститу том ім. М. В. Лисенка. 

1934 р., коли столицю Радянської України 
було переведено з Харкова до Києва, відбули-
ся зміни не тільки в державних, а й культур-
но-освітніх структурах. Саме того року Музич-
но-драматичний інститут імені М. Лисенка було 
реорганізовано: музичні факультети об’єднано з 
музичним технікумом, який існував після лікві-
дації Київської консерваторії у 20-х роках, і та-
ким чином відновлено Київську державну кон-
серваторію, а на базі драматичного факультету 
створено Київський державний театральний ін-
ститут. 

За короткий час консерваторія стала провід-
ним навчальним закладом України вищої кате-
горії (тоді як Московська і Ленінградська були 
першої категорії). Завдяки її винятковому педа-
гогічному складу успішно розв’язувалися важли-
ві завдання з підготовки фахівців. У 1935 р. тут 
почала працювати М. Донець-Тессейр, близько 
40 років педагогічної роботи якої стали епохою в 
історії кафедри сольного співу (її ученицями були 
М. Єгоричева, Є. Мірошниченко, І. Колодуб). Не 
менше відзначились О. Муравйова, Д. Євтушенко 
та ін. Кожну спеціальність (на сьогодні їх десять) 

започаткували професори саме такого рівня. Тоб-
то це були, без перебільшення, еталони світового 
значення.

У 1934 р. у консерваторії відкрито компози-
торський та історико-теоре тичний факультет 
(декан – І. Марголіна). Тоді ж почала працюва-
ти перша в СРСР аспірантура. Пізніше, теж як 
експеримент, було започатковано аси стентуру-
стажування. Того ж року при закладі заснували 
середню спеціальну музичну школу-десятирічку 
(з 1948 р. – імені М. В. Лисенка).

У 1936/1937 навчальному році створено 
диригент ський факультет (декан – Е. Скрипчин-
ська). Тоді ж почали діяти лабора торія експери-
ментальної фо не тики (керівник – П. Чистяков) та 
кафедра оперної під готовки. 

У 1938-му відкрили оперний театр-студію. 
Цей підрозділ був гене ратором усіх музично-дра-
матичних ресурсів навчального закладу (моло-
дих ди ри гентів, співаків, режисерів, концерт-
мейстерів, оркестрантів, хористів, сце нографів 
та ін.). З оперною студією по в’яза ні долі найві-
доміших музикантів України. Того ж року було 
створено (знову вперше в Радянському Союзі) ка-
федру народних інструментів (завідувач – М. Ге-
ліс), яка й нині є однією з найкращих. У 1940 р. 
консерваторії присвоєно ім’я видатного компози-
тора П. І. Чай ковського.

На початку Великої Вітчизняної війни колек-
тив закладу  евакуюва ли до Свердловська (нині – 
Єкатеринбург). Більшість викла дачів і студентів 
пішли на фронт, а ті, що залишилися, продовжу-
вали заняття, виступали у шпиталях та військо-
вих частинах. За сезон 1942–1943 рр. відбулося 
понад 700 таких виступів.

Після повернення до Києва (1944) довелося 
фактично починати все спочатку. Учбовий кор-
пус, концертний зал з органом, музичні інстру-
менти, бібліотека – усе згоріло. Уряд надав тимча-
сове приміщення (у нове переїхали вже в 1957 р.). 
Було обладнано класи, запрошено нових педаго-
гів. На кафедру сольного співу прийшли І. Патор-
жинський, М. Литвиненко-Вольгемут, З. Гайдай, 
О. Гродзинський, Є. Чавдар, на кафедру симфо-
нічного диригування – Н. Рахлін, О. Климов, на 
кафедру композиції – А. Штогаренко (ректор 
консер ваторії у 1954–1968 рр.), К. Данькевич; на 
кафедру історії та теорії  музики – П. Ко зицький, 
С. Павлюченко та ін. 

З 1945 р. відновився навчальний процес. На 
студентську лаву повер нулися ті, що пройшли 
суворими дорогами війни: майбутні композитори 
В. Гомоляка, І. Шамо, М. Гордійчук, П. Майбо-
рода, до концертної та сценічної діяльності у во-
кальних класах знову почали готуватися офіцери 
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запасу П. Кармалюк і Є. Червонюк, багато коли-
шніх фронтовиків вступили на диригентський фа-
культет.

 Справжнім відкриттям були спектаклі опер-
ної студії за участю чудових талантів В. Борисен-
ка, Д. Гнатюка, Є. Мірошниченко. У майбутньо-
му, вже уславленими митцями, вони повернулися 
до рідної альма-матер, щоб передати свій досвід 
молодим поколінням. І цей кругообіг дає життя 
традиціям закладу: учні стають майстрами, потім 
знову приходять, щоб стати вчителями. 

Вагомим є вклад Київської консерваторії у ви-
ховання національних композиторських кадрів. Її 
педагоги Л. Ревуцький і Б. Лятошинський вихова-
ли плеяду митців, твори яких увійшли до золотого 
фонду сучасної української музики. Серед них – 
В. Кирейко, К. Домінчен, В. Гомоляка, брати Май-
бороди, Г. Жуковський, А. Філіпенко, О. Білаш, 
Є. Станкович, І. Карабиць та ін. 

Завдяки таланту і високому професіоналіз-
му, наполегливій праці багатьох поколінь мит-
ців Національна музична академія України імені 
П. І. Чайковського (цього статусу Київська кон-
серваторія набула в 1995 р.) живе багатогранним, 
інтенсивним творчим життям і робить значний 
мистецький внесок у розвиток художньої куль-
тури країни. Вона виховує національні кадри для 
соціо культурної сфери, художньо-творчих колек-
тивів, музичних закладів, кон церт них організацій, 
наукових та інформаційних музичних центрів. 
Багато уваги приділяється відновленню народної 
і професійної (світської та церковної) культури 
минулого як основи відродження музичної пам’яті 
нації, популяризації культурних здобутків митців 
українського зарубіжжя, націо нальних меншин 
України, а також систе ма тич но презентуються 
досягнення україн ської музичної школи на міжна-
родному рівні.

Сьогодні НМАУ імені П. І. Чайковського – 
це один із найбільших музично-освітніх закладів 
Центральної та Східної Європи. Завдяки потуж-
ному науково-педагогічному і творчому потенці-
алу фахівців в академії забезпечено підготовку 
музикантів світового рівня, формування музич-
но-творчої еліти українського суспільства як 
національного суб’єкта світової культури. Нині 
викладачами закладу є академіки НАН України 
і Академії мистецтв України, кандидати і докто-
ри наук, лауреати державних премій, народні й 
заслужені артисти, заслужені діячі мистецтв та 
науки і техніки України, вихованці не тільки Ки-
ївської, а й Московської, Санкт-Петербурзької, 

Мінської, Львівської, Одеської, Харківської, До-
нецької консер ва торій.

Професорсько-викладацький колектив є по-
тужним генератором науково-педагогічних і твор-
чих ідей, його зусиллями втілюється державна 
стратегія розвитку національної музичної куль-
тури, збагачуються традиції української музичної 
школи, оновлюючись ідеями педагогів-новаторів, 
серед яких є багато відомих імен: А. Баженов, 
І. Кучер, В. Апатський, А. Лисенко, Л. Колодуб, 
М. Скорик, Є. Станкович, Є. Савчук, О. Тимошен-
ко, М. Черка шина-Губаренко, В. Гнєдаш, Р. Коф-
ман, Д. Гнатюк, А. Мокренко та ін. Всесвітньо ві-
домою є й молода генерація музикантів-педагогів: 
Р. Гриньків, М. Дідик, Ю. Кот, П. Фенюк. 

Сьогодні на чотирьох факультетах (істори-
ко-теоретичному, композиторському та інозем-
них студентів; фортепіанному; оркестровому; 
вокальному та диригентському) і 27 кафедрах 
академії навчаються близько півтори тисячі сту-
дентів 1. Підготовка фахівців здійснюється за та-
кими спеціальностями, як музичне мистецтво 
(спеціалізації: спів, фортепіано, орган, оркестрові 
струнні інструменти, оркестрові духові інстру-
менти, народні інструменти, хорове диригування, 
оперно-симфонічне диригування, музикознав-
ство, композиція), теорія та історія культури, 
театральне мистецтво (спеціалізація – режисура 
музичного театру). 

До комплексу академії (на засадах двосто-
ронніх угод) входять Київська середня спеціальна 
музична школа-інтернат ім.  М. В. Лисенка, Київ-
ське державне вище музичне училище ім. Р. М. Глі-
єра, Чернігівське музичне училище ім. Л. М. Ре-
вуцького, Сєверодонецьке музичне училище 
ім. С. С. Прокоф’єва, оперний театр-студія.

Поповнення академії викладачами вищої квалі-
фікації здійснюється за рахунок ефективної роботи 
аспірантури, докторантури та асистентури-стажу-
вання. Велику роль у формуванні наукових кадрів 
відіграє спеціалізована рада із захисту докторських 
і кандидатських дисертацій за спеціальностями 
«музикознавство» і «теорія та історія культури в 
галузі мистецтвознавства». Основними напряма-
ми наукових досліджень є теорія та історія музики, 
музична україністика, музичне виконавство, етно-
музикологія, музична педагогіка, музично-інфор-
маційні технології тощо. Внаслідок багаторічної 
наукової і твор чої діяльності відомих у нашій країні 
та за кордоном учених і виконавців в академії ство-
рено та успішно діють понад 10 наукових і вико-
навських шкіл. Показник кількості захистів дисер-

1 Національна музична академія України імені П. І. Чайковського, 1913–2013. – К., [2012]. – С. 2.
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тацій на рік в аспірантурі та докторантурі академії 
є найвищим серед мистецьких ВНЗ України. 

НМАУ імені П. І. Чайковського – всеукраїн-
ський національний центр з публікації наукових 
і методичних розробок у галузі музичної освіти 
та культури, має унікальний науковий, творчий 
і редакційний потенціал для успішної видавни-
чої праці. Зокрема, систематично друкуються 
наукові збірники «Українське музикознавство», 
«Науковий вісник НМАУ ім. П. І. Чайков ського», 
«Етному зикологія», щоквартальний журнал «Ча-
сопис Національної музичної академії України 
імені П. І. Чайковського», інша наукова й науко-
во-методична літе ратура (навчальні посібники, 
енциклопедичні словники, методичні рекомен-
дації та матеріали для самостійної роботи студен-
тів тощо).

У розпорядженні професорсько-викладацько-
го складу та студентів – фонди бібліотеки, які 
нараховують понад 440 тис. документів, зокрема 
250 тис. нот. Це найбільша в Україні колекція 
унікальних зразків класичної та сучасної музи-
ки. Дбайливо зберігаються унікальні прижиттєві 
видання багатьох українських авторів, видання з 
автографами й дарчими надписами, які сьогодні є 
раритетними, а також дисертації, автореферати, 
наукові праці викладачів, дипломні та магістер-
ські роботи студентів тощо.

Кабінет-архів академії є центром накопичен-
ня та збереження історичних пам’яток і докумен-
тів про творчу діяльність викладачів, студентів і 
випуск ників вишу, цінних матеріалів з держав-
них архівів і приватних фондів провідних діячів 
україн ського музичного мистецтва.

На всіх етапах розвитку діяльність НМАУ 
імені П. І. Чайковського відзначалася високим 
професіоналізмом, зв’язком із традиціями укра-
їнського народу та здобутками європейських 
музичних культур. Творча робота і сьогодні за-
лишається головним напрямом діяльності ака-
демії. Вона охоплює концертно-виконавську ді-
яльність, лектор ську та інші форми практики, 
відзначення ювілейних і меморіальних дат, про-
ведення різноманітних культурно-мис тецьких 
акцій, участь студентів і викладачів у всеукраїн-
ських та міжнародних конкурсах і фестивалях, 
гастролі творчих колективів в Україні та за кор-
доном тощо.

За багаторічну історію сформувались і роз-
виваються нині самобутні творчі школи, які ста-
новлять славу музичного мистецтва України. 
Високопро фесійні творчі колективи – симфо-
нічний оркестр, оркестр народних інструмен тів, 
капела бандуристів, студентський хор, духовий 
оркестр, камерні хори – є справжньою підготов-

чою школою для майбутніх артистів. Тут кожен 
студент може виявити себе як артист-соліст і про-
фесійний оркестрант. Усі колективи очолюють ві-
домі діячі української музичної культури.

Академія є ініціатором здійснення на її базі 
багатьох заходів міжна родного рівня. Яскравим 
прикладом є Міжнародна пасхальна асамблея 
«Госпо ди, Господи, силою твоєю», започаткова-
на у квітні 2009 р. як всеукраїнська мистецька 
акція. Нині вона набула статусу міжнародного 
заходу, в якому беруть участь хорові колекти-
ви з України, Росії, Білорусі, Грузії, Вірменії та 
інших країн. Із 2005 р. раз на п’ять років прохо-
дить фестиваль «Чайковський-Фест», присвяче-
ний ювілейним датам видатного російського ком-
позитора. 

Оперна студія – один із важливих творчих 
підрозділів у структурі академії. Її мета – підго-
товка студентів-вокалістів, студентів-режисе-
рів до ро боти в музичних театрах, на оперних 
сценах. Тут синте зу ються пошуки і досягнення 
професорів кафедри сольного співу та оперної 
підготовки, музичної режисури, розкриваються 
здібності студентів у співпраці з професійними 
вокалістами, диригентами та режисерами. Сьо-
годні – це справжній театр з постійним колек-
тивом, великим репертуаром. Випускники студії 
гастро люють, займаються виконавською та пе-
дагогічною діяльністю в різних містах України, 
близького зарубіжжя, країнах Європи та Амери-
ки. Свого часу тут починали творчий шлях сла-
ветні А. Солов’яненко, А. Кочерга, JI. Забіляста, 
О. Загребельний, М. Кондратюк, В. Лук’янець, 
А. Пивоваров, В. Гришко та ін. Нині в репертуарі 
студії – понад 20 вистав української, російської 
та зарубіжної класики.

Студенти і творчі колективи академії успішно 
репрезентують мистецтво в Україні й далеко за її 
межами.

Нині значно зріс міжнародний авторитет 
НМАУ імені П. І. Чайковського, помітно інтен-
сифі кува лися її зв’язки з багатьма міжнародними 
організаціями і навчальними закла дами. Відповід-
но до укладених міжнародних угод про співпрацю 
з вищими музичними навчальними закладами 
Росії, Польщі, Франції, Португалії, США, Білору-
сі, Казахстану, країн Азіатсько-Тихоокеанського 
регіону відбу вається обмін студентами і твор-
чими колективами, проведення майстер-класів, 
лекцій, концертів провідних викладачів; здійс-
нення спільних творчих проектів; ознайомлення 
з культурними досягненнями різних країн. Сту-
денти і викладачі беруть участь у міжнародних 
програмах з обміну досвідом і навчання у бага-
тьох країнах світу.
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З 1998 р. НМАУ імені П. І. Чайковського є 
членом Європейської асоціації консерваторій, 
музич них академій та вищих музичних шкіл. На 
її щорічних конгресах обговорюють ся актуальні 
питання сучасної музичної освіти. 

Високий рівень професійної підготовки музи-
кантів в академії привертає увагу до неї інозем-
них громадян. Підготовка фахівців для зарубіж-
жя здій снюється з 1950-х рр. За цей час дипло-
ми закладу отримали тисячі іноземних студентів 
з 50 країн світу. Сьогодні тут навчаються понад 
200 студентів із 12 країн 1. Вони успішно пра-
цюють на батьківщині, пропагуючи українську 
музику, культурно-мистецькі традиції нашого 
народу. 

Нині НМАУ ім. П. І. Чайковського очолює  
народний артист України, заслужений діяч мис-
тецтв України В. Рожок. 

Багаторічний досвід діяльності академії свід-
чить про збереження нею кращих здобутків вітчиз-
няної музичної освіти та водночас про цілеспрямо-
ваний рух до перетворень. 

Попереду багато спільних проектів і програм 
співробітництва, реалізація яких має на меті пов-
ноцінне входження України до культурно-мис-
тецької спільноти Європи та світу. І це надає ді-
яльності НМАУ імені П. І. Чайковського нового 
імпульсу, нових творчих перспектив на шляху 
збереження і примноження духовної, мистецької 
скарбниці українського народу, його художньої 
самореалізації.

Про відзначення 100-річчя Національної музичної 
академії України імені П. І. Чайковського : Указ Президен-
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кур’єр. – 1995. – 21 верес. – С. 5; Культура і життя. – 
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тория имени П. И. Чайков ского / сост. А. И. Малоземова, 
Н. В. Попова. – К. : Муз. Украина, 1988. – 60 с. 
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го : (іст. довідка) / [пер. з англ. Омельянченко Л. О. та ін.] ; 
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торії / Г. В. Курковський // Питання фортепіанного вико-
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1 Національна музична академія України імені П. І. Чайковського, 1913–2013. – К., [2012]. – С. 5.
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З календаря шипшини впав листок,
Він був останнім в третім тижні грудня.
Його читав здивований сніжок,
Притиснувши пальчатами до груддя.

Я також здивувався: зелен листопад
У зиму вніс живу краплину літа.
О доле, дай мені шипшини хист – 
Дочасно не зів’януть, не зжовтіти.

Щоб у душі бодай одна пелюстка
Лишилася рожева і духмяна.
Он жінка молода всміхається у хустку.
Хай не до мене…
Але як весняно!

П. Воронько 1

Грудень – не брат, а холоднеча – не сестра.

Грудень рік кінчає, а зиму починає.

Прийшов грудень, приніс студень.

1 Воронько П. З календаря шипшини впав листок… // Повінь : вибр. твори / П. Воронько. – К., 2004. – С. 197.
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1
Всесвітній день боротьби зі ÑÍ²Äом

Відзначається щорічно з ініціативи ВООЗ відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН 
A/RES/43/15 від 27.10.1988 р.

День працівників прокуратури
Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента № 1190/2000 від 02.11.2000 р.
110 років вiд дня народження Михайла Iвановича Царьова (1903–1987), росiйського актора, 

режисера, педагога, театрознавця
100 років вiд дня народження Платона Микитовича Воронька (1913–1988), українського поета
100 років вiд дня народження Георгія Іларіоновича Майбороди (1913–1992), українського 

композитора, педагога, громадського діяча
90 років вiд дня народження Санте Ґрачоттi (1923), iталiйського мовознавця-славіста, історика 

слов’янських літератур
75 років від дня народження Віри Іванівни Баринової-Кулеби (1938), українського художни-

ка-живописця, педагога
70 років від дня народження Галини Миколаївни Швецової-Водки (1943), українського нау-

ковця з питань документознавства, книгознавства, бібліо графо знавства, педагога

2
Міжнародний день боротьби за скасування рабства

Відзначається відповідно до резолюції Генеральної Асамблеї ООН A/RES/317 (IV) від 02.12.1949 р.
160 років вiд дня народження Григорія Костянтиновича Ходоровського [справж. – Мороз-Хо-

доровський (1853–1927)], українського пiанiста, композитора, педагога
140 рокiв вiд дня народження Омеляна Антоновича Терлецького (1873–1958), українського 

історика, педагога, громадського діяча
125 років від дня народження Миколи Олександровича Янчевського (1888–1923), україн-

ського військового діяча
120 рокiв вiд дня народження Григорія Степановича Смольського (1893–1985), українського 

художника, громадського діяча, краєзнавця
110 рокiв вiд дня народження Iвана Уляновича Кириленка (1903–1939), українського пись-

менника
80 рокiв вiд дня народження Олександра Теодоровича Грицака (1933–2001), українського 

хорового i оперно-симфонiчного диригента, педагога
75 років від дня народження Костянтина Андрійовича Лазаренка (1938–1998), українського 

поета, перекладача, журналіста

3
Міжнародний день інвалідів

Відзначається відповідно до резолюції Генеральної Асамблеї ООН A/RES/47/3 від 14.10.1992 р.
130 рокiв вiд дня народження Антона фон Веберна (1883–1945), австрiйського композитора, 

диригента
110 рокiв вiд дня народження Яшпала (1903–1976), iндiйського письменника

4
Введення у храм Пресвятої Богородиці. Третя Пречиста

190 рокiв вiд дня народження Iвана Миколайовича Гушалевича (1823–1903), укра їнського 
поета, письменника, драматурга, педагога, політичного діяча, журналіста, видавця та греко-католиць-
кого священика

140 рокiв вiд дня народження Михайла Михайловича Могилянського (1873–1942), україн-
ського письменника, критика, лiтературознавця, перекладача

80 рокiв вiд дня народження Миколи Миколайовича Ксеняка (1933), українського письмен-
ника у Словаччині

Грудень
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Грудень

5
Міжнародний день волонтерів

Відзначається відповідно до резолюції Генеральної Асамблеї ООН A/RES/40/212 від 17.12.1985 р.

День працівників статистики 
Відзначається щорічно відповідно до Указу Прези дента України № 1120/2002 від 02.12.2002 р.
210 рокiв вiд дня народження Федора Iвановича Тютчева (1803–1873), росiйського поета, пу-

бліциста, політика, дипломата
90 рокiв вiд дня народження Володимира Федоровича Тендрякова (1923–1984), росiйського 

письменника, сценариста

6
День Збройних Сил України

Відзначається відповідно до Постанови Верховної Ради України № 3528-ХІІ від 19.10.1993 р.
320 рокiв вiд дня народження Миколи Даниловича Ханенка (1693–1760), полі тичного та дер-

жавного дiяча Гетьманщини, дипломата, мемуариста
125 років від дня народження Петра Йосиповича Горецького (1888–1972), україн ського мо-

вознавця, вченого, педагога
120 років від дня народження Миколи Битинського [псевд. – М. Оверкович (1893–1972)], укра-

їнського геральдиста, фалериста, поета, прозаїка, публіциста, векси лолога, мистецтвознавця, дослід-
ника і розробника емблематики та уніформології, працював над проектом Великого державного герба 
України

110 рокiв вiд дня народження Миколи Філаретовича Колесси (1903–2006), укра їнського ком-
позитора, диригента, педагога

100 рокiв вiд дня народження Миколи Михайловича Амосова (1913–2002), українського 
хірурга, науковця

100 рокiв вiд дня народження Сергія Павловича Залигiна (1913–2000), росiйського письмен-
ника, громадського діяча

7
День великомучениці Катерини
Міжнародний день цивільної авіації

Відзначається відповідно до резолюції Гене ральної Асамблеї ООН A/RES/51/33 від 06.12.1996 р.

День місцевого самоврядування
Відзначається щорічно відповідно до Указу Прези дента України № 1250/2000 від 25.11.2000 р.
125 років від дня народження Левка Сильвестровича Лепкого (1888–1971), укра їнського ком-

позитора, публіциста, письменника, редактора, видавця, худож ника, просвітницького і військового 
діяча

110 рокiв вiд дня народження Олександра Iлліча Лейпунського (1903–1972), україн ського фі-
зика

110 рокiв вiд дня народження Катерини Степанівни Ткаченко (1903–1995), української актриси
100 рокiв вiд дня народження Вадима Володимировича Добролiжа (1913–1973), українсько-

го живописця, художника театру (Канада)
100 рокiв вiд дня народження Петра Федоровича Ковальова (1913–1990 1), україн ського вче-

ного в галузi гiрничої електротехнiки

8
140 рокiв вiд дня народження Марії Iванівни Фiцнерiвни-Морозової (1873–1920), україн-

ської спiвачки, драматичної актриси
75 років від дня народження Андрія Федоровича Коцюбинського (1938–2011), українського 

письменника, журналіста
110 рокiв вiд дня смертi Герберта Спенсера (1820–1903), англiйського фiлософа, соцiолога

1 Рыбас С.  В присутствии Бога [Электронный ресурс] // Кадровая политика. – 2002. – № 1. – Текст. дан. – Режим досту-
па: http://www.whoiswho.ru/old_site/kadr_politika/12002/god.htm (дата обращения: 15.03.13).  –  Загл. с экрана.
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9
Міжнародний день боротьби з корупцією

Відзначається відповідно до резолюції Генеральної Асамблеї ООН A/RES/58/4 від 31.10.2003 р.
150 рокiв вiд дня народження Бориса Дмитровича Грiнченка (1863–1910), укра їнського 

письменника, педагога, критика, мовознавця, освітнього і громадського діяча, укладача чоти-
ритомного тлумачного «Словаря української мови», одного з організаторів і керівників товари-
ства «Просвіта»

10
День захисту прав людини

Відзначається відповідно до резолюції Генеральної Асамблеї ООН A/RES/423(V) від 04.12.1950 р.
110 рокiв вiд дня народження Всеволода Олександровича Цимпакова (1903–1968), україн-

ського живописця
75 років від дня народження Юрія Хатуйовича Темірканова (1938), російського диригента

11
Міжнародний день гір

Відзначається відповідно до резолюції Генеральної Асамблеї ООН A/RES/57/245 від 20.12.2002 р.

День пам’яті кримчаків та євреїв Криму – жертв нацизму
Відзначається щорічно відповідно до Постанови Верховної Ради Автономної Республіки Крим 

№1093-4/04 від 20.10.2004 р. 1

210 рокiв вiд дня народження Гектора Берлiоза (1803–1869), французького компо зитора, дири-
гента, музичного критика

170 рокiв вiд дня народження Роберта Коха (1843–1910), нiмецького мікробіолога
130 рокiв вiд дня народження Андрія Опанасовича Сапєгiна (1883–1946), україн ського бо-

танiка, селекцiонера
100 рокiв вiд дня народження Жана Маре (1913–1998), французького кiноактора
80 рокiв вiд дня народження Володимира Васильовича Луця (1933), українського правознавця

12
День Сухопутних військ України

Відзначається щорічно відповідно до Указу Пре зидента України № 1167/97 від 18.10.1997 р.
190 рокiв вiд дня народження Владислава Людвiка Анчиця (1823–1883), польського драма-

турга, публiциста, поета
150 рокiв вiд дня народження Едварда Мунка (1863–1944), норвезького живописця, графiка

13
День апостола Андрія Первозванного

140 рокiв вiд дня народження Валерія Яковича Брюсова (1873–1924), росiйського поета, дра-
матурга, прозаїка, критика

120 рокiв вiд дня народження Панаса Васильовича Феденка (1893–1981), укра їнського по-
лiтичного дiяча, iсторика, публіциста, письменника, журналіста

120 рокiв вiд дня народження Миколи Григоровича Хвильового [справж. – Фітільов (1893–
1933)], українського прозаїка, поета, публiциста

100 рокiв вiд дня народження Андрія Петровича Носачова (1913–1990), українського актора

14
День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській ÀÅÑ

Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України № 945/2006 від 10.10.2006 р. 

1 Відомості наведено відповідно до даних з офіційного сайту Верховної Ради АР Крим. Режим доступу: http://www.rada.
crimea.ua/symbols-of-ark/pamyatnye_daty/den_pamyati_krymcakov_i_evreev

Грудень
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15
День працівників суду

Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України № 1318/2000 від 08.12.2000 р.
130 рокiв вiд дня народження Ганни Федосівни Собачко-Шостак (1883–1965), укра їнського 

майстра народного декоративного розпису
110 рокiв вiд дня народження Юлія Яковича Райзмана (1903–1994), росiйського кiно режисера
100 рокiв вiд дня народження Олексія Гавриловича Крилова (1913–1991), україн ського росій-

ськомовного дитячого поета
90 рокiв вiд дня народження Дмитра Харитоновича Баранника (1923–2009), укра їнського 

вченого-мовознавця, педагога
430 рокiв вiд дня смертi Івана Федорова [справж. – Іван Федорович Москвитин (?–1583), за-

сновника книгодрукування в Росiї та Українi

16
150 рокiв вiд дня народження Джорджа Сантаяни (1863–1952), американського філо софа, 

письменника
125 років від дня народження Макса Ліндера [справж. – Ґабрієль Лев’єль (1883–1925)], фран-

цузького кіноактора, сценариста, режисера

17
День пам’яті великомучениці Варвари

120 рокiв вiд дня народження Корнила Ластiвки (1893–1975), українського письмен ника, фоль-
клориста, етнографа

110 рокiв вiд дня народження Ерскiна Колдуелла (1903–1987), американського письменника
80 рокiв вiд дня народження Дмитра Андрійовича Головка (1933), українського письменника, 

краєзнавця
80 рокiв вiд дня народження Валентина Петровича Семенова (1933–1995), україн ського піа-

ніста, концертмейстера, музичного педагога

18
Міжнародний день мігрантів

Відзначається відповідно до резолюції Генеральної Асамблеї ООН A/RES/55/93 від 04.12.2000 р.
125 років від дня народження Марка Костянтиновича Азадовського (1888–1954), російського 

фольклориста, літературознавця, етнографа

19
День святителя Миколи Чудотворця
Міжнародний день співпраці Південь–Південь Організації Об’єднаних Націй

Відзначається відповідно до резолюції Генеральної Асамблеї ООН A/RES/58/220 від 19.12.2004 р.

День адвокатури
Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України № 1121/2002 від 02.12.2002 р. 
140 рокiв вiд дня народження Миколи Григоровича Фiлянського (1873–1938), укра їнського 

поета, прозаїка, критика, мистецтвознавця
75 рокiв вiд дня народження Валерії Василівни Врублевської (1938), української письменниці, 

поетеси, драматурга

20
День міліції

Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України № 567/92 від 17.11.1992 р.
75 рокiв вiд дня народження Миколи Кіндратовича Лiнника (1938), українського вче ного в 

галузi сiльського господарства

Грудень
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21
220 рокiв вiд дня народження Ореста Михайловича Сомова (1793–1833), росiйського лiтера-

турного критика, письменника, журналiста
100 рокiв вiд дня народження Миколи Федоровича Костенка (1913–1993), молдав ського пись-

менника

22
День зачаття праведною Анною Пресвятої Богородиці
День енергетика

Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України № 522/93 від 12.11.1993 р.

День працівника дипломатичної служби
Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України № 1639/2005 від 21.11.2005 р.
180 рокiв вiд дня народження Марка Вовчка [справж. – Марiя Олександрiвна Вiлiн ська (1833–

1907)], української та російської письменниці, поетеси, перекладачки
160 рокiв вiд дня народження Євграфа Степановича Федорова (1853–1919), росiй ського вче-

ного в галузі кристалографії, петрографії, мінералогії і геометрії
110 рокiв вiд дня народження Голдена Кеффера Хартлайна (1903–1983), амери кан ського 

фiзiолога, бiофiзика
75 рокiв вiд дня народження Володимира Петровича Губи (1938), українського ком по зитора

23
230 рокiв вiд дня народження Джованнi Берше (1783–1851), iталiйського поета
90 рокiв вiд дня народження Олександра Станіславовича Релькаса (1923), україн ського 

архiтектора

24
День працівників архівних установ

Відзначається щорічно відповідно до Указу Пре зидента України № 1200/98 від 30.10.1998 р.
125 років від дня народження Олександра Львовича Ейнгорна (1888–1939), укра їн ського ар-

хітектора
110 рокiв вiд дня народження Олексія Миколайовича Душкiна (1903–1977), україн ського 

архiтектора
100 рокiв вiд дня народження Олексія Миколайовича Кулаковського (1913–1986), бiлорусь-

кого письменника
75 рокiв вiд дня народження Андрія Михайловича Сердюка (1938), українського науковця в 

галузі медичної екології, гігієни, соціальної медицини
70 рокiв вiд дня народження Миколи Петровича Бiлоблоцького (1943), вченого-аграрiя, дер-

жавного дiяча
150 рокiв вiд дня смертi Уїльяма Теккерея (1811–1863), англiйського письменника

25
130 рокiв вiд дня народження Данила Юрійовича Харов’юка (1883–1916), укра їнського пись-

менника
80 рокiв вiд дня народження Леоніда Захаровича Ковальчука (1933–2000), українського по-

ета, прозаїка

26
130 рокiв вiд дня народження Федора Федоровича Федоровського (1883–1955), росiйського 

театрального художника
120 рокiв вiд дня народження Євгена Карловича Тикоцького (1893–1970), бiлоруського ком-

позитора
110 рокiв вiд дня народження Марії Семенівни Завалишиної (1903–1991), українського ком-

позитора, диригента, педагога
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27
210 рокiв вiд дня народження Карла Фрiдрiха Вiльгельма Вандера (1803–1879), нiмецького 

педагога
380 рокiв вiд дня смертi Мелетiя Смотрицького (бл. 1572–1633), українського та бiлоруського 

письменника, фiлолога, церковного та освiтнього дiяча

29
200 рокiв вiд дня народження Карела Сабiни (1813–1877), чеського політичного діяча, письмен-

ника
125 років від дня народження Галини Журби [справж. – Галина Маврикіївна Домбровська, по 

чоловікові Нивінська (1888–1979 1)], української письменниці
70 рокiв вiд дня народження Василя Iвановича Фещенка (1943), українського скульптора

30
90 рокiв вiд дня народження Сари Лiдман (1923–2004), шведської письменницi

31
210 рокiв вiд дня народження Хосе Марiї Ередiа-i-Ередiа (1803–1839), кубинського поета
90 рокiв вiд дня народження Василя Трохимовича Бондаря (1923–1969), україн ського пись-

менника
90 рокiв вiд дня народження Василя Павловича Сичевського (1923), українського письменни-

ка, драматурга i кiнорежисера

Цього місяця виповнюється:
140 рокiв із часу заснування (1873) Наукового товариства iм. Шевченка (НТШ) 2

1 Рік смерті наведено за вид.: «Універсальний літературний словник-довідник» (Донецьк, 2008).
2 За деякими даними дата заснування – 11 грудня.
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Ім’я Миколи 
Михайловича Амосо-
ва – видатного ук-
раїнського вченого 
ХХ ст. у галузі меди-
цини і біокібернети-
ки, академіка НАН і 
АМН України, засно-
вника і першого ди-

ректора Київського науково-дослідного інституту 
серцево-судинної хірургії, відомого громадського 
діяча, стало для багатьох поколінь сучасників 
символом безкомпромісної чесності й самовіддачі 
в науці, в обстоюванні своєї громадянської пози-
ції, постійної готовності відгукуватися на потреби 
часу. Його життя і вчинки, позбавлені будь-якого 
розрахунку чи марнославства, були єдино спря-
мовані на вдосконалення своїх можливостей за-
для порятунку інших.

Народився М. Амосов в с. Ольхове Вологод-
ської області. Його батько воював на фронтах 
Першої світової війни, а коли повернувся, невдов-
зі залишив сім’ю. Жили дуже сутужно. Мати пра-
цювала акушеркою, однак ніколи не дозволяла 
собі брати дарунки від пацієнток і в цьому стала 
прикладом для сина на все життя.

Микола закінчив початкову школу в рідному 
селі, потім продовжував навчання у школі «друго-
го ступеня» (Череповецька середня школа № 1). 
У 1932  р. закінчив Череповецький механічний 
технікум, після чого протягом трьох років працю-
вав начальником зміни на електростанції при ве-
ликому лісопильному заводі в Архангельську.

У 1934 р. вступив до Московського заочного 
індустріального інституту, який закінчив із від-
знакою в 1940-му, отримавши диплом інженера-
тепло техніка, а в 1935-му став студентом Архан-
гельського медичного інституту, котрий за чотири 
роки також закінчив із відзнакою. 

Миколу Михайловича залишали в аспірантурі 
з хірургії, але він віддав перевагу практичній роботі 

ординатора-хірурга Череповецької міжрайонної лі-
карні (1939–1940). За рік роботи там навчився ро-
бити різні операції на органах черевної порожнини. 

З початку і до останніх днів Великої Вітчиз-
няної війни М. Амосов був провідним хірургом По-
льового пересувного госпіталю-2266 (ППГ-2266 
на кінній тязі). Увесь цей час йому довелося ду-
же напружено працювати (прооперував близько 
40 тис. осіб), оскільки постійно надходили важко-
поранені з газовою інфекцією, яким робили 
ампутації, з пошкодженням суглобів і переломами 
стегон, котрих лікували лише гіпсовими пов’я-
зками. Тоді ж М. Амосов розробив власні методи 
лікування, за допомогою яких вдалося значно 
зменшити смертність. На основі клінічних спо-
стережень воєнного часу написав кандидатську 
дисертацію, присвячену первинній обробці пора-
нення колінного суглоба, яку захистив у 1948 р.

Після розформування ППГ-2266 Микола 
Михайлович разом із дружиною Лідією, з якою 
побрався в роки війни, поїхав до Маньчжурії ліку-
вати хворих на тиф у таборі військовополоне-
них японців. 

Демобілізувавшись із лав Радянської Армії, 
М. Амосов деякий час завідував Головним опера-
ційним відділенням Інституту швидкої допомоги 
ім. Скліфосовського у Москві. Потім переїхав до 
Брянська, завідував хірургічним відділенням об-
ласної лікарні, був головним хірургом обласного 
відділу охорони здоров’я. Тут, починаючи з 1947 р., 
серйозно зайнявся торакальною хірургією: зро-
бив десятки складних операцій на легенях (при 
абсцесах, пухлинах), а головне – першим у Ра-
дянському Союзі широко застосував самостійну 
методику резекції легенів при туберкульозі, захи-
стив на цю тему докторську дисертацію (1953). 

У Брянській лікарні він проводив велику на-
укову роботу із загальної й торакальної хірургії, 
залучаючи до наукових досліджень великий ко-
лектив практичних лікарів, багато з яких у по-
дальшому стали широковідомими спеціалістами.

6  грудня
Легенда світової науки

До 100-річчя від дня народження  М. Амосова (1913–2002)

Не всем удается, выстояв в испытаниях и не утратив душу, 
воплотить цель жизни. Линия судьбы Николая Амосова, прошедшего 
сквозь горнило трех разноречивых эпох и оставшегося самим собой, – 

вдохновляющий пример такого преодоления.
Ю. Виленский  1

1 Цит. за вид.: Микола Михайлович Амосов. Легенда світової науки : біобібліогр. покажч. – К., 2009. – C. 26.
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У листопаді 1952 р. М. Амосов із дружиною 
переїхав до Києва, де очолив спеціально ство-
рену при Київському інституті туберкульозу та 
грудної хірургії Клініку торакальної хірургії. Тут 
з особливою повнотою розкрився його різнобіч-
ний талант хірурга й дослідника, фізіолога й ін-
женера, були особливо плідними наукова, органі-
заторська, практична, педагогічна та громадська 
діяльність. 

М. Амосов став одним з ініціаторів широко-
го впровадження в країні хірургічного лікування 
при захворюваннях легень, вніс багато нового у 
розв’язання цієї проблеми. Розробив і впровадив 
у практику оригінальні методики часткового та 
повного видалення легені, її декоризації, повтор-
них резекцій, одночасних двосторонніх частко-
вих резекцій цього органа, резекцій у поєднанні 
з остеопластичною торапластикою, часткових 
резекцій легені з механічним швом. Усе це сприя-
ло значному зниженню захворюваності на тубер-
кульоз та докорінному підвищенню ефективності 
лікування хвороб легенів у країні. В 1961 р. праці 
М. Амосова з легеневої хірургії було відзначено 
Ленінською премією.

Особливе значення для вітчизняної медици-
ни, для долі нації має «амосівський прорив» у хі-
рургії пороків серця в дітей і дорослих (середина 
1950-х рр.). Завдяки йому тисячі раніше невилі-
ковних хворих отримали шанс на життя. В 1955 р. 
М. Амосов уперше в Україні розпочав хірургічне 
лікування уроджених і набутих вад серця та один 
із перших у Радянському Союзі впровадив у прак-
тику охорони здоров’я метод штучного кровообігу. 
Оскільки апарат купити було неможливо, Микола 
Михайлович, маючи інженерну освіту, розробив 
власний проект – апарат штучного кровообігу 
(АШК) «серце–легені». У 1959 р. він успішно про-
оперував дитину з уродженою патологією серця – 
тетрадою Фалло. Так зване штучне серце під час 
операції працювало 1 год. 44 хв. Із цього часу почав-
ся період кардіохірургічної діяльності М. Амосова.

У 1963 р. він першим у країні виконав 
протезування мітрального клапана, а в 1965-му 
створив і вперше у світі впровадив у практику 
антитромботичні протези серцевих клапанів. 
Застосування «амосовських» клапанів суттєво 
підвищило ефективність цих операцій у країні. 
Микола Михайлович готовий був зробити опера-
цію з пересадження серця, але з незалежних від 
нього причин це не здійснилося.

Загалом під керівництвом видатного кардіо-
хірурга виконано понад 95 тис. операцій із при-
воду хвороб серця, у т. ч. близько 36 тис. зі 
штучним кровообігом, із них приблизно 10 тис. 
протезувань клапанів серця. 

Клініку серцевої хірургії, якою керував Амо-
сов, у 1983 р. реорганізували в Київський науко-

во-дослідний інститут серцево-судинної хірургії, 
який він очолив, а в 1988-му став його почесним 
директором. Нині інституту присвоєно ім’я засно-
вника. Це один з найбільших кардіохірургічних 
центрів світу. Тут розробляються найважливіші 
проблеми серцевої хірургії, щороку здійснюється 
близько 4 тис. операцій на серці, у т. ч. близько 
2 тис. зі штучним кровообігом. Про міжнародний 
авторитет інституту свідчить хоча б такий промо-
вистий факт: починаючи з 1990-х рр. тут на благо-
дійних засадах оперували бригади американських 
кардіохірургів (зокрема школи Д. Кулі й М. Де-
бейкі), які за власні кошти, під час своїх нетрива-
лих відпусток кілька разів приїжджали до Києва.

По суті, все життя Миколи Михайловича 
можна назвати дивовижним експериментом лю-
дини, яка намагалася протистояти нав’язуваним 
правилам, кон’юнктурним настановам та ідео-
логіям. Єдиний безпартійний директор за радян-
ських часів, він завжди був народним Лікарем, 
завдячуючи своїй високій моральності та повному 
несприйняттю меркантильності в медицині. Зда-
ється, М. Амосов прожив кілька насичених жит-
тів, відгукуючись на гострі проблеми, що ставила 
сучасність на різних етапах. 

Віддавши справі хірургії 53 роки і досягши в ній 
не просто успіхів та визнання, а довіри, близької 
до поклоніння, Микола Михайлович не відчував 
себе кумиром. Багато років очолюючи інститут, 
він завжди брав на себе найризикованіші операції, 
жив із гострим відчуттям відповідальності за все і 
всіх. Тому й вторгався у нові сфери, максимально 
використовуючи у своїй справі можливості інших 
(суміжних) наук. Майбутнє медицини вчений 
пов’язував із досягненнями біології, фізики, хімії, 
кібернетики. Остання, на його переконання, по-
винна була поставити медицину в ряд найточніших 
наук. 

Пошук відповідей на питання щодо еволюції 
світу, людського розуму, виявлення аналогій між 
кібернетичними та живими системами підштовхну-
ли М. Амосова впритул зайнятися кібернетикою і 
врешті привели до появи нових її напрямів – біоло-
гічного та медичного. У 1959–1990 рр. учений очо-
лював відділ біокібернетики Інституту кібернетики 
НАН України. Під його керівництвом було проведе-
но фундаментальні клініко-фізіологічні досліджен-
ня систем саморегулювання серця (за нормальних 
умов та умов серцевої патології), здійснено розроб-
ку і побудову фізіологічної моделі «внутрішнього 
середовища організму» людини, моделювання на 
ЕОМ основних психічних функцій і деяких соціаль-
но-психологічних механізмів поведінки людини. 

Монографія М. Амосова «Регуляция жиз-
ненных функций и кибернетика» (1964) поклала 
початок його працям із математичного моделю-
вання фізіологічних органів і систем з урахуван-
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ням можливостей обчислювальної техніки й тео-
рії управління. Вчений запропонував механізми 
переробки інформації мозком людини. Принци-
пово важливим кроком стало обрання за об’єкт 
моделювання не окремих структур, механізмів 
чи функцій, а в цілому роботи мозку людини 
як соціальної істоти – homo sapiens. Його наступ-
на праця – «Моделирование мышления и психи-
ки» – на кілька десятиліть стала «біблією» для 
дослідників, які працюють у цьому напрямі. Ідеї, 
викладені в ній, мали подальший розвиток у но-
вих працях Миколи Михайловича: «Моделиро-
вание сложных систем» (1968), «Искусственный 
разум» (1969), «Алгоритмы разума» (1979), «При-
рода человека» (1983) та ін. 

Під керівництвом М. Амосова вперше в СРСР 
було розроблено стандартизовану історію хворо-
би з кардіохірургії і терапії, створено оригінальну 
класифікацію та номенклатуру хвороб і синдромів 
органів кровообігу, необхідну для вибору опти-
мального лікування та статистики в автоматизо-
ваній системі керування лікарнями, а також ство-
рено нейрокомп’ютер. 

Микола Михайлович виявляв великий інте-
рес до суспільних і економічних процесів, взає-
мозв’язку людини та суспільства. Його бажання 
знайти оптимальний баланс між свободою осо-
бистості та максимальною віддачею у сфері сус-
пільно корисної праці вилилося в моделювання 
соціальних систем. Загальновідомими є експери-
менти М. Амосова з кібернетичними обрахунка-
ми евристичної моделі ідеального суспільства: він 
доводив, що капіталістична система найстабільні-
ша, а соціалістична позбавлена конкуренції й ви-
рощує «середнячків». 

Дослідження в галузі біологічної та медич-
ної кібернетики, у витоків якої стояв М. Амосов, 
сьогодні розвиваються в різних напрямах, а їх 
результати широко використовуються не лише в 
практичній медицині, біології та соціології. Вели-
чезною є роль цих робіт у становленні та розвит-
ку інформаційного суспільства, інтелектуальних 
інформаційних технологій, високих технологій у 
машинобудуванні, приладобудуванні та інших га-
лузях. Микола Михайлович завжди вірив у мож-
ливості кібернетичних підходів при вирішенні різ-
номанітних проблем, у т. ч. й проблеми побудови 
інформаційного суспільства в нашій країні.

Багатогранність талантів та творчих зацікав-
лень М. Амосова просто-таки унікальна. Він був 
не тільки видатним хірургом, а й визначним тео-
ретиком медицини, філософом, соціологом. Годі 
й казати про літературний хист Миколи Михай-
ловича! Коли майже 50 років тому вийшла його 
повість «Мысли и сердце» (1964; перекладена 
тридцятьма мовами світу), для багатьох вона ста-
ла відкриттям. Не тільки літературним. І хоча ав-

тор неодноразово повторював, що головний герой 
книги – лише літературний персонаж, йому не по-
вірили. Надто вже чітко прочитувалися в повісті 
колізії біографії Миколи Михайловича, надто точ-
но, матрично, відтворював герой авторське світо-
розуміння. Власне, «Мысли и сердце» відкрили 
для багатьох нового Амосова. Всесвітньо відомий 
хірург, всесильний і не дуже зрозумілий, постав 
перед мільйонами читачів з усіма своїми болями 
та сумнівами і водночас із твердим переконанням 
у тому, що за допомогою науки можна змінити все 
на краще – і в медицині, і в усьому суспільстві. 

До амосовського кредо підходить єдино при-
йнятна максима: «Правда, нічого, окрім правди». 
Цьому повною мірою відповідають його книги: 
«Записки из будущего», «ППГ–2266. Записки во-
енного хирурга», «Книга о счастье и несчастьях: 
дневник с воспоминаниями и отступлениями», 
«Роздуми над здоров’ям», «Мое мировоззрение», 
«Разум, человек, общество, будущее». Це чес-
ний літопис свого часу, читаючи який, чітко усві-
домлюєш, де, як і коли сформувався Амосов як 
громадянин, мислитель, хірург і письменник. Із 
попелищ війни виніс він велику любов до людей, 
почуття постійної й тривожної відповідальності 
за людське життя. І цією благородною ідеєю осо-
бистої відповідальності пройняті кращі сторінки 
книжок М. Амосова – людини, яка найбільше бо-
ялася зрадити свої переконання. 

У 2001 р. побачила світ книга мемуарів «Голо-
са времен» – оновлена автором версія спогадів (ви-
дані у Києві в 1998 р. і в Москві в 1999-му). Вона 
розійшлася миттєво і вже стала бібліографічною 
рідкістю, як, до речі, й інші літературні праці Мико-
ли Михайловича. Події, факти, роздуми, перепові-
дані автором, не залишають читача байдужим. Це 
подорож власним життям, «пошуки самого себе». 
У книзі Амосов порушує багато питань, що хвилю-
ватимуть суспільство в майбутньому.

Унікальна праця «Энциклопедия Амосова: 
алгоритм здоровья, человек и общество» (2003) 
та невеличка книжечка «Світогляд» (2002) – це, 
по суті, прощальне довірче напуття нашого видат-
ного співвітчизника. У цих виданнях, як і в усій 
спадщині вченого, знайшло відображення його 
гостре бачення того, як криза системи проявля-
ється в кризі медицини, – проблема, що стано-
вить широкий суспільний інтерес. Без фальшивої 
риторики ці останні книги Миколи Михайловича 
можна розглядати як результат багаторічного лі-
карського роздуму, як соціологічні, філософські  
та публіцистичні трактати. 

У 75 років М. Амосов залишив посаду дирек-
тора інституту (1988), а у 80 – припинив хірур-
гічну діяльність. Проте до останніх днів його дуже 
цікавив світ минулого та нинішнього, політика, 
філософія. І розум його був ясний та абсолютно 
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продуктивний, як і раніше. Він багато писав, спіл-
кувався з науковцями, лікарями, інтелігенцією. 
За спогадами колег, Микола Михайлович за кіль-
ка днів до смерті передав кожному з них підписані 
власноруч примірники щойно надрукованих його 
книжок. На згадку. Це був останній його подару-
нок. Останній урок доброти й поваги. 

Загальновідомо, що вчений був прихильником 
здорового способу життя, розробив цілу систему 
фізичних навантажень, яких сам суворо дотри-
мувався. Навіть після операції на серці, у віці 84 
років, проводив на собі експеримент з подолання 
старості, займаючись, як і раніше, гімнастикою, 
бігом, вправами з гантелями. У 85 він продовжу-
вав виконувати фізичні вправи і активно працю-
вати. Завдяки такому енергійному способу життя 
та небажанню визнавати перемогу тіла над духом 
Амосов дожив до 89 років.

Пішов із життя Микола Михайлович 12 груд-
ня 2002 р. Його поховали в Києві, на Байковому 
кладовищі.

Феномен М. Амосова – це рідкісне явище вче-
ного і громадського діяча, чиї судження ставали 
не лише інтелектуальним надбанням свого часу, а 
й духовним даром, чітко спрямованим у прийдеш-
ні роки. Амосовські твори, доповіді на наукових і 
громадських форумах, участь у дискусіях, публіч-
ні лекції завжди привертали особливу увагу. Ко-
жен з його виступів був предметом зацікавлених, 
нерідко бурхливих дискусій. Так було не тільки 
за життя Миколи Михайловича, так є і сьогодні, 
коли його немає з нами, коли для багатьох, хто 
тільки вступає у світ пізнання духовних ціннос-
тей, літературна спадщина цієї видатної людини є 
вражаючим відкриттям і одкровенням.

Як лікар, учений М. Амосов був, мабуть, абсо-
лютом. І якщо визначати професійні та моральні 
засади медицини, то вони мають прозвучати так: 
«Лікувати за Амосовим». А в людському плані, ще 
більш зобов’язуюче – «Жити за Амосовим». 

Микола Михайлович є автором понад 400 на-
укових праць (із них 19 – монографій). Деякі з них 
перекладено у США, Японії, Німеччині та Болгарії. 

У створеному ним інституті підготовлено 
40 докторів і понад 150 кандидатів наук. Багато з 
них нині очолюють великі наукові центри. 

М. Амосов був членом президії Правління 
Українського товариства хірургів і кардіологів 
Міжнародної асоціації хірургів і кардіологів, Між-
народної асоціації хірургів і Міжнародного това-
риства серцево-судинних хірургів, Міжнародно-
го товариства медичної кібернетики, Наукової 
ради з кібернетики України, членом редколегій, 
редакційних рад низки вітчизняних і зарубіжних 
журналів. Проводив велику громадську  роботу, 
багаторазово обирався депутатом Верховної Ради 
колишнього Радянського Союзу.

З метою вшанування пам’яті вченого НАН 
України заснувала премію імені М. М. Амосова 
(2003), яку присуджують за видатні досягнення 
в галузі біокібернетики, проблем штучного ін-
телекту та розробки відповідних інформаційних 
технологій, а також в галузі теоретичної медици-
ни, трансплантології і кардіології. 

Ім’ям М. Амосова названо малу планету 2948 
Сонячної системи (1984) та одну з вулиць у Києві 
(2003). На будинку по вул. Б. Хмельницького, де 
мешкав учений, встановлено меморіальну дошку 
(2003).

100-річчя від дня народження М. Амосова 
святкуватиметься у 2013 р. за участю ЮНЕСКО 
(затверджено Резолюцією 36С/15 36-ї сесії Ге-
неральної конференції ЮНЕСКО, 25 жовтня – 
10 листопада 2011 р., м. Париж). В Україні 
2013 р. оголошено Роком Миколи Амосова в галу-
зі медицини (Постанова Верховної Ради України 
від 6 верес. 2012 року № 5214–VІ) з відзначенням 
100-річного ювілею видатного лікаря і вченого на 
державному рівні. 

Основні видання праць М. Амосова

[Собрание сочинений] : [в 4 т.] / Н. М. Амосов ; [под 
общ. ред. Е. Н. Амосовой]. – Донецк : Норд-Пресс, 2003–
2004. – Т. 1–4. – ISBN 966-8085-25-6.

[Собрание сочинений] / Н. М. Амосов. – Донецк : Дон-
басс, 2009. – Т. 1. – 505, [2] с. : ил. – ISBN 978-966-161514-3. 

Алгоритм здоровья : науч. основы жизни человека. Ор-
ганизация труда, отдыха, питания. Как сохранить здоровье 
на долгие годы / Н. М. Амосов. – М. : АСТ ; Донецк : Стал-
кер, 2003. – 223 с. – (Рецепты здоровья). 

Алгоритмы разума / Н. М. Амосов. – К. : Наук. думка, 
1979. – 223 с. 

Голоса времен : воспоминания / Н. М. Амосов. – 3-е 
изд., перераб. – К. : Вища шк., 2001. – 221 с. 

Думи і серце : романи й повісті / М. М. Амосов ; пер. з 
рос. М. Шумило. – К. : Дніпро, 1967. – 256 с.

Записки из будущего : науч.-фантаст. роман / Н. М. Амо-
сов. – М. : Знание, 1967. – 198 с. 

Здоровье и счастье ребенка / Н. М. Амосов. – М. : Зна-
ние, 1979. – 96 с. 

Здоров’я : [мала енцикл. здоров’я] / М. М. Амосов. – 
[2-ге вид., випр.]. – К. : ДСГ Лтд., 2005. – 119 c. : іл. – (Здо-
ров’я вашому дому). – ISBN 966-7013-09-X. 

Искусственный разум / Н. М. Амосов. – К. : Наук. дум-
ка, 1969. – 155 с.

Книга о счастье и несчастьях : дневник с воспоминани-
ями и отступлениями / Н. М. Амосов. – М. : Молодая гвар-
дия, 1986–1990. – Кн. 1–2. 

Краткая энциклопедия Амосова / Н. М. Амосов. – М. : 
АСТ ; Донецк : Сталкер, 2005. – 350 с. 

Методы математической биологии / В. М. Глуш-
ков, Н. М. Амосов, Ю. Г. Анто монов [и др.]. – К. : Вища шк., 
1980. – 239 с.
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«Віддавати себе 
праці задля високої 
ідеї: щастя відроджен-
ня рідного народу» – 
цим заповітом україн-
ському інтелігентові 
завершується перша 
повість Бориса Грін-
ченка «Сонячний про-

мінь». Так була визначена не тільки «програмність» 
твору, а й підтверджена програмність подвижниць-
кого життя самого автора, визначного українсько-
го письменника, просвітителя, педагога, вченого, 
етнографа, фольклориста, мовознавця, переклада-
ча, видавця і громадського діяча. Доля відвела Бо-
рису Дмитровичу недовгий вік, але все його жит-
тя було сповнене невтомною працею. Охопивши 
своєю діяльністю майже всі складові рідної культу-
ри, він скрізь залишив глибокий слід.

Народився Б. Грінченко на хуторі Вільховий 
Яр, що на Харківщині, у збіднілій дворянській ро-
дині. Батько – Дмитро Якович, штабс-ротмістр 
царського війська у відставці, був козацького 
роду, добре знав українську мову, але наполягав 
на тому, щоб діти розмовляли тільки російською 
і категорично забороняв їм вживати «мужицько-
го наріччя». У дитинстві, яке минало на хуторах 
Вільховий Яр та Кути Харківської губернії, май-
бутній письменник, попри своє дворянське по-
ходження та батькову заборону, нерідко бував 
серед простого люду і вже змалку вивчив україн-
ську мову. Хлопчик рано перейнявся турботами 
селян. Постійні контакти з ними сприяли про-
цесові усвідомлення хлопцем своєї національної 
приналежності, знайомству зі світом народної 
поетичної творчості та обрядовості. Тому рядки 
«Кобзаря», прочитані 13-річним Борисом, лягли 
вже на попередньо підготовлену для їх засвоєння 
душу. І все ж враження від цієї книги було подіб-
не до потужного електричного розряду: підліток 

пережив велике потрясіння. З того часу «Коб-
зар» (як зазначив Грінченко в автобіографії) став 
його особистим «євангелієм», а сам Т. Шевчен-
ко – пророком. Під впливом Шевченкового слова 
Б. Грінченко почав писати українською мовою 
вірші та оповідання, які вміщував у створеному 
ним рукописному журналі.

Харківське реальне училище було єдиним 
навчальним закладом, в якому навчався Б. Грін-
ченко (1874–1879) і яке не зміг закінчити, тому 
що був виключений через зв’язки з підпільною 
народницькою організацією. Ґрунтовну освіту він 
здобув самотужки і протягом усього життя про-
довжував працювати над собою.

Наприкінці 1870-х рр. революційне народниц-
тво переживало свій розквіт, а Харків на той час 
був одним із найбільших центрів антицаристської 
опозиції, де активно діяли революційні народники. 
Ці обставини вплинули на ідейне самовизначен-
ня Б. Грінченка: він став членом таємного гуртка 
народників, захопився читанням і поширенням 
нелегальної літератури, за що його було заареш-
товано. 29 грудня 1879 р. 15-річного Бориса кину-
ли до харківської в’язниці, де він просидів півтора 
місяця. Умови ув’язнення були дуже суворими 
й мали фатальні наслідки: Грінченко захворів на 
невиліковну на той час хворобу – туберкульоз; 
він позбавлявся права здобути не тільки вищу, а 
й середню освіту; до кінця життя перебував під 
наглядом поліції.

Пробувши рік на поруках у батька на хуторі 
(1880), Борис влаштувався канцеляристом у Хар-
ківській казенній палаті. Без будь-чиєї допомоги 
підготувався до екзамену на звання народного 
вчителя. Склавши екстерном іспит у Харківсько-
му університеті, домігся того, що в листопаді 
1881 р. йому дозволили працювати вчителем у 
селі.

З великим натхненням Б. Грінченко взявся до 
роботи, бо саме з педагогічною нивою пов’язував 

9 грудня
Вартовий українства

До 150-річчя від дня народження Б. Грінченка (1863–1910)

…українське слово переборе 
всі перешкоди, і вкраїнська література
 увійде як рівноправний член у світову 

сім’ю літератур інших народів.
Б. Грінченко 1

1 Грінченко Б. Народні вчителі і вкраїнська школа. – К., 1906. – С. 22.
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свої народолюбні плани, вважаючи, що виклада-
цька діяльність набагато краще вкорінюватиме в 
народі почуття гідності, соціальної справедливості 
та національної самосвідомості, ніж будь-які лис-
тівки. Всі його думки зосередилися на найголов-
нішому – формуванні національного світогляду 
співвітчизників. Молодий учитель з оптимізмом 
сприйняв можливість спілкуватися з народом на 
просвітньому ґрунті, але через переслідування за 
демократичні погляди йому довелося неодноразо-
во змінювати місце роботи. Три роки він працю-
вав у cелах Зміївського повіту – Введенському, 
Тройчатому, потім  рік – у с. Нижня Сироватка 
Сумського повіту. 

В 1883 р., перебуваючи на літніх учительських 
курсах у м. Змієві, Борис познайомився з молодою 
вчителькою Марією Гладиліною, закохався в неї, і 
на початку 1884 р. вони побралися. Відтоді Марія 
Миколаївна стала для Бориса Дмитровича вірною 
помічницею. Під його впливом вона стала пись-
менницею (псевдонім – Марія Загірня), почала 
займатися перекладацькою та громадською діяль-
ністю.

Протягом 1886–1887 рр. Борис Дмитрович 
працював статистиком у губернському земстві на 
Херсонщині.

А восени 1887 р. подружжя Грінченків пере-
їхало до с. Олексіївка Слов’яно сербського повіту, 
що на Катеринославщині (нині – Луганська об-
ласть). Це було зроблено на запрошення відомої 
освітньої діячки та письменниці Х. Алчевської, під 
патронатом якої, у приватній школі, педагогічна 
діяльність Б. Грінченка розгорнулася повною мі-
рою. До того ж в Олексіївці Грінченко мав змогу 
займатися творчістю: протягом шести років напи-
сав близько двохсот літературних, публіцистич-
них та літературознавчих творів.

На той час уже сформувалися погляди 
Б. Грінченка щодо освіти та просвітницької діяль-
ності українських інтелігентів, до того ж у нього 
був досвід політичної боротьби. Борис Дмитрович 
зумів установити тісні зв’язки з найвідомішими 
українськими діячами. Завдяки активному лис-
туванню, публікаціям в українській періодиці та 
наукових літературних виданнях він став відомим 
в українських колах Галичини та підросійської 
України. У листуванні з І. Франком, М. Павли-
ком, А. Кримським та іншими провідними діячами 
викристалізовувалися його громадсько-політичні 
погляди. Спілкування з представниками револю-
ційно-демократичного табору, до голосу яких він 
уважно прислухався, допомагало йому орієнтува-
тися у складних суспільних проблемах.

У ці роки з’явилися перші рукописні підруч-
ники Б. Грінченка: «Настина читанка», «Рідне 

слово», «Українська граматика до науки читання 
й писання». Крім того, було створено низку теоре-
тичних праць щодо організації української школи, 
в яких автор наполягав на послідовному дотри-
манні принципу навчання рідною мовою. Своє 
кредо просвітителя-демократа, що розвінчував са-
модержавну систему освіти, Б. Грінченко висло-
вив у статтях «Народнопросвітні книжки», «Яка 
тепер народна школа на Вкраїні», «Народні вчите-
лі і вкраїнська школа», «На беспросветном пути. 
Об украинской школе», «Якої нам треба школи».

Не залишаючи викладацької справи, Б. Грін-
ченко збирав лексичні, фольклорні, етнографічні 
матеріали, які згодом були використані при підго-
товці «Етнографічних матеріалів» у трьох томах 
(1895, 1896, 1899), низки фольклорних збірників: 
«Думи кобзарські» (1897), «Веселий оповідач» 
(1898), «Из уст народа» (1900). 

Роки педагогічної праці Б. Грінченка були над-
звичайно напруженими та плідними, але тривале 
перебування вдалині від центрів літературно-гро-
мад  ського руху пригнічувало його: письменник 
дуже хотів вирватися з трясовини провінційного 
скніння, щоб «працювати широко і невпинно». 
Він мріяв оселитися у Києві або Одесі чи Харко-
ві. Врешті-решт, опинився у Чернігові (1893), де 
через рік обійняв посаду діловода оціночної комі-
сії губернського земства, а в 1898-му – секретаря 
земської управи. Для Грінченка почалася канце-
лярська неволя, яка змушувала витрачати хист 
на підрахунки та переписування паперів. Проте 
він знаходив час на безліч інших справ. Так, одер-
жавши від знайомого 1 000 карбованців на видан-
ня книг, організував невеличке видавництво, де 
працював разом із дружиною. Ними було видано 
близько 50 книжок. До найкращих чернігівських 
видань належать «Кобза» П. Грабовського, твори 
Т. Шевченка, «Приказки» Є. Гребінки, «Побра-
тим» і «Хто винен?» Ю. Федьковича, байки Л. Глі-
бова, а також твори самого Б. Грінченка. 

Для губернської влади у Чернігові Б. Грінченко 
був небезпечною особою. Як один із керівників не-
легальної «Чернігівської Громади», він зазнав жан-
дармських обшуків. За доносом його звинуватили 
в антиурядовій діяльності та звільнили з роботи. 
І тільки завдяки заступництву голови губернської 
управи, людини ліберальних поглядів, Б. Грінчен-
ко затримався у Чернігівському земстві на кілька 
років. З допомогою друзів він влаштувався на ро-
боту до одного з найбагатших музеїв тогочасної 
Наддніпрянської України – Музею українських 
старожитностей Василя Тарновського. Тут було 
зібрано найрізноманітніші експонати – від ма-
люнків Т. Шевченка до археологічних та мистець-
ких пам’яток. Працюючи там, Борис Дмитрович 
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і Марія Миколаївна упорядкували «Каталог му-
зея украинских древностей». Але головною спра-
вою для Грінченка була письменницька робота. З 
1899 р. він з головою занурився у літературну 
творчість.

Б. Грінченко захопився літературою ще в 
ранньому віці. У п’ять років навчився читати. У 
домашній бібліотеці були твори А. Дюма-бать-
ка, В. Гюго, В. Скотта, М. Гоголя, Дж. Байрона, 
М. Карамзіна, О. Пуш кіна. Саме цих письменни-
ків Б. Грінченко пізніше назвав своїми першими 
літературними вчителями. В дитячі роки він за-
любки віршував і писав оповідання. Перші пу-
блікації з’явилися в 1881 р., коли у львівському 
журналі «Світ» було надруковано поезії, які стали 
програмними у творчості поета: «Доки», «До пра-
ці». Він закликав: 

Праця єдина з неволі нас вирве:
Нумо до праці, брати!
Годі лякатись! За діло святеє
Сміло ми будемо йти!

Упродовж усього творчого життя Б. Грін-
ченка хвилювала тема громадянського обов’язку 
перед своїм народом. У ліриці він розмірковував 
над життям політично безправного люду. Його 
поезія сповнена соціальних мотивів: злиденність, 
людська недоля, сирітство, тяжке бідування не-
заслужено скривджених. Поет переймався долею 
свого народу, прагнув змін, власною працею на-
ближав їх. Однак не обмежувався лише громадян-
ською лірикою, тематика його поезії досить широ-
ка – від філософських міркувань про сенс буття й 
минущість усього земного до романтичної лірики. 
Він також писав балади («Професор Пшик», 1887; 
«Смерть отаманова», 1888; «Галіма», 1890; «Дон 
Кіхот», 1903) та поеми («Христя», 1888; «Матільда 
Аграманте», 1897),  в яких знайшли відображення 
національні й свободолюбні цінності та мотиви.

 Друкуючись переважно у галицькій періо-
диці, Б. Грінченко підписував свої твори як влас-
ним ім’ям, так і псевдонімами (Василь Чайченко, 
П. Вартовий, Перекотиполе, Б. Вільхівський, 
Л. Яровенко). Вийшли окремі збірки віршів: «Піс-
ні Василя Чайченка» (1884), «Під сільською стрі-
хою» (1886), «Під хмарним небом» (1893), «Пісні 
та думи» (1895), «Хвилини» (1903).

Поет активно працював і в жанрі байки. У 
1895 р. він випустив дві збірки під однаковою наз-
вою «Байки». Третя однойменна збірка побачила 
світ уже по його смерті. 

Запорукою успіху прозових творів Б. Грін-
ченка було вміння автора вловити й змалювати 
найяскравіші особливості життя українського су-
спільства. Письменник-реаліст проявив себе філі-
гранним майстром малих прозових форм. У його 

творчому доробку – оповідання різноманітної 
тематики, в яких відображено село з його мали-
ми радощами і великими трагедіями («Без хліба», 
«Хата», «Грицько», «Підпал», «Украли»), вперше 
в українській літературі змальовано працю шахта-
рів і життя шахтарських дітей («Панько», «Батько 
та дочка», «Серед чужих людей»), показано діяль-
ність сільських учителів та їхнє безправне стано-
вище («Непокірний», «Екзамен»).

Разом з такими визначними письменниками, 
як І. Франко, Олена Пчілка, М. Коцюбинський, 
Леся Українка, Олександр Олесь, С. Васильчен-
ко, Б. Грінченко заклав підвалини української 
дитячої літератури. Як педагог він розумів потре-
бу тематичного і жанрового розширення її меж і 
плідно працював у цьому напрямі. В його опові-
даннях «Олеся», «Грицько», «Кавун», «Украла», 
«Сестриця Галя», «Ксеня», в основі яких були 
конкретні життєві випадки, простежується чітка 
орієнтованість письменника на дитячу аудиторію. 
А твір «Дзвоник» належить до вершинних  здобут-
ків української дитячої літератури.

А. Кримський вважав, що найкраще Грін-
ченко-письменник проявив свій талант у жанрі 
повісті. Його перу належать повісті «Сонячний 
промінь» (1890), «На розпутті» (1891), а також 
одне з найкращих досягнень Грінченка-проза-
їка – дилогія, що складається з повістей «Серед 
темної ночі» та «Під тихими вербами» (1902), в 
яких ідеться про українське село на межі ХІХ–
ХХ ст. Письменник досліджує життя українсько-
го селянства в умовах соціального і національного 
поневолення на прикладі історії трьох братів. Ці 
твори відзначаються високою художньою май-
стерністю, правдивістю у відображенні життя, 
утвердженням моральних цінностей, глибоким 
психологізмом і чистотою мови. 

У процесі творчого розвою Б. Грінченко звер-
нувся до нової для нього сфери – драматургії. У 
п’єсах «Степовий гість», «Серед бурі», «Ясні зорі» 
зображено історичне минуле України, а в «Нахма-
рило», «Миротворці», «На громадській роботі» – 
життя сучасної письменникові інтелігенції.

Борис Дмитрович усвідомлював роль здобут-
ків світового мистецтва у справі національного 
відродження і надавав великого значення пере-
кладам творів світової літератури українською 
мовою. Тому, володіючи кількома іноземними 
мовами, переклав багато книг, серед яких: «Віль-
гельм Телль» і «Марія Стюарт» Ф. Шиллера, 
цикл «Північне море» Г. Гейне, «Лісовий цар» 
і «Фауст» Й.-В. Гете, «Перед сходом сонця» і 
«Візник Геншель» Г. Гаупт мана, твори В. Гюго, 
Д. Дефо, Г. Ібсена. Його проникнення у світ іно-
національних літератур було глибоким і твор-
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чим, а переклади стали взірцем української пере-
кладацької справи. 

Письменник вирізнявся особливою здатністю 
тримати у центрі своєї уваги весь український лі-
тературний процес і був одним із найневтомніших 
його організаторів, істориків і критиків. Він зро-
бив вагомий внесок у розвиток естетичної думки 
й чимало працював, щоб прискорити поступ укра-
їнського письменства.

У 1902 р. родина Грінченків на запрошення 
журналу «Киевская старина» переїхала до Києва. 
Борис Дмитрович із головою поринув у лексиколо-
гічну справу – взявся за упорядкування словника 
української мови, матеріали до якого були у роз-
порядженні журналу. Б. Грінченко не мав філоло-
гічної освіти, тому дехто виступав проти того, щоб 
він редагував та укладав словник. З-поміж тих, хто 
найрішучіше підтримував Грінченка, був славет-
ний композитор М. Лисенко. 

Копітка робота над словником подружжя Грін-
ченків тривала два з половиною роки, внаслідок 
чого було видано «Словарь української мови» у чо-
тирьох томах. Працюючи вдвох, Борис Дмитрович 
і Марія Миколаївна здійснили роботу цілої мовоз-
навчої інституції. Праця над словником – науковий 
подвиг: це був перший великий словник в історії 
української лексикографії. Укладачами було пере-
вірено і перероблено наявний матеріал, уточнено 
значення багатьох слів і додано велику кількість 
нових. У готовому вигляді словник мав реєстр осо-
бових українських імен і 68 тис. статей із перекла-
дом їх російською мовою в усіх галузях лексики: 
господарчій, тваринній, рослинній, обрядовій, по-
бутовій, ремісничій та ін. Значною заслугою вчено-
го стало те, що в словнику представлено мовне ба-
гатство всієї тогочасної України – як Східної, так 
і Західної, що утверджувало ідею омріяної єдності 
українського народу. Зроблене ним у галузі  лекси-
кографії порівнюють із внеском В. Даля у розвиток 
російської культури, Б. Лінде – польської, Й. Юнг-
мана – чеської, братів Грімм – німецької. У 1906 р. 
Російська імператорська академія наук відзначила 
словник премією М. Костомарова.

У Києві розгорнулася активна громадська, 
просвітницька та культурологічна діяльність 
Б. Грінченка. Як і багатьох інших літераторів, Бо-
риса Дмитровича затягла у свій вир перша росій-
ська революція. Тоді, коли було дозволено укра-
їнську періодичну пресу, він заснував і редагував 
першу українську щоденну газету «Громадська 
Думка» (пізніше «Рада»), а також випускав щомі-
сячний журнал «Нова громада».

У 1906 р. Б. Грінченко заснував культурно-
освітнє товариство «Просвіта», в роботі якого 
брали активну участь М. Лисенко, Леся Укра-
їнка, Олена Пчілка, Л. Яновська, М. Загірня, 
М. Грушевський, І. Нечуй-Левиць кий.

Найактивніше діяльність «Просвіти» як орга-
ну, що не зв’язував себе з діяльністю тієї або іншої 
партії, виявилася в таких напрямах, як організа-
ція видавничої справи (за час існування вийшло 
36 науково-популярних книг), влаштування літе-
ратурних вечорів і спектаклів, читання рефера-
тів, збирання коштів на різні заходи загальнона-
ціонального характеру (наприклад, було зібрано 
чималу суму на пам’ятник Т. Шевченку), засну-
вання бібліотек тощо. Укомплектування «Про-
світою» змістовної народної бібліотеки стало для 
письменника улюбленою справою. Це була одна з 
найкращих українських книгозбірень (до 10 тис. 
томів). Б. Грінченко багато робив для того, щоб 
вона отримала статус публічної. 

Після революції, у роки реакції, Борис Дми-
трович зазнав переслідувань і арешту. У цей пе-
ріод він пережив страшну втрату – загинула його 
єдина дочка Настя, мужня революціонерка, пись-
менниця та перекладачка, а невдовзі помер і ма-
ленький онук. У хворого на туберкульоз Бориса 
Дмитровича різко погіршився стан здоров’я, тому 
він був змушений поїхати на лікування до Італії. 
Закриття «Просвіти» остаточно підкосило пись-
менника, і 6 травня 1910 р. він помер у м. Оспе-
далетті. Його тіло перевезли до Києва і 9 травня 
поховали на Байковому кладовищі. Похорон пере-
творився на грандіозну демонстрацію, яка об’єд-
нала людей різних переконань.

Після смерті популярність Б. Грінченка се-
ред народу зростала з року в рік: його портрет 
можна було побачити у багатьох селянських 
хатах поряд із портретом Т. Шевченка. До сере-
дини 1920-х рр. вийшло друком десятитомне зі-
брання творів Бориса Дмитровича. Однак через 
деякий час Б. Грінченка оголосили буржуазним 
націоналістичним письменником, його ім’я за-
боронили згадувати, а книжки вилучили з бі-
бліотек. Тільки наприкінці 1950-х рр. репутацію 
письменника було відновлено. Проте деякі його 
праці так і залишилися невідомими не тільки для 
широкого кола читачів, а й для дослідників. У 
1960-ті рр. було видано частину творів Б. Грин-
ченка. Однак його творча спадщина вивчалась і 
досліджувалась не в повному обсязі, через усе ті 
ж звинувачення в буржуазному націоналізмі. 

Велика літературна, публіцистична, мово- 
знавча, критична спадщина Б. Грінченка стала 
широкодоступною тільки після проголошення не-
залежності Української держави. Нині ми знаємо 
його як письменника, поета, автора славнозвісно-
го «Словаря української мови», а ще – як одного 
з небагатьох будителів національної свідомості та 
справжніх будівничих національної ідеї, істинного 
патріота України, головним сенсом життя якого 
була боротьба за українську національну справу. 
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Наукове товариство ім. Шевченка (НТШ) у 
Львові – перше українське наукове об’єднання, 
створене спільними зусиллями інтелектуалів-па-
тріотів сходу і заходу України, галичан і наддні-
прянців, роз’єднаних у той час кордонами двох 
імперій – Росії й Австро-Угорщини. Впродовж ба-
гатьох десятиліть недержавного існування Укра-
їни НТШ було єдиною всеукраїнською інститу-
цією нашого народу і стало за невеликий промі-
жок часу першою не титулованою новітньою ака-
демією наук України, що заманіфестувала світові 
існування української нації, її культури і модерної 
наукової думки в усьому спектрі людських знань. 
НТШ стало справжнім феноменом українського 
духовного відродження – як завдяки всеосяж-
ності впливу на українську націю, так і тяглості 
його плідної діяльності від далекого вже XIX ст. 
дотепер, актуальності для сучасного українства й 
нашої державності. 

Ідея створення Товариства у Львові виникла 
в колі інтелігенції Наддніпрянської України як 
реакція на дію таємного Валуєвського циркуля-
ру (1863) про заборону творів друку українською 
мовою і ввезення їх із-за кордону, що діяв на те-
риторії Російської імперії. Засновники об’єднан-
ня – О. Барвінський, В. Ан тонович, Д. Пильчи-
ков, М. Жученко, Є. Скоропадська-Милорадович 
та ін., до яких долучилися 32 жертводавці з Гали-
чини, виходили з того, що саме у Львові тоді, внас-
лідок відносної толерантності австрійської влади 
до українських національних зрушень, були певні 

передумови для розвитку української культури. 
Так, у грудні 1873 р. Галицьким намісництвом 
у Львові було зареєстровано статут нової ви-
давничо-просвітницької організації «Товариство 
ім. Шевченка». 

Його діяльність у перші роки існування до-
сить серйозно ускладнювалась через брак ко-
штів. Придбання друкарні призвело до значних 
боргів, для погашення яких довелося брати по-
зики під значні проценти. Ситуація змінилась у 
1885 р., коли Товариство перебрало на себе ви-
дання літературного часопису «Зоря», котрий 
поступово став всеукраїнським літературним 
органом. Одночасно із «Зорею» набуло всеукра-
їнського характеру і саме Товариство ім. Шев-
ченка. 

З метою розширення поля діяльності, за ініці-
ативою О. Кониського, В. Антоновича та О. Бар-
вінського, воно в 1892 р. було реорганізовано в 
Наукове товариство ім. Шевченка на зразок за-
хіднослов’янських товариств (академій), як осно-
ва майбутньої Української академії наук. Відтоді 
ця абревіатура стала знаною та вельми автори-
тетною в усьому світі. Саме тоді почали виходити 
серійні наукові видання Товариства, зокрема най-
важливіший до сьогодні українознавчий орган – 
«Записки НТШ». 

Особливе значення мав переїзд до Львова 
у 1894 р. видатного історика М. Грушевського, 
який з 1897-го по 1913 р. очолював Товариство. 
Учений залучив до активної співпраці всю про-
відну тогочасну національну наукову і літератур-
ну еліту – як у Галичині, так і в Наддніпрянській 
Україні, підняв науковий рівень праць Товари-
ства, поставив на періодичну основу видання «За-
писок НТШ».

Предтеча Української академії наук
До 140- річчя заснування (1873) 

Наукового товариства ім. Шевченка у Львові 1

Вступаючи в нове століття і нове тисячоліття, 
ми віримо в життєздатність і перспективність 

Наукового Товариства ім. Шевченка 
як важливого чинника розбудови 
української національної науки. 

О. Романів 2

1 Датування подано за вид.: Довідник з історії України.  – С. 502.
2 Цит. за вид.: На службі Кліо. – К., 2000. – С. 598.
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Грудень
«Золотою трійцею» НТШ називали М. Гру-

шевського, І. Франка та В. Гна тюка, які тривалий 
час очолювали відповідні напрями українознав-
ства: історію, літературознавство, фольклор та 
етнографію. І. Франко надзвичайно активно під-
ключився до наукової діяльності в НТШ у 1897 р. 
Десять найкращих років праці, аж до своєї важкої 
недуги, віддав він Товариству на посту голови Фі-
лологічної секції. У свою чергу В. Гнатюк упро-
довж трьох десятиліть самовіддано працював як 
науковий секретар НТШ, він також розбудував 
у ньому етнографічні та фольклористичні студії, 
став організатором народознавчих музеїв. 

Відповідно до поліпрофільної структури НТШ 
як новітньої української академії наук, з пріорите-
том українознавства, у Товаристві було створено 
три секції: Історично-філософічну, Філологічну та 
Математично-природописно-лікарську. Вони ви-
давали власні збірники. Так, у «Збірнику історич-
но-філософічної секції» НТШ українське суспіль-
ство вперше ознайомилося з фундаментальною 
працею М. Грушевського «Історія України-Руси» 
(у Львові вийшло вісім томів; друга частина вось-
мого тому та том дев’ятий було видано в Києві). 
З 1897 р., уперше в історії українського народу, 
почало виходити україномовне видання в галузі 
природничих наук «Збірник математично-при-
родописно-лікарської секції», а згодом окремо 
«Лікарський вісник». 

У цей період нечуваного розмаху набув друк 
наукових видань. Крім «Записок НТШ», як базо-
вого видання, почали виходити (з 1895 р.) й інші 
наукові серійні видання, зокрема «Жерела до істо-
рії України-Русі», «Пам’ятки українсько-руської 
мови та літератури», «Етнографічний збірник», 
«Maтеріали до української етнології», «Студії з 
поля суспільних наук та статистики», «Часопись 
правнича». 

Для інформування світової громадськості про 
діяльність Товариства з 1900 р. регулярно вихо-
дила «Хроніка НТШ» одночасно українською та 
німецькою мовами.

Важливим організаційним здобутком Товари-
ства у період керівництва М. Грушевського було 
запровадження інституту дійсних членів НТШ 
як його елітарної основи. Перший корпус дійс-
них членів був визначений у 1899 р. Їх обирали 
з найавторитетніших учених світового рівня. Пе-
реважна більшість з них у добу гетьмана Скоро-
падського стала кістяком заснованої ним і акаде-
міком В. Вернадським Української академії наук 
(1918; з 1921 р. – ВУАН). Це С. Смаль-Стоць-
кий, В. Гнатюк, К. Студинський, С. Дністрян-
ський, І. Горбаче в сь кий, М. Возняк, Ф. Колесса, 
В. Щурат та ін. І можна без застережень ствер-

джувати, що всі наступні покоління дійсних чле-
нів НТШ стали справжнім двигуном розвитку 
українознавства та інших гуманітарних, суспіль-
них, природничих і навіть технічних наук. 

НТШ у цей найкращий період свого розвитку, 
що тривав до Першої світової війни, зібрало й ви-
плекало цілу низку видатних вітчизняних учених. 
Так, у рамках Історично-філософічної секції, на-
самперед із числа учнів М. Грушевського, постала 
історична школа: С. То машівський, І. Джиджора, 
І. Крип’якевич, М. Кордуба, В. Герасимчук, І. Кре-
вецький, О. Тер ле цький та ін. Значною також 
була плеяда правників і суспільників: К. Левиць-
кий, В. Охримович, В. Старосольський, С. Дніс-
трянський, В. Панейко та ін.

До Філологічної секції, крім І. Франка, вхо-
дило багато відомих учених, зокрема, М. Сумцов, 
Ф. Вовк, В. Гнатюк, Олександр і Філарет Колес-
си, К. Сту динський, С. Єфремов, А. Кримський, 
В. Шухевич, І. Зілинський, С. Смаль-Стоцький, 
І. Свєнціцький, Є. Тимченко, М. Возняк, В. Щурат 
та ін.

Особливо цікавим був розвиток третьої сек-
ції, що охоплювала широкий спектр наук – від ма-
тематики до медицини. Тут можна назвати імена 
математика В. Левицького, природодослідників 
І. Верхратського, І. Раков ського, М. Мель ника, 
славетного фізика та електротехніка І. Пулюя, сві-
тової слави біохіміка й водночас парламентського 
діяча І. Горбачевського, географа С. Рудниць-
кого, лікаря Є. Озар кевича. У рамках «Збірни-
ка математично-приро дописно-лікарської  секції»
почалася титанічна праця з формування україн-
ської наукової термінології. І сьогодні всі, які за-
ймаються українським термінознавством, зверта-
ються до цих збірників НТШ, що виходили аж до 
1939 р.

Важливою особливістю діяльності Товари-
ства було активне опікування українським сту-
дентством, надання йому матеріальної допомоги 
для здобуття вищої освіти і залучення до активної 
співпраці на спільній ниві. 

Члени Товариства, зокрема О. Барвінський, 
Ю. Романчук, К. Левицький, Є. Олесницький, 
були і впливовими політичними діячами – посла-
ми до крайового чи загальнодержавного австро-у-
горського парламенту, що сприяло розбудові 
українського шкільництва в Галичині, забезпе-
ченню видачі ліцензій на друк шкільних підручни-
ків тощо.

НТШ до Першої світової війни стало важли-
вим чинником національного розвитку як у Га-
личині, так і в Східній Україні, попри шалений 
польський опір самоутвердженню українства в 
Галичині, а також заборону видань НТШ в то-
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дішній Російській імперії. Воно очолило боротьбу 
українського населення Галичини проти поль-
ського шовінізму та експансії. Героїчна боротьба 
за українізацію Львівського університету мала 
своїм наслідком утворення восьми українських 
кафедр. 

У подальший період своєї діяльності (1915–
1918) Товариство зазнало значних втрат. Після 
поразки у визвольних змаганнях на західноукра-
їнських землях було запроваджено польський 
санаційний режим, який проводив щодо НТШ від-
криту дискримінаційну політику, позбавив його 
не тільки щедрих у минулому австрійських субси-
дій, а й можливості заробляти кошти самостійно 
через заборону друкування українських підруч-
ників. Переслідувались українська академічна мо-
лодь та професура з числа чільних діячів НТШ, що 
вели боротьбу за відновлення прав українців та 
університетську освіту. Тому члени НТШ очоли-
ли діяльність Таємного українського університету 
та Таємної політехніки у Львові (1921–1925). 

Незважаючи на такі складнощі, розвиток 
української науки не припинявся. Товариство в 
різні роки очолювали: В. Щурат (1919–1923), 
К. Студинський (1923–1932), В. Левицький 
(1932–1935), І. Раковський (1935–1940). Було 
сформовано нові наукові напрями, пов’язані з ге-
ографією та охороною довкілля. Завдяки патро-
натові митрополита А. Шептицького створено 
заповідники в Карпатах, ряд нових установ, зо-
крема Бактеріологічний інститут, Музей історії 
Визвольних змагань України. За редакцією ос-
таннього довоєнного голови НТШ І. Раковського 
видано Українську Загальну Енциклопедію. Ство-
рено нові комісії прикладного спрямування: Нау-
ково-агрономічну та Науково-технічну з відповід-
ним друкованим органом – «Технічні Вісті». 

Важливо підкреслити світовий авторитет 
НТШ, який знайшов прояв у тісній співпраці з 
науковими інституціями, товариствами та біблі-
отеками всього світу (у найкращі періоди обмін 
здійснювався з більш як 250 установами). Це 
сприяло наповненню бібліотеки НТШ видан-
нями, що в майбутньому стали безцінними рари-
тетами. Нині книгозбірня НТШ є найбільшою 
бібліотекою україніки у світі. Тут, зокрема, 
зберігаються рукописи, стародруки, збірки ук- 
раїнської преси XIX ст., меморіальні фонди, по-
даровані О. Кониським, В. Антоновичем, Ю. Це-
левичем, О. Барвінським, О. Бородаєм та низкою 
інших діячів. 

Про великий авторитет НТШ свідчить те, 
що в його роботі брали участь учені зі світовою 
славою, котрі були дійсними членами Товари-
ства, як-от: А. Ейнштейн, М. Планк, Д. Гільберт, 

А. Мазон, Т. Масарик, Я. Бодуен де Куртене, 
В. Ягіч, А. Йоффе, А. Єнсен та ін.

Після встановлення у Львові більшовицької 
влади НТШ ліквідували (1940). Окремих його ді-
ячів, зокрема К. Левицького і В. Старосольського, 
репресували. Р. Зубика, який відкрито протесту-
вав проти розпуску НТШ, заарештували і зака-
тували при відступі більшовиків у 1941 р. Тоді ж 
загинули К. Студинський і П. Франко. 

Репресії проти діячів НТШ тривали і після 
війни. Так, наприклад, було заслано видатного 
богослова, дійсного члена Товариства  Й. Сліпо-
го. Полювання на діячів НТШ велося і на теренах 
інших країн – жертвами стали І. Фещенко-Чопів-
ський, С. Наріжний, А. Волошин та ін. 

Через події Другої світової війни значна ча-
стина української інтелігенції, у т. ч. переважна 
більшість дійсних членів НТШ, була змушена 
податися в еміграцію, і діяльність Товариства 
відновилася лише в 1947 р. у Мюнхені, з ініціа-
тиви колишніх його провідників – В. Кубійовича 
та І. Раковського. Його дійсними членами стали, 
зокрема, вчені – утікачі зі східних земель. Було 
створено ряд комісій та Інститут Енциклопедії 
Українознавства, відновлено кілька видань, у т. ч. 
«Записки НТШ». 

Центральний провід НТШ у Мюнхені здійс-
нив величезну роботу зі створення осередків у різ-
них  країнах світу – США (1947), Канаді (1949), 
Австралії (1950). Європейський центр Товариства 
перемістився у Францію (м. Сарсель), де розпо-
чав діяти Інститут Енциклопедії Українознавства 
під проводом В. Кубійовича. Розширення мережі 
НТШ спонукало до створення в 1955 р. Головної 
ради Наукових товариств ім. Шевченка.

Незважаючи на територіальну розпороше-
ність та пов’язані з нею організаційні труднощі, 
Товариство в діаспорі зберегло структуру член-
ства в секціях. Доробок НТШ у цей час є величез-
ним. Це і 50 томів «Записок НТШ», серійне видан-
ня «Бібліотеки українознавства», десятки томів 
«Українського Архіву» з краєзнавчо-мемуарними 
матеріалами про західноукраїнські регіони. НТШ, 
як лідер енциклопедичної справи, у післявоєнні 
роки здійснив чотири багатотомні проекти Енци-
клопедії українознавства, з яких два – англомовні. 

За весь період після Другої світової війни 
НТШ в діаспорі було виразником незалежної 
української наукової думки, яка несла правдиве 
слово про Україну та її народ у сотнях видань, у 
т. ч. в енциклопедіях. Товариство залишалося «ін-
телектуальним хребтом» нації на її шляху до неза-
лежності та державності.

Відродилося НТШ у своєму історичному цен-
трі – м. Львові – у 1989 р. На сучасному етапі в 
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Грудень
Україні воно об’єднує понад 1 400 учених, згур-
тованих у 6 секціях, 35 наукових комісіях. Окрім 
центральних структур (м. Львів), діють 15 тери-
торіальних осередків в обласних центрах, внаслі-
док чого Товариство набуло загальнодержавного 
статусу. Збережено традиційну структуру Това-
риства та органів управління. 

Науковим ядром є корпус дійсних членів 
НТШ, до якого на новому етапі діяльності (з 
1989 р.) обрано понад 200 учених. Основним фо-
румом Товариства є щорічна березнева (присвя-
чена народженню Т. Шевченка) наукова сесія, в 
якій традиційно беруть участь близько 500 нау-
ковців з України та діаспори.

Найбільш продуктивна сфера діяльності НТШ 
в Україні – видавнича. Головним серійним ви-
данням є «Записки НТШ», що виходить друком 
в Україні з 1991 р. Випущено низку книг у серіях 
«Бібліотека українознавства НТШ», «Мемуарна 
бібліотека НТШ», також розпочато серію біобі-
бліографічних нарисів про видатних діячів Това-
риства, науково-довідкові видання: енциклопе-
дії, довідники. Відновлено випуск літопису, який 
під назвою «Хроніка НТШ» виходить у Львові з 
1990 р. Створено нове серійне видання – «Праці 
НТШ» – як орган Секції природознавства і меди-
цини та Математично-фізичної секції. Все це здійс-
нюється без жодної підтримки з боку держави.

З ініціативи Товариства вшановується пам’ять 
видатних діячів України, зокрема його зусиллями 
споруджено пам’ятник М. Грушевському у Львові.

Нині значна увага приділяється координації 
діяльності НТШ в Україні та діаспорі через Світо-
ву раду наукових товариств ім. Шевченка (створе-
на 1996 р.). Її Генеральний секретаріат (основний 
виконавчий орган) назавжди перенесено до Льво-
ва, міста, яке має найбільший потенціал для роз-
будови Товариства. Сьогодні є всі передумови для 
розширення сфери його діяльності в інших краї-
нах, там, де розвивається українська наукова дум-
ка і культура, наприклад, у Польщі та Словаччині.

Якщо подивитися на здобутки НТШ узагаль-
нено, то насамперед слід зазначити, що Товари-
ство, численні покоління його діячів у своїх пра-
цях розбудували систему українознавчих знань у 
сфері історії, мови, літературознавства, етногра-
фії, фольклористики, географії, антропології та 
інших дисциплін, зафіксували та науково опрацю-
вали безцінну багатовікову спадщину українсько-
го народу в контексті слов’янознавства.

Ще у 80-х рр. ХІХ ст. О. Огоновський, а пі-
зніше С. Смаль-Стоцький у мовознавчих працях 
Товариства науково довели самостійність укра-
їнської мови в середовищі рівноправних слов’ян-
ських мов та безпідставність тверджень імпер-

ських мовознавців про діалектний рівень нашої 
мови.

М. Грушевський, довголітній голова НТШ, у 
своїх історичних працях науково аргументував 
окремішність українського історичного процесу, 
його пряму спадкоємність від Київської княжої 
держави. 

Велика когорта діячів НТШ – етнографів, 
фольклористів та географів (В. Гнатюк, Ф. Колес-
са, Ф. Вовк, С. Рудницький, В. Кубійо вич та ін.) – 
багато зробили, щоб показати етнічну соборність 
українських земель, що збереглася, незважаючи 
на тривалі випробування, бездержавність та віко-
ву роздробленість українських земель. 

НТШ ще з кінця XIX ст. послідовно впрова-
джувало українську мову в наукові праці не тіль-
ки з питань українознавства, а й точних наук, до-
кладало багато зусиль для формування наукової 
термінології й української мови взагалі. 

В умовах польських репресій та економічних 
дискримінацій Товариство активно боролося за 
українські університети та шкільництво. А в часи 
сталінізму було єдиною вільною науковою уста-
новою на українських землях, яка протидіяла про-
цесам політичного етноциду в УРСР. 

НТШ за всю історію свого існування виявило 
безприкладну живучість. Незважаючи на імпер-
ські заборони, утиски різних часів, німецьку оку-
пацію, воно не тільки відродилося, а й перетво-
рилося у світову систему товариств, об’єднаних 
ідеєю служіння українству через науку. 

В сучасних умовах перед НТШ стоїть чимало 
завдань – як в Україні, так і діаспорі. Його цен-
три за кордоном сьогодні мають стати амбасадами 
української науки у країнах Заходу, а їх діяльність 
спрямовуватися на збереження етнокультурних 
цінностей зарубіжного українства.

Не вступаючи в конкуренцію з іншими за-
кладами науки (НАН України, університетами), 
НТШ в Україні займає свою нішу в системі інсти-
туцій науки і культури. Ця потужна наукова ор-
ганізація із системою наукових видань із питань 
українознавства, суспільних і точних наук, з ма-
теріальною інфраструктурою для забезпечення 
творчого процесу має всі підстави залишатися в 
сучасній Україні важливим чинником консоліда-
ції вчених навколо націо- та державотворчих про-
блем, загартованим історією партнером усіх твор-
чих наукових сил країни.

Освячена 140-річною традицією діяльність 
Наукового товариства ім. Шевченка і сьогодні є 
запорукою збереження вищих цінностей нової 
України, духовності нашого народу.
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До Дня Незалежності України
До Дня Державного Прапора України

Національна символіка незалежної України
Книжкова виставка 

Перший розділ

 «Становлення і утвердження національної
 державної символіки України»

Державними символами України є Державний Прапор України, Державний Герб України і Дер-
жавний Гімн України (Конституція України, ст. 20).

Епіграф
Національна честь – це керма корабля,
Держіть її в руках могучих,
Аж поки в усміхах блискучих
Не зацвіте свята земля.

Національна честь – це зірка провідна.
Ідіть вночі лише за нею,
Доки над рідною землею
В красі не спиниться вона1. 
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ПРОПОНУЮТЬСЯ ДО ЕКСПОЗИЦІЇ

Вступ до книжкової виставки.  Символіка кожного народу є втіленням його боротьби за само-
визначення. Ця боротьба реалізується в тих або інших формах національної державності, зовнішньою 
атрибутикою якої є символіка. Видозмінюючись, символи державності, незалежності, влади кожної 
країни, залежно від її суспільно-державного устрою, проходили певні етапи розвитку.  

Символіка – історичне надбання будь-якого народу, частка його етнокультури. З моменту 
прийняття Декларації про державний суверенітет 16 липня 1990 р. і Акта проголошення незалеж-
ності 24 серпня 1991 р. існування незалежної України у світі неможливе без Державного Гімну, 
Державного Прапора та Державного Герба.
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Другий розділ
 «Графiчне втiлення державницької традиції: герби України»

Епіграф
...Це наша любов, наша мужність,

Вогняний порив боротьби,
Це наша згуртованість дружня,

Це пісня нової доби.
Це юність, це клич покоління,

Що йдуть крізь життєву грозу. 
Це слава твоя,Україно, –

Золотий, непокірний тризуб 1.
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Третій розділ
 «Національні кольори України. ² сторія Українського прапора»

Епіграф 
Синій, як море, як день, золотий –
З неба і сонця наш прапор ясний.
Свій рідний прапор високо несім!
Хай він, уславлений, квітне усім.

Гляньте, на ньому волошки цвітуть,
Гляньте, жита з його золото ллють!
З жита, з волошок наш прапор ясний,

З неба і з сонця, як день весняний!

Олесь О. Пісня // Коли нема пророка на землі / Олександр Олесь. – К, 2007. – С. 312.
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Карелін О. Ф. Прапори над Україною / Олег Каре-
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Кольори, що дають надію : до Дня Держ. Прапора Укра-
їни // Календар знаменних і пам’ятних дат, 2005 / [Нац. 
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[навч. посіб. для вищ. навч. закл.] / О. Зелінський ; М-во 
культури і туризму України, Львів. нац. муз. акад. ім. М. Ли-
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гімну] / А. Мокренко // Урок української. – 2003. – № 3. – 
С. 55–56. – (Такими нас бачать і чують).

Символ національної і державної величі : 20 років 
тому (1992) Верховна Рада України затвердила Держав-
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