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До читачів
Вже рік старий за обрії пливе.

Уже й новий стоїть на виднокрузі.
Хай у Новому буде все нове, –

Старі лиш вина, істини і друзі!
Л. Костенко 1

Незабаром розпочнеться 2015 р. Його величність Час розставить у вулики вічності нові стільники, 
поки що порожні. А людство заповнить їх подіями та звершеннями. Вони стануть постійним джерелом 
живлення для Історії. До 2015 р. вона зберегла славні імена композиторів М. Вербицького та І. Шамо, 
музиканта С. Ріхтера, істориків М. Туган-Барановського та І. Лучицького, художників Я. Гніздовсь-
кого та В. Зарецького, фізика І. Пулюя та вчених-ботаніків Є. Вульфа і Л. Симиренка, лікарів І. Меч-
никова та С. Окуневської-Морачевської, громадських діячів В. Подолинського та В. Полетики, книго-
знавця Л. Биковського, танцівника і хореографа С. Лифаря, письменника Є. Концевича. До ювілей-
них дат цих видатних діячів у календарі «Дати і події» на перше півріччя 2015 р. вміщено розгорнуті 
статті.

Особливу увагу в календарі приділено поезії. Ювілейні статті присвячено трьом поетам – 
Данте Аліг’єрі, М. Рильському і Т. Коломієць. У рубриці «Соціокультурна діяльність»  подано методич-
ні матеріали щодо проведення Всесвітнього дня поезії.

Спеціально для календаря «Дати і події» до 70-ліття від дня Перемоги над німецько-фашистськими 
загарбниками статтю підготувала науковий співробітник відділу історії України періоду Другої світової 
війни Інституту історії України НАН України Т. Заболотна.

Також у цьому номері календаря є матеріали, присвячені визначним освітнім закладам України. У 
2015 р. відзначатиметься 400 років від дня заснування Київської братської школи, яка була предтечею 
Києво-Могилянської академії, а також на державному рівні святкуватиметься ювілей Одеського 
національного університету ім. І. І. Мечникова, що півтора століття поспіль незмінно займає одне з 
провідних місць у системі освіти нашої держави.

Це перший номер календаря «Дати і події» на 2015 р., тож у ньому є розгорнутий перелік дат і 
подій на перше півріччя та скорочений – на друге; список під назвою «Цього року виповнюється», 
в якому подано інформацію про ювілеї українських областей та населених пунктів, вітчизняних та 
іноземних діячів, установ та організацій, різні інші знаменні події, точну дату яких не встановлено; 
перелік творів-ювілярів 2015 р.

Наше видання – це не просто журнал, це справжній календар. Його зміст і матеріали стануть у 
пригоді при плануванні роботи в закладах культури і освіти, зокрема в бібліотеках, інформаційних 
центрах, видавничих організаціях, у редакціях засобів масової інформації; допоможуть читачу 
зорієнтуватися серед свят – державних, міжнародних, професійних, релігійних.

Кожен місяць розпочинається сторінкою з цифровим календарем, прислів’ями та приказками, 
народними прикметами, віршем українського поета. Далі подано перелік знаменних і пам’ятних дат, 
статті про окремих осіб або деякі установи.

Дні та події, яким присвячено окремі розгорнуті статті, в переліках знаменних дат виділено курси-
вом. Матеріали, що використовувалися при підготовці статей також виділено поліграфічно у приста-
тейних списках літератури.

Варто зазначити, що відомості в енциклопедичних довідниках, монографіях, інших джерелах ча-
сто різняться, тому упорядники орієнтувалися на більш авторитетні видання чи офіційні сайти.

Звертаємо увагу наших читачів, що календарі «Дати і події» Національної парламентської бібліо-
теки України виходять на півроку раніше від зазначених у них дат. Річна передплата здійснюється на 
два випуски – на друге півріччя поточного року та на перше півріччя наступного.

Календар знаменних дат «Дати і події» на друге півріччя 2015-го вийде у квітні 2015 р.
Укладачі, автори, редактори календаря «Дати і події» розраховують на діалог із читачами. Запи-

тання, відгуки та побажання надсилайте на адресу:
01001, Київ-1, Грушевського, 1.

НПБУ. Науково-бібліографічний відділ. 
nbv-nplu@mail.ru

1 Мадонна перехресть / Л. Костенко. – Київ, 2011. – С. 79.
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2015 рік проголошено Організацією Об’єднаних Націй
Міжнародним роком ґрунтів 
Відзначається відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A/RES/68/232 від 20.12.2013 р.
Міжнародним роком світла та світлових технологій 
Відзначається відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A/RES/68/221 від 20.12.2013 р.

Десятиріччя, проголошені ООН

2005–2015 рр. – Міжнародне десятиріччя дій «Вода для життя» 
Проголошено Генеральною Асамблеєю ООН (2003)
2006–2015 рр. – Десятиліття реабілітації і стійкого розвитку постраждалих регіонів 
 (третє десятиліття після Чорнобиля) 
2011–2020 рр. – Десятиріччя дій по забезпеченню безпеки дорожнього руху
Відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A/RES/64/255 від 02.03.2010 р.

2015 рік проголошено 
Роком ветеранів Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років

Згідно з Указом Президента України від 19 жовтня 2012 року № 604/2012 

Цього року виповнюється:
2540 років від дня народження Есхіла (525 до н. е. – 456 до н. е.), давньогрецького 

драматурга
1975 років від  дня народження Марціала Марка Валерія (бл. 40 – бл. 105), давньоримського 

поета
1035 років від дня народження Ібн Сіни [Авіценни (980–1037)], арабського філософа, 

природознавця, лікаря і поета
885 років від дня народження Кирила Туровського (бл. 1130 – після 1182), письменника і 

церковно-політичного діяча Київської Русі
875 років від дня народження Бертрана де Борна (1140–1215), французького трубадура
830 років від початку походу князя Ігоря Святославича на половців (1185)
790 років від дня народження Фоми Аквінського (1225 або 1226 – 1274), середньовічного 

філософа і теолога, засновника томізму
675 років від дня народження Феофана Грека (бл. 1340 – після 1405), живописця родом із 

Візантії, який працював на Русі
525 років від дня народження Франциска Скорини (бл. 1490 – не пізніше 1541), 

білоруського першодрукаря і просвітителя
510 років від дня народження Роксолани [справж. – Настя Лісовська (бл. 1505–1558)], 

дружини султана Османської імперії Сулеймана І Пишного
475 років від часу заснування (1540) м. Тернополя
440 років від часу заснування (1575) у Нідерландах Лейденського університету
430 років від дня народження Хендрика Аверкампа (1585–1634), нідерландського живо-

писця
430 років від часу заснування (бл.1585) Львівської братської школи – першої братської 

школи в Україні
430 років від часу заснування (1585) у Львові Успенського ставропігійського братства
420 років від дня народження Богдана-Зиновія Михайловича Хмельницького (1595–

1657), українського державного діяча і полководця, гетьмана України 
410 років від дня народження Івана Дмитровича Сірка (між 1605 та 1610 – 1680), кошо-

вого отамана і козацького полковника, учасника Національно-визвольної війни українського 
народу (1648–1657)

400 років від часу заснування (1615) Київської братської школи
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400 років від часу заснування (1615) Є. Плетенецьким Києво-Печерської друкарні, пер-
шої друкарні в Києві

390 років від дня народження Марусі Чурай [Чураївна (1625–1653)], легендарної 
української народної співачки, складача пісень

380 років від часу утворення (1635) Французької академії – наукового товариства, що 
займається французькою мовою і літературою, видає словники французької мови

375 років від дня народження Юрія Франца Кульчицького (1640–1694), українського куп-
ця, перекладача

340 років від дня народження Бартоломео Карло Растреллі (1675–1744), італійського і 
російського скульптора, представника бароко

310 років від дня народження Давида Георгійовича Гурамішвілі (1705–1792), грузинсько-
го поета

290 років від дня народження Григорія Андрійовича Полетики (1725–1784), українського 
громадсько-політичного діяча, письменника

280 років від дня народження Дмитра Григоровича Левицького (бл. 1735–1822), 
російського і українського живописця-портретиста

250 років від дня народження Василя Григоровича Полетики (1765–1845), 
українського історика, громадського діяча, збирача документальних матеріалів з історії 
України XIV–XVIII ст.

230 років від дня народження Антона Лукіяновича Анджейовського (1785–1868), україн-
ського природознавця

225 років від дня народження Олександра Івановича Лизогуба (1790–1839), українського 
композитора і піаніста

225 років від дня народження Миколи Андрійовича Цертелєва [справж. – Церетелі 
(1790–1869)], українського фольклориста і літературознавця

200 років від дня народження Олександра Івановича Теребенєва (1815–1859), російсько-
го скульптора

180 років від дня народження Петра Савовича Єфименка (1835–1908), українського і ро-
сійського етнографа, літературного критика, бібліографа

175 років від дня народження Омеляна Осиповича Партицького (1840–1895), українського 
освітньо-громадського діяча, мовознавця, історика літератури, етнографа, редактора, видавця

175 років від дня народження Марії Дмитрівни Раєвської-Іванової (1840–1912), україн-
ської художниці та освітньої діячки, першої жінки в Російській імперії, якій Петербурзька 
Академія мистецтв надала звання художника

150 років від часу заснування (1865) Житомирського краєзнавчого музею 
130 років від дня народження Номана Челебіджіхана [Челебі Челебієв (1885–1918)], 

кримськотатарського політичного і державного діяча, автора вірша Ant etkenmen! («Я 
присягнувся!»), що став національним гімном кримських татар

125 років від дня народження Дмитра Івановича Бузька (1890–1943), українського пись-
менника

125 років від дня народження Дмитра Васильовича Ізмайловича (1890–1976), українсько-
го художника (Бразилія)

125 років від дня народження Івана Григоровича Мартиненка (1890–1942), українського 
поета

120 років від дня народження Бориса Павловича Ржепецького (1895–1976), українського 
вченого-економіста, редактора, громадсько-політичного діяча (США)

100 років від дня народження Василя Ящуна (1915–2001), українського мовознавця, пе-
дагога, поета (США)

95 років від часу заснування (1920) Національного академічного драматичного театру 
ім. І. Франка

90 років від часу заснування (1925) у Парижі Союзу українських емігрантських організацій 
у Франції

Цього року виповнюється
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Кожен народ має свої духовні витоки – осно-
ву його культурної та інтелектуальної могутності. 
Чимало славних сторінок є в історії української 
культури, і одна з них – створення і діяльність 
братських шкіл, які стали важливим чинником 
культурно-національного відродження та розвит-
ку освіти на теренах нашої країни. Особливе місце 
серед українських братських шкіл ХVІІ ст. посіда-
ла Київська братська школа, яка вагомо впливала 
на розвиток національно-культурного життя й ві-
діграла ключову роль в історії вищої освіти та всієї 
української культури.

Наприкінці ХVІ – на початку ХVІІ ст. під 
гнітом Речі Посполитої український народ пере-
живав драматичні часи, коли у нього відбирали 
свою і нав’язували чужу віру, мову, культуру. В 
Україні почали виникати та поширюватися брат-
ства, що зумовлювалося прагненням міського 
православного населення, передусім середніх 
його верств, об’єднатися для захисту своїх со-
ціально-економічних інтересів і боротьби проти 
насильного покатоличення й полонізації. Перші 
такі братства виникли у Львові, Рогатині, Го-
родку, Галичі, Перемишлі, Любечі, Дрогобичі та  
інших містах. Навколо братств гуртувалися про-
гресивні культурні сили, політичні діячі. Братчи-
ки, розгортаючи велику культурно-освітню ді-
яльність, створювали школи, бо вважали, що 
освіта має бути одним з найважливіших засобів 
у боротьбі проти політики національних та релі-
гійних утисків, яку проводили Польща та като-
лицькі церкви в Україні, а також сприяти збере-
женню етнічної цілісності. Головна мета брат-
ських шкіл полягала в тому, щоб давати таку 
освіту, яка б ґрунтувалася на власних культур-
них традиціях і водночас за рівнем не відрізня-
лася від польських та західноєвропейських шкіл. 
Засновані провідними братствами школи стали 
істотним чинником для пожвавлення освітнього 
руху в Україні. 

Першою братською школою в Україні стала 
школа підвищеного типу Львівського братства, 
яка за організацією навчання перевершила по-
дібні західноєвропейські школи. Розквіт та вплив 
школи у Львові були особливо сильними до 
створення Київської братської школи в 1615 р., 
яку було засновано одночасно з Київським брат-
ством. 

Київське Богоявленське братство позитив-
но вплинуло на згуртування сил українського 

народу в його боротьбі проти гніту шляхти Речі 
Посполитої. До братства приймалися всі право-
славні, незалежно від національного, соціаль-
ного чи майнового стану. Переважно представ-
ники міського населення – ремісники та купці. 
Серед провідних діячів братства були вчені, 
письменники, політичні діячі. Біля його витоків 
стояв відомий український громадський і цер-
ковний діяч, просвітитель, фундатор друкарні 
Києво-Печерської лаври – першої кириличної 
друкарні в Центральній та Східній Україні –  
Є. Плетенецький. З метою розвитку культури 
й освіти, а також захисту православної віри він 
організував науковий гурток православних інте-
лектуалів, здатних перекладати з грецької мови, 
проповідувати, вести друкарську справу. 

На запрошення Є. Плетенецького до Києва 
з’їхалися відомі українські вчені й просвітителі: 
З. Копистенський, П. Беринда, Т. Земка, І. Бо-
рецький, Л. Зизаній, О. Митура та ін., які готува-
ли й видавали підручники, словники, полемічну, 
богослужебну, історичну, світську літературу. 
Книги видавалися церковнослов’янською та 
українською мовами, що в умовах національного 
гноблення мало винятково важливе значення. 
Ця група вчених-просвітителів активно вклю-
чилась у боротьбу за духовне визволення свого 
народу, адже до часу утворення братства пра-
вославна церква в Україні була фактично поза 
законом. Духовенство, яке залишилося вірним 
православ’ю, потребувало підтримки городян, 
зокрема братства.

До Київського братства в 1620 р. записалися 
також усі козаки Війська Запорозького на чолі 
з гетьманом П. Конашевичем-Сагайдачним. Та-
ким чином братство й школа здобули могутній 
захист, а козацтво стало тією силою, що підтри-
мала загальнонародні інтереси, зокрема освіту й 
науку. Також ця обставина надала братству ве-
ликої політичної ваги. Спираючись на допомогу 
козацтва, братчики широко розгорнули свою ді-
яльність, вели активну боротьбу проти уніатів. 
З їх ініціативи було відновлено православну цер-
ковну ієрархію.

Створена односчасно з братством Київська 
братська школа мала своїм головним завданням 
здійснення культурно-просвітницької діяльності. 
Причому для фундаторів об’єднання основною 
була саме школа, а братство мало займатися її 
опікою. 

Родоначальниця Києво-Могилянської академії
До 400-річчя від часу створення Київської братської школи (1615)

Цього року виповнюється
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Школа, як і братство, містилася в Києво-Брат-
ському монастирі, побудованому на землі, яку 
подарувала міщанка Галшка (Єлизавета Василів-
на) Гулевичівна. Ця освічена жінка, патріотка, 
якій були не байдужі справи православної цер-
кви, виховання української молоді та її майбутнє, 
15 жовтня 1615 р. вписала до Київських магі-
стратських книг дарчу, за якою свій дім із зем-
лею в Києві, на Подолі, дарувала під фундування 
Богоявленського монастиря й школи для дітей з 
родин різного стану – як шляхетських, так і мі-
щанських. Даруючи землю на школу і монастир, 
Галшка Гулевичівна таким чином підтримала й 
Київське братство, яке на той час формувалося. 

За традицією українські братства гуртува-
лися біля монастирів або створювали їх з ме-
тою підтримки шкіл, учителів, неімущих учнів, 
друкарень тощо. Таким і став Братський Бого-
явленський монастир у Києві. Першим його ігу-
меном і першим забудовником був І. Копинсь-
кий – яскрава постать в історії української куль-
тури. Вихованець Львівської братської школи, 
він став одним з організаторів Київської брат-
ської школи. Цей відомий церковно-освітній 
діяч та глибокий мислитель у своєму найвиз-
начнішому філософському творі «Алфавіт ду-
ховний» обстоював національну незалежність, 
духовно-релігійну самостійність українського 
народу та чимало сторінок присвятив вихован-
ню й навчанню молоді.

Київська братська школа створювалася за 
зразком тих шкіл, що виникли раніше, зокрема 
Львівської. Її статут відрізнявся демократизмом, 
містив багато цінного з педагогічної точки зору. 
Він послідовно й вичерпно для свого часу визна-
чав та розв’язував найголовніші питання шкіль-
ного життя: вимоги до вчителів, їх ставлення до 
учнів, питання дисципліни учнів, розпорядок 
шкільного дня, організацію та зміст навчання, 
зв’язок школи із сім’єю, порядок прийому дітей та 
виключення їх з числа учнів тощо. Школу могли 
відвідувати вихідці з різних суспільних станів – 
шляхта, козаки, міщани. 

Київську братську школу називали «Школи 
київські», тому що вона складалася з чотирьох 
«шкіл» (класів з окремим учителем): «фари» 
(початкової) і трьох «граматичних» (інфіми, 
граматики, синтаксими). Учні вивчали грецьку, 
українську, латинську, польську мови, а також 
граматику, риторику, піїтику, початки філософії 
і богослов’я, арифметику, астрономію і музику. 
Серед шкільних дисциплін головна увага приді-
лялася гуманітарним, особливо  піїтиці та рито-
риці, тому що педагоги-гуманісти дивилися на 
красномовство як на засіб розвитку розумових 

здібностей і моральних якостей людини. Одним 
з основних предметів у цьому навчальному за-
кладі підвищеного типу була філософія, котра 
викладалася на високому рівні. Навчання у Ки-
ївській братській школі тісно пов’язувалось з 
патріотичним вихованням. Учнів учили любити 
й поважати свій народ, рідну мову, культуру й 
традиції.

У школі було запроваджено елементи клас-
но-урочної системи, а також різні методи нав-
чання: пояснення, бесіду, самостійну роботу, 
диспути, взаємне навчання. За порядком у школі, 
поведінкою, виконанням домашніх завдань нагля-
дали призначені учні, а також їхні батьки. Відда-
ючи до школи своїх дітей, батьки підписували з 
ректором договір, в якому визначалися обов’язки 
школи і батьків. У статуті навчального закладу 
також вказувалося, що вчителі зобов’язані вчити 
та любити всіх дітей однаково – як синів багатих, 
так і синів бідних. Всестановий принцип був од-
нією з найхарактерніших рис Київської братської 
школи. Цей заклад прагнув не лише дати знання 
своїм учням на рівні епохи, а й поширювати їх. 
Зміст навчальних програм, тісний зв’язок школи 
з громадським життям, її слідування високим гро-
мадянським ідеалам – усе це цілком відповідало 
вимогам часу. 

Швидкому розвитку Київської братської шко-
ли сприло те, що біля її джерел стояли видатні 
українські духовні письменники, лаврські вче-
ні-богослови, досвідчені педагоги. Отже, з само-
го початку школа мала добрих учителів. В її ор-
ганізації та облаштуванні брали активну участь 
члени братства – І. Борецький, Є. Плетенець-
кий, І. Копинський, З. Копистенський, Т. Земка, 
О. Митура, Л. Зизаній та ін. Як провідники про-
гресивних ідей вони мали значний вплив на роз-
виток школи.

Велику підтримку Київська братська школа 
мала від гетьмана Війська Запорозького П. Ко-
нашевича-Сагайдачного, який добре розумів зна-
чення національної освіти й виховання. Як член 
братства та опікун Києво-Братського монастиря 
гетьман надавав школі значну грошову допомо-
гу. В 1622 р. він помер після поранення отруйною 
стрілою у Хотинській битві. Перед смертю П. Са-
гайдачний майже всі свої кошти пожертвував на 
відновлення Богоявленського монастиря та утри-
мання Київської, Львівської та Луцької братських 
шкіл. Його поховали на землі Київської братської 
школи при Богоявленській церкві. На похороні 
гетьмана 20 учнів Київської братської школи ви-
голосили складений ректором К. Саковичем пане-
гірик «Вірші на жалосний погреб зацного рицера 
Петра Конашевича Сагайдачного...»:

Цього року виповнюється



9

Несмертельної слави достойний гетьмане,
Твоя слава в молчанню нікгди не зостане.
Поки Дніпр з Дністром многорибнії плинути
Будуть, поти дільності теж твої слинути 1.

Традицію, засновану П. Сагайдачним, – опі-
кати Київську братську школу й надавати їй мате-
ріальну та політичну підтримку – продовжували 
й інші гетьмани Війська Запорозького та України. 

Під покровом Київського братства, Братського 
Богоявленського монастиря й Війська Запорозько-
го Київська братська школа виконувала свою освіт-
ню місію в Україні і за порівняно короткий строк 
досягла рівня європейського навчального закладу. 

Розвитку Київської братської школи сприяло 
й те, що вона отримала від єрусалимського патрі-
арха Феофана у 1620 р. ставропігію (ставропігій-
не право), тобто право незалежності від усіх ду-
ховних щаблів влади, окрім патрі ар шої, що дало 
змогу школі як народному освітньому закладу 
розвиватись і запроваджувати громадянські й ду-
ховні ідеали та світські європейські науки. 

Провідну роль у становленні школи, у визна-
ченні характеру та рівня навчання відігравали її 
ректори, які були відомі своєю вченістю в усьому 
освіченому слов’янському світі. 

Найпочесніше місце серед них належить пер-
шому ректору І. Борецькому (пізніше – митропо-
лит Йов), визначному українському церковному 
й політичному діячеві. З його ім’ям пов’язаний 
цілий період у просвітницькому русі України. 
Він був прихильником поширення освіти серед 
народу, бо вважав, що саме від освіти залежить 
суспільний прогрес. Свою педагогічну, просвіт-
ницьку і письменницьку діяльність І. Борецький 
підпорядкував вирішенню найголовнішої тогочас-
ної проблеми – пробудженню національної свідо-
мості українців, захисту православної церкви й 
визволенню вітчизни від іноземного гніту. Про-
тягом 1604–1605 рр. він був ректором Львівсь-
кої братської школи. Переїхавши до Києва в 
1610 р., Іван Матвійович при Воскресенській 
церкві, в якій був священиком, орга ні зував па-
рафіяльну школу і вчителював у ній. У 1615 р. 
залучився до засну вання Київського братства та 
братської школи. За загальною згодою братства і 
гетьмана П. Сагайдачного став першим ректором 
школи (1615–1618). Саме І. Борецький підбирав 
для неї викладачів, дбав про навча льні посібни-
ки, під час канікул їздив до Львова, щоб узяти все 
необхідне для нової школи, зокрема постачав гре-
ко-слов’янську граматику «Адельфотес». Обійма-

ючи посаду ректора, він також викладав у школі 
грецьку й латинську мови, філософію, приділяв 
увагу окремим богослов ським питанням. І. Бо-
рецький виявляв велику турботу про учнів шко-
ли, утри мував на свій кошт бідних та сиріт. Він 
також почав укладати шкільну бібліотеку. За це 
Іван Матвійович здобув велику шану від киян. 

У 1619 р. І. Борецький прийняв постриг під 
ім’ям Йова, став ігуменом Києво-Михайлівсько-
го Золотоверхого монастиря. Проте, будучи 
ігуменом, митрополитом, він не забував про Ки-
ївську братську школу, залишаючись її захисни-
ком і покровителем аж до самої смерті. З його іні-
ціативи Київський собор у 1621 р. рекомендував 
створювати в Україні братства, а при них шко ли 
та друкарні. За безпосередньої участі І. Борець-
кого було відкрито брат ські школи в Луцьку, Не-
мирові, Рогатині. Дбаючи про поширення освіти 
серед народу, він виступав захисником рідної мови 
та культури. Перед смер тю, у 1631 р., Іван Матві-
йович у своєму духовному заповіті пропонував від-
кри вати для виховання православних дітей лише 
братські школи. Він звер нувся до архімандрита 
Києво-Печерської лаври П. Могили, який мав на-
мір створити лаврську школу на противагу брат-
ській, із проханням розпо ря дитися всім майном, 
книгами на користь православної церкви в Києві й 
осві ти та не допустити конкуренції братській шко-
лі, ніякої заміни її іншими школами. 

Деякий час ректором Київської братської 
школи був український церковний і культур-
ний діяч, письменник-полеміст М. Смотриць-
кий – перший ректор-єпископ у цій школі. Тала-
новитий, надзвичайно освічений для тих ча-
сів, він мав величезну ерудицію, чудово воло-
дів ораторським мистецтвом і діалектикою. 
М. Смотрицький справляв на сучасників вели-
чезне враження. У школі він викладав слов’я-
но-руську  граматику  та  латинську мову.  Також 
учений брав участь у написанні «Букваря язы-
ка славенска», що вийшов друком у 1618 р.  
В 1619-му було надруковано створений ним 
знаменитий підручник старослов’янської мови 
«Грамматіка славенская правилное синтагма» – 
найвидатніший твір давньослов’янського мовоз-
навства. Завдяки цій книзі українська філологія 
стала помітною галуззю європейського мовознав-
ства того часу. Пізніше М. Смотрицький перей-
шов до уніатів.

У 1620–1624 рр. ректором школи був К. Са-
кович – український церковний діяч, письмен-
ник-полеміст, який знав кілька мов, мав поетич-

1 Цит. за джерелом: Сакович К. Вірші: На жалосний погреб зацного рицера Петра Конашевича Сагайдачного... // Ізборник 
[Електронний ресурс]. – Текст. дані. – Режим доступу: http://litopys.org.ua/old17/old17_12.htm (дата звернення: 09.09.2014).
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ний хист. Згадані вище його вірші «На жалосний 
погреб зацного рицера Петра Конашевича Сагай-
дачного...» було написано українською мовою. 
Вони є взірцем поетичного мистецтва того часу. 
К. Сакович був також автором підручників з філо-
софії для братських шкіл.

Пізніше ректором, імовірно, став видавець і 
письменник С. Соболь. А останнім ректором Ки-
ївської братської школи впродовж 1628–1631 рр. 
був Х. Євлевич – український і білоруський поет, 
гуманіст, відомий релігійний та культурний діяч. 
У подальшому Київська братська школа зазнала 
суттєвої реорганізації. Проіснувавши близько 
сімнадцяти років, вона в 1632 р. була об’єднана з 
Лаврською школою, заснованою П. Могилою.

Видатний церковний і політичний діяч П. Мо-
гила присвятив значну частину свого життя роз-
витку православного шкільництва та освіти в 
Україні. Добре усвідомлюючи значення і роль 
освіти у житті суспільства, він прагнув засну-
вати в Києві школи, які б відповідали потребам 
часу та ні в чому не поступалися  подібним євро-
пейським навчальним закладам. Турбуючись про 
досвідчених викладачів, П. Могила добирав здіб-
них юнаків, своїм коштом відправляв їх за кордон 
навчатися. Перебуваючи на посаді архімандрита, 
він згуртував навколо себе освічених людей і во-
сени 1631 р. на території Києво-Печерської лаври 
на противагу Братській відкрив школу, створену 
за зразком і з програмою західноєвропейських 
шкіл – єзуїтських колегій. Школа П. Могили мала 
назву «гімназіон». У ній навчалося понад 100 уч-
нів. Викладання велося латинською та польською 
мовами. Проте Лаврська школа проіснувала не-

довго. Кияни вказували печерському архімандри-
тові на незручність поділу наукових сил між двома 
школами, а Київське братство було стривожене 
тим, що П. Могила як архімандрит не підпорядку-
вав справу виховання юнацтва виключно конфе-
сіональним інтересам. Занепокоєння викликало й 
те, що П. Могила мав тісні зв’язки з католиками. 
Тому постало нагальне питання про об’єднання 
Лаврської і Братської шкіл. Розмістити об’єдна-
ну школу пропонувалося на Подолі, на території 
братства та під його наглядом. Голова православ-
ної церкви і друг П. Могили І. Борецький рішуче 
став на бік братства. Він до кінця життя залишав-
ся противником підпорядкування освіти вузько-
церковним інтересам, послідовно виступав за роз-
виток народних шкіл, вбачав у них майбутнє. 

Після смерті І. Борецького його вимоги під-
тримав новий митрополит І.  Купинський – один 
із перших організаторів Братської школи. До нього 
до лу чився гетьман Війська Запорозького І. Петри-
жицький, який також звер нув ся до П. Могили з 
пропозицією про злиття шкіл. За умови, що буде  
нас тав ни ком новоутвореного закладу, П. Могила 
погодився об’єднати ці школи, які по об’єднан-
ні діс  тали назву Київський братський, згодом – 
Києво-Могилян сь кий колегіум (ко легія). У вересні 
1701 р. колегіум отримав підтвердження статусу 
вищого навчального закладу. Відтоді Києво-Мо-
гилянський колегіум почав нази ва ти ся Києво-Мо-
гилянською академією. Родоначальницею цього 
пер шого і дов гий час єдиного вищого загальноос-
вітнього всестанового нав чаль ного закла ду Укра-
їни, Східної Європи та православного світу була 
Київ ська братська школа.
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Василь Григоро-
вич Полетика – істо-
ріограф, джерелозна-
вець, збирач доку-
ментальних матеріа-
лів з історії України 
XIV–XVIII ст., гро-

мадський діяч, засновник та попечитель навчаль-
них і медичних закладів.

В. Полетика народився в Петербурзі, в сім’ї  
Григорія Андрійовича Полетики – українського 
громадського діяча, письменника, нащадка козаць-
кого роду Полетик, представники якого відіграли 
значну роль у становленні Гетьманської держави, 
обіймали високі чиновницькі посади в Російській 
імперії XVIII–XIX ст., виступали за автономні пра-
ва нащадків козацької старшини і дворянства.

У п’ятирічному віці Василь разом із маті-
р’ю переїхав до України. Батько через службові 
справи вдома бував нечасто. Але в сімейному ар-
хіві збереглося чимало листів від Григорія Андрі-
йовича до дружини, на основі яких можна зроби-
ти висновки про родинні устої та умови, в котрих 
зростав майбутній дослідник. Усі діти в сім’ї ма-
ли початкову домашню освіту. Їх, зокрема, нав-
чали французької мови, яку тоді треба було зна-
ти будь-якому представнику російського дво-
рянства. 

У вересні 1780 р. батько відвіз синів Васи-
ля, Івана та Павла для продовження освіти у Ві-
тебськ, де брати перебували до 1782 р. Навчан-
ня не припинялося навіть на канікулах. Василь, 
як старший із синів, мав допомагати у навчанні 
молодшим братам та займатися французькою і 
арифметикою із сестрами. Крім того, він  навчав 
основ математики свого служку. 

В 1782 р. за порадою єпископа Г. Кониського 
В. Полетика з братами поїхав на навчання у Віль-
но, де кількома роками раніше знову відкрився 
авторитетний навчальний заклад, відомий як Ві-
ленська академія. 

З юнацьких років Василь за безпосереднім ке-
рівництвом батька долучився до історичних і дже-
релознавчих досліджень, неодноразово за його 
дорученням робив копії різних джерел, купував 
необхідну літературу, шукав відомості про роди-
ну Полетик у гербовниках тощо. У величезній 
батьківській бібліотеці  був за бібліотекаря.

Дбаючи про належне виховання та освіту ді-
тей, Г. Полетика водночас прагнув утвердити со-
ціальний статус сім’ї шляхом отримання грамот 
на дворянство та військових чинів. Це відкрива-
ло широкі можливості для успішної службової 
кар’єри синів. Завдяки його зусиллям було отри-
мано грамоту на дворянство Священної Римської 
імперії (1777) та власний родинний герб. Ще під 
час навчання у Вільно Василю і його братам, зав-
дяки двоюрідному дядькові, українському дипло-
мату Г. Полетиці, було присвоєно чин капітана 
армії герцога Вюртемберзького.

Передчасна смерть батька (1784) та мате-
рі (1785) стала на заваді подальшому навчанню. 
14 січня 1785 р. Василю було видано атестат з 
Віленської академії, в якому засвідчувалося, що 
протягом двох років сумлінного навчання він до-
сяг успіхів у заняттях математикою, астрономією, 
фізикою та етикою. За цей час він також освоїв 
латину, французьку, німецьку, польську мови, 
словесні науки.

Залишившись сиротою, В. Полетика мав 
дбати про своїх менших братів та сестер. Він 
написав прохання на ім’я герцога Вюртемберзь-
кого про свою відставку та з грудня 1786 р. роз-
почав військову службу в російській армії в чині 
поручика. Спочатку юнак перебував у морських 
солдатських батальйонах, у 1786–1788 рр. – у 
поході в Кронштадті, а після того був переведе-
ний на службу кадетським офіцером у Морський 
кадетський корпус. У 1789 р. його було підвище-
но до звання капітана. В серпні того ж року пере-
ведено в армійський піхотний Софійський полк. 
А в квітні 1790-го Василь подав прохання про 

Для слави і добра батьківщини
До 250-річчя від дня народження В. Полетики (1765–1845)

…Покажем, что и в Малой России в девятнадцатом веке 
жили благородные не столько по имени, сколько по делам своим 

люди, любили отечество своё, помнили благо общее, 
пеклись о потомстве и человечестве.

В. Полетика 1

1 Речи Роменского повета маршала Василия Полетики, произнесенные им в собрании дворянства в Полтаве // Вестн. 
Европы. – М., 1803. – № 13. – С. 43–44.
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закінчення служби, посилаючись на задавнену 
хворобу. 

У травні В. Полетика вийшов у відставку в 
чині майора та зайнявся сімейними справами, 
громадською та літературною діяльністю. Свій 
перший історико-літературний твір «Опыт рассу-
ждений о первоначальных делах мира, древнем 
Египте, об ассирианах, о мидянах и о персах» він 
написав ще в 1788 р., присвятивши його, зі слова-
ми вдячності, багаторічному очільнику Морсько-
го кадетського корпусу І. Голенищеву-Кутузову. 
Це перший і єдиний твір Василя Григоровича, на-
писання якого не пов’язано з якимись конкретни-
ми суспільними запитами.

Одна з причин, через які В. Полетика зали-
шив службу, полягала в необхідності ведення гос-
подарських і судових справ від імені всієї родини. 
Після смерті батьків йому довелося захищати її 
майнові інтереси, насамперед від претензій роди-
чів по материнській лінії, а також узяти на себе 
весь тягар початих ще батьком судових процесів 
за маєтки. Тільки у вересні 1790 р. між нащад-
ками Г. Полетики був проведений розподіл спад-
кового майна. Василь одержав маєтки: «Полтав-
ской губернии, Роменского повета, в г. Ромне, в 
с. Коровинцах, Аксютинцах, в слободке Раковой 
сече и в Переточанском хуторе 236 душ муже-
ского пола дворовых людей и крестьян; в Черни-
говской губернии Стародубском повете г. Погаре, 
с.с. Юдинове и Чехове и слободке Прилеповке 
158 душ; Курской губернии Путивльского уезда в 
с.с. Николаевке й Мануховке 127 душ. Всех же 
521 душу» 1.

Оселившись у с. Коровинці, що за 20 км від 
м. Ромни, В. Полетика незабаром був обраний 
маршалом Роменського повіту (маршалом або 
маршалком тоді називали  губернського чи пові-
тового предводителя дворянства; сам Полетика 
волів називати цю посаду на українській манер). 
Маршалом він обирався двічі. Перший раз про-
служив недовго – лише рік, але в 1805 р. був пере-
обраний удруге й очолював роменське дворянство 
до 1812 р.

Як предводитель дворянства та громадянин 
В. Полетика опікувався богоугодними заклада-
ми в Роменському повіті. Згідно з формулярними 
списками про службу, 20 березня 1807 р. його 
було обрано попечителем Роменського господар-
ства богоугодних закладів. До цього господарства 
входили не лише заклади м. Ромни, а й інших міст 
Полтавської губернії. Невтомна праця В. Полети-
ки на цій ниві знайшла відображення в нарисі «Че-

ловеколюбие», опублікованому в 1820 р. у збір-
нику «Русские анекдоты военные, гражданские и 
исторические, изданные Сергеем Глинкою в трех 
частях», присвяченому видатним особам імперії.

Першим виходом В. Полетики на громадську 
арену слід вважати його участь у губернських та 
повітових зібраннях. Влітку 1801 р. він виголосив 
програмну промову, в якій виклав свій погляд на 
устрій краю. Ця промова викликала великий сус-
пільний резонанс, що мало значний вплив на від-
носини між владою та повітовим дворянством. У 
1802-му він виступив ще з трьома доповідями, які 
через рік було надруковано М. Карамзіним у жур-
налі «Вестник Европы».  

Загалом за життя В. Полетики вийшли друком 
лише чотири його промови. Решта довгий час за-
лишалася поза увагою дослідників суспільної дум-
ки, як і сам жанр «речей», який можна віднести 
до публіцистики. Промови, виголошені В. Поле-
тикою на початку XIX ст., можуть служити зраз-
ком українсько-російської риторики того часу. 
Так, російський літературний критик та видавець 
О. Воєйков, публікуючи у збірнику «Собрание об-
разцовых русских сочинений и переводов» промо-
ву В. Полетики «К избранным судьям», написав у 
передмові, крім іншого, що книга стане у приго-
ді всім, хто бажає вдосконалити своє ораторське 
мистецтво. По смерті В. Полетики одну з промов 
було надруковано І. Павловським у «Трудах» Пол-
тавської архівної комісії (1916). Ще три вийшли 
вже у наш час – у «Пам’ятках суспільної думки» 
(1995) та «Гуманітарному журналі» (2001).

11 жовтня 1805 р. на губернському дворян-
ському зібранні в Полтаві В. Полетику  одностай-
но обрали губернським маршалом, але його не 
затвердив генерал-губернатор, мотивуючи це тим, 
що маєток Василя Григоровича розташовується 
далеко від Полтави, майже на кордоні Полтав-
ської губернії. Дослідники припускають, що губер-
натор передбачливо усунув від влади авторитетну 
й досвідчену людину, яка мала занадто великий 
валив на суспільну думку. Замість В. Полетики гу-
бернським маршалом став М. Милорадович.

Займаючись як поміщицькими, так і громад-
ськими  справами, Василь Григорович приділяв 
особливу увагу розвитку Ромен, типового укра-
їнського міста початку ХІХ ст. У своїй еконо-
мічно-статистичній праці «Описание г. Ромна и 
его повета составленное Вас. Григ. Полетикою 
в 1807–1808 годах» він надав відомості з історії 
міста, розкрив особливості землеробства, тва-
ринництва, городництва, промислів, торгівлі в 

1 Литвинова Т. Ф. Матеріали до біографії Василя Григоровича Полетики // Історія і особистість історика : зб. наук. пр., 
присвяч. 60-річному ювілею проф. Ганни Кирилівни Швидько. – Дніпропетровськ, 2004. – С. 207.
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Роменському повіті на початку XIX ст., описав за-
няття та звичаї місцевого населення. Цей твір не 
мав широкого поширення. Коротке посилання на 
нього є лише в ґрунтовній етнографічній розвідці 
Ф. Ніколайчика «Ильинская ярмарка в Ромнах». 

На відміну від свого батька, В. Полетика не 
скуповував землі. Протягом життя він придбав 
лише хутір Школовський у Роменському повіті з 
234 десятинами землі, без селян. 

Василь Григорович був відомий своїми не-
абиякими господарськими здібностями. З прохан-
ням надавати різноманітні поради щодо ведення 
сільського господарства та будівництва до нього 
навіть зверталася авторитетна на той час громад-
ська організація Вільне економічне товариство. 
Про розумне, культурне ведення В. Полетикою 
господарства свідчить і опис його родинної садиби 
в Коровинцях, здійснений В. Горленком, першим 
біографом дослідника.

У 1809 р. Василь Григорович скомпонував 
«Записку о начале, происхождении и достоинстве 
Малороссийского дворянства, писанную марша-
лом Роменского повета Василием Полетикою». 
Зроблено це було на прохання іменитих полтав-
чан, які побоювались втратити свій дворянський 
титул, а з ним і маєтки (в 1785 р. Катерина II сво-
їм указом надала тогочасній козацькій верхівці всі 
права російського дворянства, але згодом довести 
свою причетність до привілейованого стану стало 
непросто). У цій записці В. Полетика, спираючись 
на низку історичних джерел та фактів, обґрунту-
вав право шляхетних українських родів на дво-
рянство. Автор стисло, за його ж власним вира-
зом, «злегка доторкнувшись», виклав цілу епоху 
української історії.

Відрізняючись великою любов’ю до своєї 
батьківщини і живо цікавлячись питаннями її іс-
торії, Василь Григорович почав листуватися з ві-
домим збирачем історичних пам’яток А. Чепою, 
а також  з полтавським губернським предводите-
лем дворянства В. Чарнишем. З цього листуван-
ня, яке датоване 1809 р., видно, що В. Полетику 
тоді  цікавили питання українського  дворянства, 
які він прагнув поставити на історичний ґрунт. 
Можливо, дослідник мав намір написати історію 
Малоросії, матеріали для якої шукав у зібранні 
документів А. Чепи.

Свідченням соціальної активності В. Полети-
ки є також листи, написані в різні часи до мало-
російських державних і громадських діячів. Так, 
у 1811 р.  в листі до директора Роменського по-
вітового училища він висловив бажання стати 
почесним наглядачем цього навчального закладу. 
Про опікування навчальними закладами, зокрема 
повітовим училищем в Ромнах та училищем для 

дворян у Полтаві, йдеться і в листуванні з губерн-
ським маршалом В. Чарнишем. У листуванні з 
В. Рєпніною обговорювалося питання про засну-
вання Інституту для шляхетних дівчат у губерн-
ському центрі, а з І. Халанським – проект уні-
верситету в Новгороді-Сіверському. З листів до 
українського письменника та філософа В. Золот-
ницького ми дізнаємося, що Василь Григорович 
займався також устроєм початкових шкіл у селах 
Коровинці та Школовиці.

Громадська робота В. Полетики не залишила-
ся непоміченою. 26 лис топада 1811 р. його було 
нагороджено орденом святого рівноапосто ль но-
го князя Володимира IV ступеня, який давали за 
військові відзнаки та цивільні заслуги. 24 січня 
1811 р. Василь Григорович отримав через міні-
стра поліції діамантовий перстень, який був по-
жалуваний йому імператором. 16 квітня 1828 р. 
В. Полетику нагородили ще одним орденом – свя-
тої Анни II ступеня. У 1832 р. за 25-річну бездо-
ганну службу він отримав відзнаку «для ношения 
на Владимирской ленте».

Також з офіційних документів відомо, що 
В. Полетика був надвірним радником (з 1808 р.), 
колезьким радником (з 1816 р.) та статським рад-
ником (з 1825 р.).

У 1830-му Василь Григорович звільнився зі 
служби, після чого зайнявся сільським господар-
ством, опікувався життям  селян.

Останнім із проявів громадської активності 
В. Полетики можна вважати його звернення до 
дворянських зібрань Полтавської та Чернігівської 
губерній 8 вересня 1835 р. Через хворобу він не 
мав можливості відвідати зібрання, але вважав за 
необхідне взяти участь у громадській справі і бути 
корисним хоч б настановами. 

Деякі дослідники  припускають, що В. Полети-
ка є автором «Історії Русів». Про це зазначає один 
із нащадків роду Полетик, радянський історик та 
журналіст М. Полетика. Але інші дослідження, в 
яких порівнювався стиль промов, записок і листів 
Василя Григоровича зі стилем написання «Історії 
Русів», заперечують його авторство. 

В. Полетика був одружений з А. Тихорською, 
донькою петер бур зького лікаря, статського рад-
ника, яка народила йому п’ятеро дітей – двох 
синів і трьох доньок. Сини, Григорій і Василь, 
закінчивши Московський університет, зробили 
дипломатичну кар’єру, а після відставки реалізу-
валися так само, як батько: Григорій був попечи-
телем богоугодних закладів, а Василь – повітовим 
предводителем дворянства.

Помер В. Полетика  влітку 1845 р. Похований 
біля церкви святителя Миколая, збудованої ще 
його дідом.

Цього року виповнюється
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Діяльність В. Полетики – це яскравий при-
клад невпинної роботи на благо громади, не-
вгасного патріотизму. «Як приємно працювати 
для слави і добра батьківщини! – писав він до 
А. Чепи. – Наші власні почування, свідомість, 

що ми були небайдужі до справ батьківщини, 
служать нам нагородою… Щасливі будемо, як по-
бачимо нових людей, що з таким самим запалом 
будуть захищати права, вольності і свободи своєї 
батьківщини» 1.  

Праці В. Полетики
Опыт рассуждений о первоначальных делах мира, 

о древнем Египте, об ассирианах, о мидянах и о персах. – 
СПб., 1788. – 118 с.

Записка о начале, происхождении и достоинстве Ма-
лороссийского дворянства, писанная маршалом Роменского 
повета Василием Полетикою // Киев. старина. – 1893. – 
№ 1. – С. 1–14. – Сведения доступны также в Интернете: 
http://iht.univ.kiev.ua/library/all-journals/записка-о-ма-
лороссийском-дворянстве-маршала-роменского-повета-васи-
лия-полетики-.

Речи Роменского повета маршала Василия Полетики, 
произнесенные им в собрании дворянства в Полтаве // Ве-
стн. Европы. – М., 1803. – № 13. – С. 39–45. – Сведения 
доступны также в Интернете: http://imwerden.de/pdf/
vestnik_evropy_1803_13-16.pdf.

Промова, виголошена на зборах дворянства Ромен-
ського повіту 29 серпня 1801 р. ; Промова, виголошена на 
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судьям ; Лист М. Г. Рєпніну 10 січня 1829 р. ; Записка о нача-
ле, происхождении и достоинстве Малороссийскаго дворян-
ства, писанная маршалом Роменскаго повета Василием Поле-
тикою // Пам’ятки суспільної думки України (XVIII – перша 
половина XIX ст.) : хрестоматія / під ред. проф. А. Г. Боле-
бруха. – Дніпропетровськ : ДДУ, 1995. – С. 242–260.

Про В. Полетику
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рянства В. Полетики / И. Ф. Павловский // Тр. Полтав. 
ученой арх. комис. – 1916. – Вып. 14. – С. 238.

Струкевич О. Полетики // Історія України в особах. 
Козаччина / О. Струкевич ; [В. М. Горобець, О. І. Гуржій, 
В. М. Матях та ін.]. – Київ, 2000. – С. 284.

Частная переписка Григория Андреевича Полетики 
(1750–1784) // Киев. старина. – 1893. – № 3. – С. 493–
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№ 6. – С. 496–513 ; 1895. – № 5. – С. 239–262 ; № 6. – С. 350–
366 ; № 7. – С. 85–99. 

Полетики // Малороссийский гербовник / В. К. Лу-
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№ 12. – С. 237–248. –  Відомості доступні також з Інтернету: 
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вищах України та Росії / Т. Литвинова // Арх. України. – 
2006. – № 1/6. – С. 47–70. –  Відомості доступні також з 
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Литвинова Т. Ф. Матеріали до біографії Василя Гри-
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Очищаюся снігами

Біла ковдра під ногами
Не затоптана людьми…
Очищаюся снігами
Новорічної зими.

Не повірю в злі прогнози – 
День плете сріблясту нить…
Причащаюся морозом,
Що усміхнено рипить.

Непорочно, первозданно
Все сприймаю навкруги…
На чотири боки ранок
Розсипає сніг… сніги.
                        В. Крищенко 1

В січні сонце крізь плач сміється.

Січень з снігами – липень з хлібами.

У січні деньок, як комарів носок.

Січнева пора  усе підбира.

1 Крищенко В. Очищаюся снігами // Біля осіннього багаття : поезії / В. Крищенко. – Київ, 1993. – С. 143.
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1 
Новорічне свято
315 років від часу (1700) запровадження в Російській імперії європейського літочис-

лення (юліанського календаря)
200 років від дня народження Шарля Ренув’є (1815–1903), французького філософа-ідеаліс-

та 
170 років від дня народження Євгена Йосиповича Заславського (1845–1878), російського 

та українського громадсько-політичного і освітнього діяча 
125 років від дня народження Василя Романовича Дмитріюка (1890–1973), українського 

громадського діяча, лікаря  (США)
120 років від дня народження Миколи Миколайовича Тарновського (1895–1984), україн-

ського письменника 
100 років від дня народження Бранко Чопича (1915–1984), сербського письменника 
80 років від дня народження Лариси Іванівни Остапенко-Білаш (1935–2010), української 

співачки
2 

140 років від дня народження Юрія Жерардовича Колларда (1875–1951), українського 
інженера, громадського і політичного діяча 

130 років від дня народження Василя Івановича Маслова (1885–1959), українського літе-
ратурознавця, етнографа і педагога 

125 років від дня народження Михайла Теодоровича Голинського (1890–1973), україн-
ського співака

120 років від дня народження Данила Лимаренка (1895–1968), українського військового і 
громадського діяча (США)

110 років від дня народження Санджі Каляйовича Каляєва (1905–1985), калмицького 
письменника 

90 років від дня народження Андрія (Анджея) Маріановича Нікодемовича (1925), україн-
ського і польського композитора, педагога

3 
120 років від дня народження Бориса Миколайовича Лятошинського (1895–1968), укра-

їнського композитора, диригента, педагога, музично-громадського діяча 
120 років від дня народження Насті Андріївни Присяжнюк (1895–1987), української фоль-

клористки 
110 років від дня народження Анни Мей Вонг [справж. – Вонг Лю Цон (1905–1961)], першої 

голлівудської кіноакторки китайського походження 
90 років від дня народження Володимира Федоровича Сидорука (1925–1997), україн-

ського живописця 
4 

230 років від дня народження Якоба Грімма (1785–1863), німецького філолога, фолькло-
риста, збирача і видавця книжок

140 років від дня народження Василя Григоровича Яна [справж. – Янчевецький (1875–
1954)], українського письменника 

130 років від дня народження Олександра Григоровича Крамова (1885–1951), україн-
ського режисера, актора 

125 років від дня народження Віктора Олександровича Романовського (1890–1971), 
українського історика, археографа, архівіста 

90 років від дня народження Осипа Степановича Зінкевича (1925), українського хіміка, 
видавця, редактора, громадського діяча, засновника видавництва «Смолоскип»

5 
День пам’яті про євпаторійський десант у Криму. У ніч на 5 січня 1942 р. морський де-

сант особливого відділу Чорноморського флоту підійшов до Євпаторії і стрімко атакував супротивни-
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ка. Загін, який бився до останнього патрона, після двох діб безперервного бою загинув. Після цього 
карателі винищили значну частину населення міста 

200 років від дня народження Степана Даниловича Карпенка (1815–1886), українського 
письменника, актора, співака, композитора 

160 років від дня народження Кінга Кемпа Жиллетта (1855–1932), американського винахідни-
ка і виробника безпечних бритв і лез 

130 років від дня народження Сидора Кузика (1885–1925), українського вченого-агронома, ак-
тивіста кооперативного руху, освітнього діяча, публіциста 

125 років від дня народження Євгена Михайловича Грицака (1890–1944), українського педа-
гога і мовознавця, етнографа, публіциста, громадського діяча 

125 років від дня народження Степана Івановича Килимника (1890–1963), українського етно-
графа, історика, публіциста (Канада)

110 років від дня народження Григорія Микитовича Баглюка (1905–1938), українського і ро-
сійського письменника 

80 років від дня народження Миколи Даниловича Сома (1935–2013) українського поета, пись-
менника 

80 років від дня народження Миколи Архиповича Шудрі (1935–2012), українського журналіс-
та, кіносценариста, письменника 

6 
Святвечір. Багата кутя
150 років від дня народження Миколи Яковича Марра (1865–1934), російського філолога, схо-

дознавця 

7 
Різдво Христове
270 років від дня народження Жака-Етьєна Монгольф’є (1745–1799), французького повітро-

плавця, винахідника повітряної кулі 
125 років від дня народження Арона Давидовича Кушнірова [справж. – Кушнірович (1890–

1949)], єврейського письменника і перекладача в Україні
120 років від дня народження Антона Дмитровича Лебединця (1895–1979), українського ком-

позитора і хорового диригента 
110 років від дня народження Костянтина Олександровича Лордкіпанідзе (1905–1986), гру-

зинського письменника, перекладача творів Т.  Шевченка 
90 років від дня народження Джералда Малколма Даррелла (1925–1995), англійського пись-

менника і натураліста

8 
Собор Пресвятої Богородиці. Святки
120 років від дня народження Олександра Львовича Мінца (1895–1974), російського фізика, 

радіотехніка 
100 років від дня народження Юрія Володимировича Лінника (1915–1972), українського і 

російського математика 
80 років від дня народження Елвіса Арона Преслі (1935–1977), американського співака 
80 років від дня народження Василя Андрійовича Симоненка (1935–1963), українського пое-

та, прозаїка, журналіста 

9 
425 років від дня народження Сімона Вуе (1590–1649), французького живописця-монументаліс-

та, портретиста і декоратора 
110 років від дня Кривавої неділі  – розстрілу царськими військами мирної демонстрації петер-

бурзьких робітників (1905) 
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140 років від дня народження Никанора Харитоновича Онацького (1875–1940), українського 
живописця, поета, драматурга, музейного діяча 

140 років від дня народження Степана Теодоровича Томашівського (1875–1930), українсько-
го філософа, історика, громадсько-політичного діяча, публіциста 

125 років від дня народження Карела Чапека (1890–1938), чеського письменника 

10 
140 років від дня народження Костянтина Яковича Здобудь-Волі [справж. – Блоха (1875–

1923)], українського військового та громадського діяча, полковника Армії Української держави, пись-
менника, повстанського отамана 

110 років від дня народження Айбека [справж. – Муса Ташмухамедов (1905–1968 )], узбецького 
письменника

90 років від дня народження Галини Олександрівни Гриненко (1925–2013), української пись-
менниці, перекладачки 

70 років від дня народження Рода Стюарта [повне ім’я – Родерік Девід Стюарт (1945)], британ-
ського рок-музиканта, співака і автора пісень 

11 
470 років від дня народження Гвідобальдо Марчезе дель Монте (1545–1607), італійського фі-

зика, математика, астронома, філософа 
140 років від дня народження Рейнгольда [Ернеста] Моріцевича Глієра (1875–1956), україн-

ського і російського композитора, диригента, педагога
120 років від дня народження Лоуренса Хаммонда (1895–1973), американського винахідника 

електрооргана 
100 років від дня народження Вітольда Антоновича Манастирського (1915–1992), україн-

ського художника
90 років від дня народження Віктора Васильовича Полтавця (1925–2003), українського жи-

вописця

12 
70 років від дня початку (12 січня – 3 лютого 1945) Вісло-Одерської операції, однієї з найваж-

ливіших операцій заключного етапу Великої Вітчизняної війни 
150 років від дня народження Федора Петровича Балавенського (1865–1943), українського 

скульптора
125 років від дня народження Йоганнеса Яковича Вареса (1890–1946), естонського поета і 

державного діяча 
125 років від дня народження Василя Яковича Єрошенка (1890–1952), українського і росій-

ського письменника, фольклориста, музиканта 

13 
Щедра кутя
День пам’яті преподобної Меланії [Маланки (?–439)]
360 років від дня народження Бернара де Монфокона (1655–1741), французького філолога, 

історика 
140 років від дня народження Володимира Сінгалевича (1875–1945), українського громад-

сько-політичного діяча в Галичині, правника 
125 років від дня народження Василя Яковича Оренчука (1890–1958), українського журналіс-

та і політичного діяча доби УНР, дипломата (Німеччина )
90 років від дня народження Євгенії Олексіївни Колесник (1925–2006), українського бібліо-

текознавця, бібліографа 
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14 
Новий рік за старим стилем
Обрізання Ãосподнє
День Святителя Василя Великого
160 років від дня народження Опанаса Георгійовича Сластіона [Сластьон (1855–1933)], укра-

їнського живописця, графіка, архітектора, мистецтвознавця і етнографа
140 років від дня народження Альберта Швейцера (1875–1965) німецького теолога, лікаря, му-

зиканта, місіонера, лауреата Нобелівської премії миру (1952)

15 
220 років від дня народження Олександра Сергійовича Грибоєдова (1795–1829), російського 

письменника, дипломата 
200 років від дня народження Василя Івановича Подолинського (1815–1876), українсько-

го громадсько-політичного діяча в Галичині, історика, публіциста 
110 років від дня народження Лева (Лео) Оскаровича Арнштама (1905–1979), українського і 

російського режисера кіно
110 років від дня народження Григорія Борисовича Берковича (1905–1976), українського жи-

вописця і графіка
110 років від дня народження Шайхі Маннура [справж. – Шайхель-іслам Фахруллович Ман-

нуров (1905–1980)], татарського письменника, перекладача 
100 років від дня народження Івана Бенедиктовича Бровка (1915–2009), українського вчено-

го-педагога, літературознавця, випробувача ракетно-космічної техніки, учасника українського право-
охоронного руху 

100 років від дня народження Леоніда Григоровича Молодожанина [псевд. – Лео Мол (1915–
2009)], українського скульптора, живописця (Канада)

70 років від дня народження Максима Ісаковича Дунаєвського (1945), російського композитора 

16 
340 років від дня народження Луї де Рувруа Сен-Сімона (1675–1755), французького політич-

ного діяча, письменника-мемуариста 
120 років від дня народження Івана Євстафійовича Коробчанського (1895–1956), україн-

ського спеціаліста в галузі паливних технологій 
110 років від дня народження Анатолія Дмитровича Коваленка (1905–1973), українського 

вченого в галузі механіки 
110 років від дня народження Анни Саксе (1905–1981), латиської письменниці 

17 
180 років від дня народження Антанаса Баранаускаса (1835–1902), литовського поета і мово-

знавця  
130 років від дня народження Ярослава Кратохвіла (1885–1945), чеського письменника  
110 років від дня народження Євгена Васильовича Бондаренка (1905–1977), українського актора 
110 років від дня народження Еріку Верісіму (1905–1975), бразильського письменника 
75 років від дня народження Зиновія Миколайовича Легкого (1940), українського письменника 
70 років від дня народження Семена Теодоровича Альтова [справж. – Альтшулер (1945)], ро-

сійського письменника-сатирика, артиста естради 
70 років від дня народження Івана Федоровича Карабиця (1945–2002), українського компози-

тора, диригента, педагога, музично-громадського діяча 

18 
Хрещенський святвечір. Святвечір водохресний. Ãолодна кутя
180 років від дня народження Цезаря Антоновича Кюї (1835–1918), російського військового 

діяча, композитора і музичного критика 
130 років від дня народження Джованні Джерманетто (1885–1959), італійського письменника, 

публіциста 
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90 років від дня народження Жиля Делеза (1925–1995), французького філософа, літературо-
знавця і психоаналітика 

60 років від дня народження Кевіна Костнера (1955), американського кіноактора, режисера і 
продюсера 

19 
Богоявлення. Хрещення  Ãосподнє. Водохреще
150 років від дня народження Валентина Олександровича Сєрова (1865–1911), російського 

живописця 
125 років від дня народження Леона Муссінака (1890–1964), французького письменника, кіно- і 

театрознавця 
120 років від дня народження Бориса Івановича Крюкова (1895–1967), українського живопис-

ця і графіка (Аргентина)
110 років від дня народження Арчіла Євстахійовича Чхартішвілі (1905–1980), грузинського 

режисера 
70 років від дня народження Вадима Юсуповича Абдрашитова (1945), українського і росій-

ського кінорежисера 

20 
Собор святого Іоанна Предтечі
150 років від дня народження Михайла Івановича Туган-Барановського (1865–1919), 

українського економіста,  історика, соціолога, громадського діяча, теоретика кооперативного 
руху

90 років від дня народження Юрія Васильовича Мейгеша (1925–1999), українського письмен-
ника 

80 років від дня народження Джульєтти Антонівни Якубович (1935), української співачки 

21 
200 років від дня народження Гораса Уеллса (1815–1848), американського лікаря-стоматолога, 

який став першовідкривачем анестезуючих газів для знеболювання під час операцій 
170 років від дня народження Олени Антонівни Косач (1845–1927), української письменниці та 

громадської діячки 
160 років від дня народження Джона Браунінга (1855–1926), американського конструктора 

зброї 
130 років від дня народження Умберто Нобіле (1885–1978), італійського конструктора дирижа-

блів, дослідника Арктики 
110 років від дня народження Ванди Львівни Василевської (1905–1964), польської та україн-

ської письменниці, громадської діячки 
110 років від дня народження Крістіана Діора (1905–1957), французького підприємця і модельє-

ра одягу 
110 років від дня народження Юрія Федоровича Таранченка (1905–1978), українського дири-

гента і педагога

22 
День Соборності та Свободи України
325 років від дня народження Нікола Ланкре (1690–1743), французького живописця 
240 років від дня народження Андре Марі Ампера (1775–1836), французького фізика і матема-

тика, одного з основоположників електродинаміки 
140 років від дня народження Девіда Льюеліна Ворка Гріффіта (1875–1948), американського 

кінорежисера, актора, сценариста 
150 років від дня народження Володимира Еммануїловича Грабаря (1865–1956), українсько-

го вченого, юриста-міжнародника 
125 років від дня народження Григорія Самуїловича Ландсберга (1890–1957), українського 

фізика 
120 років від дня народження Степана Волинця (1895–1969), українського редактора, публі-

циста, громадсько-політичного діяча  (Канада)
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23 
260 років від дня заснування (1755) за наказом імператриці Єлизавети Петрівни першого в Росії 

вищого навчального закладу – Московського університету (нині – Московський державний уні-
верситет ім. М. В. Ломоносова)

170 років від дня народження Омеляна Ієронімовича Калужняцького (1845–1914), україн-
ського філолога, палеографа, фольклориста

120 років від дня народження Володимира Несторовича (1895–1980), українського економіста, 
публіциста, громадського діяча, письменника (США)

110 років від дня народження Константи Ільдефонса Галчинського (1905–1953), польського 
поета 

100 років від дня народження Юрія Йосиповича Бернадського (1915–2006), українського  
вченого-стоматолога, бібліографа

24 
90 років від дня народження Петра Петровича Ротача (1925–2007), українського письменника, 

краєзнавця, поета-пісняра 
80 років від дня народження Юрія Андрійовича Макушина (1935), українського скульптора

25
Тетянин день 
160 років від дня народження Едуарда Мейєра (1855–1930), німецького історика античності
130 років від дня народження Михайла Тагаїва (1885–1972), українського театрального актора, 

співака (Канада)
90 років від дня народження Михайла Самійловича Заславського (1925–1976), українського 

балетмейстера
90 років від дня народження Миколи Григоровича Находкіна (1925), українського радіофізи-

ка, педагога 

26 
Міжнародний день митника 
Відзначається щорічно з 1983 р. в день першої сесії Ради митного співробітництва (нині – Всесвіт-

ня митна організація, ВМО).
День працівника контрольно-ревізійної служби 
Відзначається з 26 січня 1993 р., коли був підписаний Закон «Про державну контрольно-ревізійну 

службу в Україні»
160 років від дня народження Ганни Іванівни Павлик (1855–1928), громадсько-політичної ді-

ячки революційно-демократичного напряму в Галичині, письменниці
125 років від дня народження Віталія Григоровича Хлопіна (1890–1950), українського радіо-

хіміка 
110 років від дня народження Петра-Маркіяна Івановича Ісаїва (1905–1973), українського 

історика, громадського діяча, журналіста, видавця, педагога
110 років від дня народження Аркадія Олексійовича Первенцева (1905–1981), російського 

письменника 
100 років від дня народження Василя Лукиновича Федорончука (1915–1984), українського 

журналіста, політичного і громадського діяча (Італія)
90 років від дня народження Пола Леонарда Ньюмана (1925–2008), американського актора, 

режисера, продюсера

27 
Міжнародний день пам’яті жертв Ãолокосту 
Відзначається відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A/RES/60/7 від 21.11.2005 р. 

Цього дня 1945 р. радянські війська звільнили в’язнів концтабору Освенцим
230 років від дня заснування (1785) у місті Атенс Університету штату Джорджія, першого 

державного університету в США
240 років від дня народження Фрідріха Вільгельма Йозефа Шеллінга (1775–1854), німець-

кого філософа, представника німецького класичного ідеалізму 
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225 років від дня народження Петра Петровича Гулака-Артемовського (1790–1865), україн-
ського поета і культурно-освітнього діяча 

160 років від дня народження Миколи Максимовича Мінського [справж. – Віленкін (1855–
1937)], російського письменника 

120 років від дня народження Гео Мілева [справж. – Георгі Мілев Касабов (1895–1925)], болгар-
ського поета, перекладача 

100 років від дня народження Якова Яковича Гніздовського (1915–1985), українського 
графіка, скульптора і живописця (США)

80 років від дня народження Зиновія Йосиповича Бабія (1935–1984), українського і білорусь-
кого співака 

28 
110 років від дня народження Павла Матвійовича Горобця (1905–1974), українського живо-

писця 
110 років від дня народження Петра Йосиповича Колесника (1905–1987), українського пись-

менника і літературознавця 
80 років від дня народження Леоніда Олександровича Грабовського (1935), українського 

композитора 

29 
День пам’яті героїв Крут 
Відзначається щорічно в день, коли біля селища Крути в 1918 р. відбувся бій між більшовицькою 

армією та загоном київських студентів і бійців вільного козацтва
360 років від початку (1655) Охматівської битви (тривала до 1 лютого) між об’єднаними си-

лами Війська Запорозького і російських військ з військами Речі Посполитої й Кримського ханства 
під Охматовим (тепер село Черкаської області) в часи Національно-визвольної війни українського 
народу під проводом Б. Хмельницького (1648–1657) 

210 років від дня відкриття (1805) Харківського національного університету ім. В. Н. Ка-
разіна 

110 років від дня народження Івана Андрійовича Гарайди (1905–1944), українського вченого, 
історика, філолога, бібліографа 

30 
210 років від дня заснування (1805) Центральної наукової бібліотеки Харківського націо-

нального університету ім. В. Н. Каразіна 
120 років від дня народження Петра Гавриловича Дяченка (1895–1965), генерала-поручика 

Армії Української Народної Республіки, отамана легендарного 1-го Кінного полку Чорних запорожців 
120 років від дня народження Василя Залуцького [справж. – Орбець (1895 – після 1950-х рр.)], 

українського живописця і графіка (Канада)
120 років від дня народження Василя Орелецького (1895–1976), українського вченого-право-

знавця, громадського діяча, педагога, публіциста (Німеччина)
110 років від дня народження Оксани Яківни Мешко (1905–1991), українського педагога, пра-

возахисниці, співзасновниці й голови Української Гельсінкської групи 

31
300 років від дня народження Клода Адріана Гельвеція (1715–1771), французького філосо-

фа-просвітителя, ідеолога революційної французької буржуазії XVIII ст.
180 років від дня народження Ксенофонта Григоровича Климковича (1835–1881), україн-

ського письменника, журналіста, перекладача 
110 років від дня народження Джона Генрі О’Хари (1905–1970), американського письменника 
80 років від дня народження Кендзабуро Ое (1935) японського письменника, лауреата Нобелів-

ської премії в галузі літератури (1994)

Січень
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Василь Івано-
вич Подолинський – 
український громад-
сько-політичний діяч, 
джерелознавець,   іс-
торик та публіцист, 
який перший на захід-
ноукраїнських землях  

висловив ідею політичної незалежності України 
як демократичної держави. 

Народився В. Подолинський у с. Біличі (те-
пер Старосамбірський район Львівської області), 
в родині греко-католицького священика. Його 
прадід, теж священнослужитель, о. М. Подолин-
ський, прийшов до Галичини з м. Подолинця, що 
на Пряшівщині – українській етнічній території 
в Словаччині, яка межує з українським Закар-
паттям. Василь рано осиротів. У 1827 р. пішов 
із життя батько, в 1830-му померла мати. Се-
редню школу, а потім шість класів гімназії хло-
пець закінчив у Перемишлі. Заради навчання в 
сьомому та восьмому гімназійних класах піш-
ки прийшов до Львова, а звідти до Чернівців. У 
1837 р. вступив до Львівського університету. Під 
час навчання приєднався до польсько-української 
революційної таємної організації «Сини Вітчиз-
ни», сповідував ідеї визволення польських земель 
від австрійського гноблення і встановлення на 
них демократичного ладу. 

Закінчивши університет у 1841 р., деякий час 
перебував у с. Лаврів, що на Львівщині, в монас-
тирі Чину Святого Василія Великого, де напо-
легливо займався самоосвітою у монастирській 
бібліотеці. Власне, до монастиря його було на-
правлено на однорічний випробувальний термін 
під нагляд ігумена, оскільки прізвище Подолин-
ського потрапило у список політично неблагона-
дійних. 

У 1842–1843 рр. він учителював під керівниц-
твом о. М. Максимовича, відомого педагога, про-
тоігумена Галицької провінції, ігумена і директора 
шкіл у Лаврові та Дрогобичі. Досвід монастир-
ського життя та роботи в школі дуже вплинув на  
В. Подолинського, давши початок його багаторіч-
ній та плідній душпастирській роботі. 

В 1843 р. Василь Іванович одружився з доч-
кою парафіяльного священика з с. Стежниця, 
восени того ж року отримав духовне звання та 
посаду священнослужителя в с. Ветлина на Лем-
ківщині. Виконуючи обов’язки, покладені на ньо-
го церквою, продовжував цікавитися історією, лі-
тературою, політичними подіями в країні. 

У 1846 р. В. Подолинський став свідком 
польського національно-визвольного повстання, 
придушеного урядовими силами. Знаний своєю 
активною громадською позицією та дружніми 
взаєминами з польськими та українськими демо-
кратичними колами, він потрапив під підозру як 
причетний до заворушень, мав давати свідчення 
слідчій комісії. Для В. Подолинського це був досвід 
політичної боротьби, який сформував його бачен-
ня природного права українців на самовизначен-
ня, додав необхідної наполегливості в обстоюванні 
самобутності українського населення Галичини. 

Під час «Весни народів», революційних по-
дій 1848 р., що охопили західну частину Євро-
пи, та визвольних рухів у Східній і Центральній 
Європі 1848–1849 рр. він написав, але не зумів 
видати публіцистичний твір під назвою «Слово 
перестороги», в якому обґрунтував право укра-
їнського народу на незалежність у контексті 
національного визволення інших народів. Пла-
нувалося, що цю невеличку брошуру, адресо-
вану польській громадськості, віддрукують у 
м. Сянок, але наміри не здійснилися. Ймовірно, 
на перешкоді стала церковна Перемишльська гре-

15  січня

Пророк невгасного українства
До 200-річчя від дня народження В. Подолинського (1815–1876)

Не жиймо поезією, а жиймо історією, 
бо поезія – для юнака, а історія – для мужа. 
Не жиймо теорією, а жиймо практикою…

В. Подолинський 1

1 Слово перестороги // Подолинський В. Слово перестороги. – Львів, 2001. – С. 41.

Січень
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ко-католицька консисторія або ж книгу неможли-
во було видати через домінування польських дія-
чів у політичному житті. 

Під час революції в Угорщині, окупованій 
Австрійською імперією, В. Подолинський знову 
потрапив у поле зору слідчих органів. З початку 
1850-х рр. він зосередився на душпастирський 
роботі. В 1852 р. отримав парафію в с. Манів на 
Лемківщині. Зарекомендував себе як ревний пас-
тор, дбав про спорудження храмів у приналежних 
до єпархії селах. Саме за його безпосередньої уча-
сті було збудовано церкви в селах Щербанівка та 
Бальниця. У 1859 р. Василь Іванович заснував на-
родну школу в Маневі. 

У родинному колі Василь Іванович запровадив 
спілкування українською, своїх дітей виховав у 
повазі до всього українського. Його син Михайло  
був одним із засновників товариства «Січ» у Від-
ні,  працював журналістом, зокрема, в редакціях 
газет «Правда», «Діло», «Зоря», робив переклади з 
російської, французької та італійської мов, учите-
лював у гімназіях у Львові та Бродах. Парафію в 
с. Манів від В. Подолинського згодом перейняв 
його менший син Мирон, який мав особливі заслу-
ги перед Святою Церквою, отримав титул митрата, 
служив у греко-католицькій капітулі в Перемишлі 
та був бібліотекарем капітулярної книгозбірні – 
однієї з найбільших українських бібліотек ХІХ ст.

У 1867 р. під час виборів у депутати Галиць-
кого крайового сейму В. Подолинський висував 
і свою кандидатуру, але зазнав поразки. Попри 
все, він не припинив громадської роботи, цікавив-
ся політичним життям рідного краю, здійснював 
наукові розвідки. В 1868 р.  надрукував у львів-
ському журналі «Правда» джерелознавче дослі-
дження «Маркомани», в якому виклав теорію 
слов’янського походження племені маркоманів, 
відомого своїми війнами проти Риму в І–ІІ ст.

Залишивши по собі добру славу серед своїх 
земляків, В. Подолинський відійшов у вічність 
24 серпня 1876 р. Його могилу в Маневі відновле-
но у 1980-х рр. групою дослідників – краєзнавців 
Лемківщини. 

На той час ім’я лемківського душпастора вже 
було відоме в Україні завдяки подвижницькій праці 
літературознавця та історика В. Щурата. В 1913 р. 
серед паперів Балигородського парохіального уря-
ду, що зберігалися в с. Стежниця, на горищі дому 
отця М. Чайковського, тестя В. Подолинського, 
було знайдено один примірник польськомовної 
брошури Słowo przestrogi. Ознайомившись зі 
змістом знахідки, В. Щурат опублікував спочат-

ку статтю, пізніше історичну розвідку про життя 
і діяльність В. Подолинського, вмістивши там і 
реферат твору «Слово перестороги». У 2001 р. ви-
йшов окремою книгою україномовний переклад 
цієї пам’ятки української політичної думки ХІХ ст. 

Написана у формі звернення, як відповідь на 
публікації в польській пресі, в котрій Галичина 
була представлена етнічно однорідним польським 
краєм, брошура В. Подолинського мала б стати 
аргументованим спростуванням такої позиції. 
Але не розтиражована свого часу, вона не допомо-
гла у вирішенні польсько-українських суперечно-
стей. Пізніше завдяки «Слову перестороги» ім’я 
В. Подолинського ввійшло в підручники з укра-
їнської історії та джерелознавства як автора ідеї 
політичної незалежності України  – єдиної демо-
кратичної республіки. 

З перших же сторінок «Слова перестороги» 
видно, що автор – священик. Обґрунтовуючи свої 
думки, він вдається до притч, подібних до біблій-
них. Так, спростовуючи тезу про те, що українців  
не варто називати окремою нацією, адже це є ча-
стина польського народу, він алегорично оповідає: 
«Хотів гусак взяти собі за дружину лебідку і ска-
зав їй: ”Ти – гуска, бо [плаваєш] разом зі мною в 
одному ставі, та й наше пір’я однаково не просякає 
вода, а наші голоси вже цілком такі самі, бо оби-
два проходять через довгі горлянки, ти ґеґаєш так, 
як і я, бо навіть граматики не маєш; виходить, ти 
дурна, що пред’являєш права на неіснуюче навіть 
у світі лебедівство”. А вона силоміць відпирається 
його роду, бажаючи і без граматики зостатися ле-
бідкою. Ось це і є суперечка між поляками і руси-
нами» 1. У своїй праці В. Подолинський використо-
вує етнонім «русини» – так називали українців 
Галичини, Буковини й Закарпаття під час їхнього 
перебування під гнітом Австро-Угорщини.

Як душпастор В. Подолинський закликав до 
міжнаціонального миру, оскільки проблема поля-
гає не в різниці між людьми, а в нетерпимості та 
нахабстві: «Якщо захочемо все обрусинити – це 
не вдасться, бо опиратимуться поляки, а якщо 
захочемо все ополячити, теж не вдасться, бо опи-
ратимуться русини. А навіщо ж нам сваритися, 
якщо ми і без сварки можемо прекрасно залиша-
тися поруч себе? А те, що нам нині здається вели-
ким звіром, при взаємній поміркованості виявить-
ся дрібничкою. Лише нахабство і нетолерантність 
будь-якої сторони зробить з дрібнички великого 
звіра. Отже не нападайте ні на поляків, ні на ру-
синів, а краще нападайте на нахабство та нетоле-
рантність, лише цьому хай буде цур від нас!» 2.

1 Слово перестороги... – С. 35.
2 Там само.  – С. 36–37.
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У «Слові перестороги» описано чотири прин-
ципові політичні напрями для українського наро-
ду, що виокремилися в 1848 р.: «…І. Партія чисто 
руська – хоче Русі вільної, незалежної і прямує до 
неї просто, безпосередньо або через Слов’янщину.

II. Партія польсько-руська – хоче Русі віль-
ної, незалежної і прямує до неї при посередництві 
федеративної Польщі, або ж слов’янської Поль-
щі у федерації з Руссю з такою думкою, що коли 
вона дозріє і буде потреба, тоді повністю обруси-
ниться. Ці дві партії уже тепер ліберальні, а тому, 
природно, ненависні тим, що ненавидять волю, 
через яку вони втрачають свою велич, і тим, що 
розуміються на волі стільки ж, скільки знають про 
мешканців місяця, для яких та проклята воля є ди-
воглядом, семиголовим змієм, упирем, атеїзмом, 
чимось гіршим від фармазона, громогласним де-
магогом, чорнокнижництвом, чимсь найгіршим, 
що лише можна собі уявити.

III. Партія австрійсько-руська – хоче Русі, 
вільної лише від поляків, а не обов’язково від не-
волі; коли ж так мусить бути, то хай буде й те не-
щастя – воля. У цій партії є й лібералізм, який від 
Австрії очікує руської волі так само, як і поляки 
очікують від неї польської волі в Галичині.

IV. Партія російсько-руська – теж хоче Русі, 
може й вільної, і прямує до неї через попереднє 
об’єднання з Росією з думкою, що тоді буде віль-
на, коли буде вільною Росія.

Ось такі думки русинів про Русь. Я не з’ясо-
вую, котра з них найліпша, але знаю, що такі є 
напевно серед русинів і що коли, може, не всім 
русинам йдеться про волю, всім йдеться про наці-
ональність, хоч я не знаю, як національність може 
жити без волі» 1.

Зроблений В. Подолинським у 1848 р. виклад 
політичних напрямів має непересічне значення 
для історії українських рухів у Галичині  і є пря-
мим доказом, що ні одна з цих течій не є продук-
том пізнішого часу. 

«Слово перестороги» і постать його автора, 
відтоді як про них дізналися в Україні, не залиша-
ють байдужими ані учених з досвідом, ані молодь, 
бо мають у собі силу слова і силу віри. За терпимі-
стю та людинолюбством В. Подолинський плекав 
надію на свободу та національне самовизначення 
русинів як європейського народу: «Ніщо не може 
здержати нас від стремлінь, загальних для цілої 
Європи, і ми не замовкнемо, хіба Європа замовк-
не. Усі ми хочемо бути вільними разом з іншими 
народами і стиха тужимо за цим, бо ”Як тяжко ко-
никові у дишля ходити, іще тяжче русинові хоть 
кому служити”.

Хочемо бути народом і будемо ним неодмінно, 
бо голос народу – це голос Божий, а терпеливості 
в майбутньому нам не бракуватиме, адже цієї чес-
ноти нас добре навчили»2.

1 Слово перестороги... – С. 55–56.
2 Там само. – С. 51.
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У світовій плеяді 
вчених, які своїми пра-
цями звели надійний 
підмурок потужному 
прогресу економічної 
науки у XX ст., по-
чесне місце належить 

Михайлу Івановичу Туган-Барановському. Його 
економічні й соціальні проекти та прогнози посі-
ли гідне місце у світовій скарбниці економічного 
знання. З позицій сучасних досягнень світової 
економічної думки багато з наукових ідей дослід-
ника є вельми новаторськими і навіть піонерськи-
ми – такими, що відчутно вплинули на весь про-
цес її подальшого розвитку. Наукова спадщина 
всесвітньо відомого вченого і дотепер глибоко ви-
вчається і досліджується у США, Канаді, країнах 
Західної Європи, Японії. 

Народився М. Туган-Барановський у с. Соло-
не (Солониківка) Куп’я нського повіту Харківської 
губернії. Ріс у заможній дворянській родині, яка 
певним чином уособлювала синтез двох культур: 
мати – Ганна Станіславівна, уроджена Шебель-
ська, походила з української шляхти, а батько – 
Іван Якович, мав давні татарські корені. Михайло 
здобув ґрунтовну освіту: спочатку це було навчан-
ня в домашніх умовах (значною мірою завдяки ма-
тері), потім – у Першій київській класичній гімна-
зії, відомій своїми національно-демо кра тичними 
традиціями, та Другій харківській гімназії.

Вищу освіту юнак здобував у славнозвісному 
Харківському універ ситеті, з якого був виклю-
чений за прояви українського «вольнолюб ства». 
Довелося закінчувати навчання екстерном: спо-
чатку фізико-матема тичний фа культет (1888), 
потім юридичний (1889). Такий симбіоз універси-
тетських сту дій сприяв формуванню світоглядної 
самостійності майбутнього вченого і невдовзі ви-

явився у плідних результатах його новаторських 
наукових розвідок.

Уже перша публікація М. Туган -Барановсь-
кого в московському журналі «Юридический 
вестник» з промовистою назвою «Учение о пре-
дельной полезности хозяйственных благ как при-
чины их ценности» (1890) викликала широкий ре-
зонанс у наукових колах. Молодий економіст не 
тільки здійснив досконалий порівняльний аналіз 
класичної та австрійської шкіл у царині проблеми 
цінності як вихідної та центральної у політичній 
економії того часу, а й зробив висновок про мож-
ливість синтезу цих, здавалося б, взаємовиключ-
них теорій, запропонувавши власну формулу 
такого синтезу. Цей висновок підніс досліджен-
ня М. Туган-Барановського на рівень найвищих 
досягнень тогочасної світової економічної дум-
ки – неокласичного аналізу, пов’язаного з імена-
ми А. Маршалла, Дж. Б. Кларка, К. Вікселя та ін.

Заглибленню молодого дослідника в соціаль-
но-економічну проблематику сприяло наукове 
відрядження в Англію (1892), де М. Туган-Бара-
новський вивчав новітні економічні концепції та 
аналізував практику господарювання найрозви-
ненішої держави того часу. Підсумком цього ста-
жування стала наукова розвідка «Промышленные 
кризисы в современной Англии, их причины и 
влияние на народную жизнь» (1894). 

Зазначена робота була синтезом найновіт-
ніших знань з економічної теорії, економічної 
історії та історії економічної думки. Дослідник 
проаналізував історію економічних криз, теорію 
криз і теорію ринку, зазначивши, що тільки в цій 
триєдності можна зрозуміти природу економіч-
них циклів, розглядаючи їх крізь призму виробни-
цтва, розподілу, обміну і споживання. На основі 
аналізу економічних криз М. Туган-Барановський 
зробив низку фундаментальних для науки і прак-

20 січня

Український класик світової політекономії
До 150-річчя від дня народження М. Туган-Барановського (1865–1919)

Отбросьте учение об абсолютной ценности 
человеческой личности – и все демократические

 требования нашего времени окажутся
 пустым разглагольствованием.

М. Туган-Барановський1

1 Туган-Барановский М. И. Cоциализм как положительное учение. – Пг., 1918. – С. 16. 
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тики висновків. Один з них полягає в можливості 
розширення суспільного виробництва при одно-
часному скороченні суспільного споживання без 
будь-якого порушення рівноваги між суспільною 
пропозицією і суспільним попитом. На той час 
марксисти й соціалістичні доктринери пророку-
вали крах капіталізму, спираючись на «Капітал» 
К. Маркса, згідно з яким вузькість капіталістич-
ного ринку, спричинена недоспоживанням про-
летаріату, призведе до краху капіталістичної 
системи. Це спростував М. Туган-Барановський, 
який твердив, що капіталістичне господарство не 
піддається розвалу навіть за умови величезного 
скорочення народного споживання.

В основу свого економічного вчення М. Ту-
ган-Барановський поклав ідею про взаємозв’язок 
коливань виробництва з періодичним зростанням 
основного капіталу. Проблема криз, на думку 
українського економіста, може бути  розв’язана 
лише на основі правильної теорії ринку. Вчений 
зазначав, що особливе значення в економічному 
зростанні відіграє інвестиційна й соціальна полі-
тика. Він перший сформулював основний закон, 
що покладений в основу теорії інвестиційних ци-
клів: збільшення інвестицій у сферу виробництва 
викликає самовільне зростання всіх елементів 
економічної активності. Ця теорія мала широкий 
міжнародний резонанс. 

За вказане дослідження Московський універ-
ситет присвоїв ученому ступінь магістра політе-
кономії. Магістерська дисертація, перекладена 
ні ме цькою та англійською мовами, стала доступ-
ною для західноєвро пей ських економістів, один 
з яких – В. Зомбарт – назвав М. Туган-Баранов-
ського «батьком нової теорії криз».

Праця «Промышленные кризисы в современ-
ной Англии...» принесла М. Туган-Барановському 
світове визнання. Ідеї дослідника (який тоді не 
досяг ще тридцятилітнього віку) визначали прин-
ципово новий характер і спрямування розроблен-
ня проблеми криз у світовій економічній науці на 
багато десятиліть наперед і ввійшли в її золотий 
фонд. З оцінкою українського дослідника пого-
дилася більшість західноєвропейських учених. 
Послідовниками М. Туган-Барановського вважа-
ють відомих економістів того часу – А. Шпітгоф-
фа, Е. Ейленбурга, В. Зомбарта та ін. Концепції 
вченого згодом були сприйняті й найвизначні-
шим економістом-теоретиком XX ст. англійцем 
Дж. М. Кейнсом. Книга витримала багато пере-
видань у Росії (1900, 1914, 1923), у перекладах 
у Німеччині (1901, 1969), Франції (1913), Японії 
(1931, 1972), Англії (1954), Італії (1986) та інших 
країнах. У 2004 р. працю нарешті було видано в 
Україні.

У той період М. Туган- Барановський схиляв-
ся до марксизму, котрий чимало мислячих лю-
дей того часу сприймали як прогресивний прояв 
західної соціально -економічної думки. Проте, 
глибше ознайомившись із реаліями суспільно-
господарського буття Заходу та Росії, він істотно 
переглянув свою оцінку марксистської доктрини, 
ставши одним із активних її критиків. Поява кни-
ги «Основная ошибка абстрактной теории капи-
тализма К. Маркса» (1898) засвідчила не лише 
зміни у ставленні науковця до марксизму, а й за-
вершення формування його власної світоглядної 
системи.

Авторитет поважного дослідника-теоретика, 
здобутий у наукових колах України, Росії й захід-
них країн, не завадив молодому вченому зверну-
тися до безпосереднього аналізу реального секто-
ру економіки. Результатом осмислення розвитку 
капіталізму в Росії стала його фундаментальна 
праця «Русская фабрика в прошлом и настоящем. 
Историко-экономическое исследование», в якій 
було синтезовано нові знання з історії та економі-
ки, об’єднані в контексті досягнень наукової дум-
ки кінця XIX ст. Опублікована в 1898 р., ця роз-
відка стала основою докторської дисертації, яку 
вчений захистив у Московському університеті.

Продовживши дослідження світоглядних та 
історичних засад соціально-економічної думки, 
М. Туган-Барановський виклав результати їх кри-
тичного аналізу в «Очерках из истории политиче-
ской экономии» (1901–1902), «Очерках из новей-
шей истории политической экономии», «Очерках 
из новейшей истории политической экономии 
и социализма» (1903), «Теоретических основах 
марксизма» (1905) та інших історико-економіч-
них працях.

Викликає подив прозорливість висловлених 
понад 100 років тому міркувань ученого щодо, 
по-перше, ролі держави в управлінні економікою, 
а по-друге – відстоювання ним національних ін-
тересів у сфері господарювання. М. Туган-Бара-
новський був одним із перших економістів у світо-
вому масштабі, хто, усвідомлюючи обмеженість 
і недостатність як суто ринкових, так і планових 
регуляторів, котрі пропонував ортодоксальний 
марксизм, висунув концепцію їхнього синтезу.

Події російської революції 1905–1907 рр. дали 
поштовх дослідженню М. Туган-Барановським 
шляхів подолання суспільно-політичної кризи 
на засадах, котрі, знову ж таки з позицій синте-
зу знань, дістали назву «етичного соціалізму» і 
знайшли втілення в розвідці «Современный со-
циализм в своем историческом развитии» (1906), 
а в подальшому – у працях «К лучшему будуще-
му» (1912), «В поисках нового мира: социалисти-
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ческие общины нашего времени» (1913, 1919) та 
ін. Усвідомлено відкидаючи марксистську еконо-
мічну доктрину, він водночас розглядав соціалізм 
як ідеал справедливого суспільства, як «надісто-
ричний ідеал людства».

Соціалістичний ідеал суспільства М. Туган- 
Барановський покладав і в основу розвитку ко-
оперативних форм власності та господарюван-
ня. Вважаючи кооперацію найприйнятнішою для 
вирішення тогочасних суспільно-господарських 
проблем, учений також вбачав у ній своєрід-
ний син тез, т. зв. середній шлях між капіталіз-
мом з його антагоністичними су перечностями та 
утопічністю комуністичної доктрини. Результати 
теоретико-прикладних досліджень цих питань 
знайшли втілення у книгах «Социальные основы 
кооперации» (1916; 1919), «Кооперативный иде-
ал» (1918) та напи са ній українською мовою праці 
«Кооперація, її природа і мета». Ґрунтовне теоре-
тичне опрацювання проблем кооперації, поклика-
ної сполучити ринкові й соціально-гуманістичні 
регулятори народно господар ського життя, безпо-
середня участь у кооперативному русі підносять 
М. Туган-Барановського до рівня теоретиків та 
організаторів кооперативного руху світового рів-
ня, а його ідеї кооперування є актуальними для 
вирішення внутрішніх соціально-економічних та 
євроінтеграційних проблем сучасної України.

Учений глибоко переймався економічними 
питаннями сільського господарства (українського 
села), яким приділив увагу в працях «Земельная 
реформа. Очерк движения в пользу земельной 
реформы и практические выводы» (1905), «В по-
исках нового мира: социалистические общины на-
шего времени» та ін.

Монетарні проблеми, активно досліджувані 
М. Туган-Барановським у період Першої світової 
війни, було ним узагальнено в теоретичній праці 
«Бумажные деньги и металл» (1917). Підсумову-
ючи досвід багатьох країн світу, економіст піддав 
науковій критиці теорії грошей своїх попередни-
ків, розкрив причини інфляції, визначив засоби й 
методи державного регулювання грошового обігу. 
Керуючись концепцією синтезу знань, учений за-
пропонував власну кон’юнктурну теорію грошей, 
пов’язуючи її з економічною кон’юнктурою та 
економічним циклом.

Уся інтелектуальна діяльність М. Туган-Бара-
новського мала ознаки синтетичності: активна ви-
кладацька робота постійно супроводжувала його 
інтенсивну працю науковця і була її гармоній-
ним доповненням. Упродовж 30-літньої наукової 
творчості він викладав економічні дисципліни в 
універ ситетах Москви, Санкт-Петербурга, Києва, 
працював на посадах приват-доцента і професора 

політичної економії Петербурзького університету 
та Петербурзького політехнічного інституту, де-
кана юридичного факультету та завідувача кафе-
дри політичної економії Київського університету.

Крім педагогічної діяльності, Михайло Івано-
вич активно займався науково-публіцистичною 
роботою, ще в молоді роки ставши співробітником 
таких відомих видань, як «Новое слово», «Нача-
ло», «Вестник Европы», «Мир Божий», а в подаль-
шому редагував наукові та періодичні видання. 
За участі М. Туган-Барановського як редактора 
на початку XX ст. у Санкт-Петербурзі побачили 
світ п’ять томів фундаментального серійного ви-
дання «Новые идеи в экномике», водночас він 
редагував журнал «Вестник кооперации». Разом 
із М. Грушевським, А. Кримським та М. Кова-
левським М. Туган-Барановський був редакто-
ром авторитетного енциклопедичного видання 
«Український народ у його минулому і сьогоден-
ні» (1914–1916), що стало значним внеском в 
українознавство. 

Значною є роль ученого у формуванні україн-
ської державності. Повернувшись в Україну, вліт-
ку 1917 р. М. Туган-Барановський, захоплений 
ідеєю її національного й державного відродження, 
взяв активну участь у створенні українських фі-
нансових установ, підготував декларацію «Еконо-
мічна політика», прийняту Центральною Радою 
як програмний документ, а восени став генераль-
ним секретарем (міністром) фінансів. У вересні 
1918 р. керував з’їздом українських кооператорів, 
очоливши його керівний орган, також редагував 
журнал «Київська кооперація» (1918).

У складних умовах німецької окупації, зміни 
урядів та їх політики, хаосу й розрухи, страшних 
років громадянської війни М. Туган-Баранов-
ський разом із В. Вернадським, М. Василенком 
та А. Кримським у листопаді 1918 р. взяв активну 
участь у створенні Української академії наук. Він  
очолив в її складі соціально-економічне відділен-
ня та Інститут економічної кон’юнктури, заснував 
Інститут демографії, кафедру економіки України. 
Михайла Івановича обрали академіком за спеці-
альністю теоретична економія. В цей період він 
працював на посаді професора державного Укра-
їнського університету, був деканом його юридич-
ного факультету. 

Ідентифікуючи свою належність до україн-
ської нації, усвідомлюючи місію, яка на нього 
покладалась, М. Туган-Барановський  зростав 
як громад ський і політичний діяч. Усі роки піс-
ля повернення з Англії та захисту док тор ської 
дисертації він був безпосередньо пов’язаний із 
ліберально-соціа лістич ним крилом українського 
національного руху.
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Перебуваючи протягом 1901–1905 рр. на 
Полтавщині, вчений співпрацював із місцевими 
земськими установами у питаннях економічного 
розвитку, вирішення соціальних проблем губер-
нії, розвитку кооперації. З 1905 р. разом з іншими 
представниками російської та української інтелі-
генції він включився в роботу партії конституцій-
них демократів, яка відстоювала ідеї волі і прав 
особистості.

За часів Української Народної Республі-
ки Михайло Іванович був активним учасником 
суспільно-політичного руху, спрямовуючи свою 
діяль ність на створення засад економічної доктри-
ни державного будівництва, зас нованої на націо-
нальній ідеї, яка є вкрай актуальною для сучасної 
України.

Життєвий шлях ученого раптово обірвався 
на злеті інтенсивної інтелектуальної та громад-
сько-політичної діяльності, коли він у складі укра-
їнської делегації відбув на Паризьку мирну кон-
ференцію, що вирішувала проблеми післявоєнної 
Європи. М. Туган-Барановський помер у січні 
1919 р. в поїзді, що йшов із Києва до Одеси, і був 
похований у цьому місті.

Останньою працею видатного вченого стала 
розвідка з наукознавства «Влияние идей политиче-
ской экономии на природоведение и философию», 
що побачила світ уже після його смерті. Ця робота 
містить новаторське трактування наукового знан-
ня, його системності, взаємозалежності окремих 
наук, які в сукупності віддзеркалюють цілісність 
реального світу. Заснована на засадах синтезу 
знань, вона є апофеозом творчості М. Туган-Бара-
новського-мислителя, його заповітом українсько-
му народові й усьому цивілізованому людству.

Як учений і політичний діяч М. Туган-Бара-
новський робив усе, щоб Україна стала справді 
незалежною та економічно потужною державою. 
Відстоював реформаторський  шлях соціально-еко-
номічних перетворень, стверджував необхідність 
політичної і соціальної рівності. У демократизації 
національно-державного   устрою   країни  вбачав
шлях до піднесення економіки, національного й 
культурного відродження українського народу.

Вчений виступав за подальший розвиток 
української культури, поширення української 
мови в усіх сферах життя, створення початкових і 
вищих українських шкіл. Він негативно ставився 
до національного шовінізму в Росії, вважаючи, що 
жодні заборони не зможуть знищити український 
рух. Його ідея національного відродження Украї-
ни в сучасних умовах розбудови Української дер-
жави особливо актуальна. 

Саме життя підтвердило правильність тео-
рій і висновків М. Туган-Барановського, які, на 
думку багатьох фахівців, є глибокосучасними і 
необхідними для нашого економічного і духов-
ного поступу. Багата духовна спадщина вченого, 
проникнута великою любов’ю до людської особи-
стості, визначає потенційний напрям подальшого 
економічного та духовного розвитку українського 
суспільства. 

Іменем М. Туган-Барановського названо До-
нецький національний університет економіки і 
торгівлі. На території цього вишу встановлено 
пам’ятник видатному вченому-економісту. Голов-
ною відзнакою Академії економічних наук Укра-
їни є золота медаль імені М. І. Туган-Баранов-
ського, що присуджується за значні досягнення в 
галузі економічної науки.
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Яків Якович 
Гніздовський – один з 
найвизначніших пред-
ставників української 
гравюри і малярства 
у світовому мистецтві 

другої половини ХХ ст. Народившись в Україні, 
митець більшу частину життя провів за кордоном, 
тож його естетичний ідеал cформувався головним 
чином поза межами бать ків щини. Але у творчості 
цього непересічного художника органічно поєд-
на лася ментальність етнічного українця з мис-
тецько-естетичними цін но стями захід ного митця. 
Своїми оригінальними й високоякісними творами 
Я. Гніз довський завоював серця цінителів мис-
тецтва Європи, Америки, Азії, Ав стралії. Після 
багатьох десятиліть відсутності імені  художника 
в культур ному просторі України співвітчизники 
нарешті змогли ознайомитися з його творчими 
здобутками.

Я. Гніздовський народився в с. Пилипче Бор-
щівського повіту (нині – Тернопільська обл.), в 
сім’ї сільського диякона і писаря Якова Гніздов-
ського та Марти Кубей. Батьки дбали про те, щоб 
дати дітям християнське виховання, навчити їх 
грамоти, допомогти здобути вищу освіту. Четверо 
з п’яти дітей таку освіту здобули. Наймолодший із 
них – Яків – після закінчення недільної школи при 
сільській церкві вісім років навчався у Чортків-
ській приватній гімназії ім. Маркіяна Шашкевича, 
з якої його виключили через участь в українському 
патріотичному об’єднанні «Юнацтво» при Органі-
зації українських націоналістів. Навчання юнак 
продовжив у Малій духовній семінарії у Львові.

Потрапивши в місто з бурхливим мистець-
ким життям, хлопець, який змалку захоплювався 
малюванням, активно долучився до культурних 

цін но стей Львова. Він глибоко зацікавився обра-
зотворчим мистецтвом, відвідував усі виставки, 
особливо ті, що організовувала Асоціація неза-
лежних україн ських митців. Незабаром Яків увій-
шов до молодіжного крила цієї асоціації, яка і ста-
ла стартовим майданчиком для його сходження  у 
велике мистецтво. 

Юнак навчався в семінарії, працював молод-
шим карикатуристом у львівських виданнях –
сатиричному журналі «Комар» та газеті «Новий 
час». Теми для карикатур підказував йому патрі-
арх української сатиричної графіки Е. Козак. Здіб-
ного семінариста до виконання елементів оформ-
лення та ілюстрування залучали й інші періодичні 
україномовні видання Львова. Він активно працю-
вав і в царині рекламної графіки. Для Я. Гніздов-
ського така практика була справжньою школою, 
яка замінила йому художню освіту. 

Перші успіхи у творчості додали юнакові 
впевненості у визначенні подальшого шляху. Він 
відмовився бути священнослужителем і остаточ-
но вибрав справою свого життя мистецтво. Намір 
молодого художника підтримав великий знавець 
і покровитель мистецтва митрополит Української 
греко-католицької церкви А. Шептицький – люди-
на, яка відіграла унікальну роль у збиранні та пле-
канні мистецьких талантів. Він надав Я. Гніздов-
ському з митрополичих фондів стипендію для 
продовження професійної освіти у Варшаві.

До варшавської Академії красних мистецтв 
Я. Гніздовський вступив у 1938 р. Однак провчив-
ся там лише рік: почалася Друга світова війна, і 
академія припинила навчальний процес. У пошу-
ках нового навчального закладу юнак поїхав до 
Італії, у Рим, але через брак коштів не зміг залиши-
тися там. Незабаром Яків вступив до Загребської 
академії мистецтв і мистецьких промислів (Хор-

27 січня

Тріумф досконалості й краси
До 100-річчя від дня народження Я. Гніздовського (1915–1985)

Гніздовський належить і завжди належатиме Україні і світові. 
У його малярстві, графіці й інших видах мистецтва закладена 

вселюдська ідея, яка близька також кожній окремо взятій людині. 
Наступні покоління відкриватимуть у його картинах і аркушах нові 

вартості, суголосні обставинам своєї доби.
Д. Степовик 1

1 Степовик Д. Яків Гніздовський: життя і творчість. – Київ, 2003. – C. 170.
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ватія). Він щиро полюбив Загреб і провів там чи 
не найкращі свої роки. Протягом 1939–1944 рр. в 
академії він успішно опановував малярство та гра-
фіку. Найвідомішим твором загребського періоду 
стала картина «Мистецька академія» (1944) – ба-
гатоперсонажний портрет академічної студії. Вод-
ночас Я. Гніздовський зацікавився ксилографією 
(гравюра на дереві). Перші роботи в цьому жанрі 
він створив у 1944 р. Поява одного за одним семи 
дереворізів упродовж року («Голова», «Скупий», 
«Малий і старий», «Ліс», «Кущ», «Дозвілля», «Мо-
литва») вражали високою майстерністю. У цих 
творах відчувалося народження високообдарова-
ного наслідувача німецької ренесансної гравюри 
і, передусім, послідовника А. Дюрера. Однією з 
найоригінальніших гравюр того часу є «Кущ». Цьо-
му твору властиві найхарактерніші елементи, котрі 
можна спостерігати в більш зрілих творах митця. 

У 1944 р. Я. Гніздовський із золотою медаллю 
закінчив академію. П’ять років навчання у Загребі 
довели, що його бажання стати професійним ху-
дожником було не скороминущим юнацьким захо-
пленням, а справжнім покликанням. Прагнучи пі-
знати таїнства образотворчого мистецтва, митець 
продемонстрував велику волю та надзвичайне 
працелюбство. В академії Яків оволодів багатьма 
видами цього мистецтва, зокрема декоративним. 
Ґрунтовна освіта давала змогу йому переключа-
тися з малярства на гравюру,  кераміку,  книжко-
ву ілюстрацію, акварель, мистецтвознавство. За 
успіхи у гравюрі Я. Гніздовський одержав стипен-
дію для дальшого вдосконалення майстерності у 
Дрезденській академії мистецтв, куди молодого 
талановитого художника рекомендували на ста-
жування професори Загребської академії мис-
тецтв і мистецьких промислів.

До Німеччини художник приїхав, коли завер-
шувалася війна. Переживши страшне бомбар-
дування у Дрездені, Я. Гніздовський у березні 
1945 р. опинився в Мюнхені, в американській оку-
паційній зоні Німеччини, став одним із «дисплей-
сед персон» (переміщених осіб без громадянства), 
жив у таборах у складних умовах. У майстерні, 
крихітній кімнатці, він створив кілька гравюр, пор-
третів, серед яких – «Молитва дитини» (1947), 
«Голубоока» (1948). Табірне життя переселенців 
з України художник відтворив у глибокопсихоло-
гічній жанровій картині «Скитальці» («Бездомні», 
1948). 

Контрасти повоєнної Німеччини зумови-
ли загострене відчуття драматизму в творчості 
Я. Гніздовського. Настрої митця цього періоду 
віддзеркалює картина «Смерть» (1948). Більшу 
частину свого часу він витрачав на оформлення 
видань невеликих приватних видавництв україн-

ців Південної Німеччини. І хоча книжкові та жур-
нальні обкладинки художник оцінював не надто 
високо, бо не вважав цей доробок мистецтвом, а 
лише ремеслом для прожиття, вони наближали 
його до відчуття й розуміння краси простих ре-
чей – оригінальної філософії, яка  знайшла відо-
браження в графічній та малярській творчості 
майстра на довгі роки. 

Книжково-журнальна графіка Я. Гніздов-
ського, створена в Німеччині, відзначалася ори-
гінальністю за стилем і манерою. Простою лі-
нією художник міг передати суть твору, щось 
неповторне в особі автора книги. Залюблений у 
книгу, він з того часу почав створювати для сво-
їх колег і друзів гарні екслібриси. Працюючи від-
повідальним художнім редактором українського 
літературно-мистецького місячника «Арка», що 
виходив під редакцією Ю. Шевельова (Шереха), 
Я. Гніздовський почав друкувати в ньому власні 
мистецтвознавчі статті.

Чотири роки і три місяці пробув художник у 
Німеччині. Розуміючи, що в цій повоєнній країні 
в нього мало шансів для реалізації мистецьких за-
думів, на початку червня 1949 р. митець вирушив 
до Америки.

Новий етап життя Я. Гніздовського розпо-
чався в місті Сент-Пол (штат Міннесота). Там він 
влаштувався на роботу в рекламно-комерційне 
видавництво і невдовзі, завдяки щасли вому ви-
падку, представив свої роботи «Ліс» та «Яєчка» 
на худож ню виставку і дістав схвальні відгуки. Ці 
твори придбав Інститут мистецтв у Міннеаполі-
сі. Окрилений успіхом, Я. Гніздовський вирішив 
спробувати свої сили в Нью-Йорку. В цьому мега-
полісі, куди він переїхав у 1950 р., довелося нелег-
ко – виникли фінансові труднощі. Проте це було 
не головне. Проблеми стилю та форми – ось що 
по-справжньому хвилювало митця. Художник із 
класичною освітою, він зіткнувся з розмаїттям об-
разотворчих засобів, характерних для тогочасного 
американського мистецтва, в якому здебільшого 
панувала тенденція гонитви за оригінальністю та 
навіть сенсаційністю, коли завданням мистецько-
го твору було дивувати, приголомшувати глядачів. 

Я. Гніздовський мав обрати індивідуальний 
шлях розвитку. Почався пошук власного «я» у 
мистецтві. Вийти з творчої та матеріальної кри-
зи йому допоміг визначний український митець 
і письменник С. Гординський, який запропону-
вав художнику проілюструвати «Слово о пол-
ку Ігоревім». У 1950 р.  книга з ілюстраціями 
Я. Гніздовського вийшла у світ. З цієї роботи поча-
лося визнання митця в Америці як першокласно-
го ілюстратора книжок. Участь в одній із великих 
виставок графіки в Нью-Йорку принесла несподі-
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вану удачу: його дереворіз «Кущ», виконаний ще 
у 1944 р. в Загребі, був гідно оцінений критикою, 
а найавторитетніша бібліотека США – Бібліотека 
Конгресу – придбала цю гравюру для свого зібран-
ня графіки. Відтоді ім’я художника почало дедалі 
частіше з’являтися в пресі, а картини й гравюри – 
набувати більшої популярності. Серед творів того 
часу можна виділити «Троє облич», «П’ять яблук» 
(1951), «Горлиці» (1952), картину «Гравці» (1952) 
та гравюру «Гравці» (1953).

 Я. Гніздовський багато експериментував у 
різних стилях і напрямах (експресіонізм, кубізм, 
символізм та ін.), захоплювався скульптурою, але 
в середині 1950-х рр. вирішив не шукати оригіналь-
них сюжетів, а зосередитись на звичайних речах, 
брати з них мотиви для своїх творів. Художник 
дійшов до розуміння того, що сенс прекрасного – 
у звичайному оточенні, наприклад деревах, росли-
нах,  квітах,  плодах,  тваринах,  пташках. Ці  про-
сті речі, котрі становлять частину буття людини, 
він називав «царівнами, які пробудилися». Митець 
відчував, що відтворення досконалого у звичайних 
речах є чимсь новим у мистецтві. Таке бачення 
сформувало концепцію його творчості: сам факт 
відсутності оригінальності є найбільш оригіналь-
ним внеском у сучасне мистецтво. Цей принцип 
художник поклав в основу своєї творчості й наслі-
дував його протягом усього життя.

Особливим періодом для Я. Гніздовського 
стало перебування впродовж 20 місяців у Пари-
жі – мистецькій столиці Європи. До Франції він 
приїхав у липні 1956 р., щоб перевірити свою мис-
тецьку концепцію. У Парижі митець зустрів своє 
кохання – Стефанію Кузан. Готуючись до весілля, 
він вирішив зробити нареченій незвичайний пода-
рунок – підготувати  виставку своїх картин, ство-
рених головним чином у місті кохання й роман-
тики. Серед них –  «Набережна Сени», «Дерево 
і залізна брама», «Повернення з ринку», «Вигляд 
з вікна», «Дахи Парижа», «Дерево і мур», «Сло-
ни», «Ліжко», «Крісло», «Старий Нью-Йорк» та ін. 
Це були скромні за сюжетами твори, але за тією 
простотою крилася ідея універсальності закону 
гармонії. Виставка відбулася на початку 1957 р. 
Її помітила та прокоментувала французька преса. 

Значніший успіх мала наступна персональна 
виставка Я. Гніздовського у жовтні 1957 р., до якої 
автор підготував уже 40 картин. Основу експози-
ції становили нові паризькі твори. Крім урбаніс-
тичних пейзажів, було представлено серію т. зв. 
предметних або речових картин («Кран», «Лавка», 
«Полиця з книгами» та ін.). Привертали до себе 
увагу полотна, створені на тему паризького метро. 
Спостережливе око митця вловило безліч мотивів 
і деталей життя цього «підземного Парижа». За 

короткий час він намалював 10 картин, основним 
персонажем яких став паризький пасажир. Увазі 
публіки також було презентовано картини ані-
малістичної тематики (під час перебування в Па-
рижі художник дуже зацікавився зображенням 
тварин), а також серію натюрмортів («Хліб», «Че-
решні», «Банани», «Морква», «Зелена квасоля», 
«Помідори» та ін.), для яких характерна авторська 
заглибленість у конкретне, особлива деталізація.

У Парижі митець продовжив працювати 
в релігійній тематиці, до якої звертався ще в 
Нью-Йорку. Він написав картину «Розп’яття», в 
котрій переконливо продемонстрував ідею викуп-
ної жертви Ісуса Христа за людство, що потонуло 
в гріхах. Однією з найвдаліших у паризькій серії 
є малярська робота «Торс», адже вона засвід-
чила, що за роки експериментів у царині різних 
мистецьких напрямів і стилів Я. Гніздовський не 
втратив навички, які дала йому  академічна осві-
та, оскільки картина бездоганна з точки зору ри-
сунка, композиції, колориту.

Перебування у Франції для Я. Гніздовського 
збагатилося неодно ра зовими поїздками до євро-
пейських країн. Особливо йому подобалася Бель-
гія. Художник побував у таких містах, як Брюс-
сель, Бруж, Гент, Антверпен. 

У лютому 1958 р. подружжя Гніздовських 
прибуло до Нью-Йорка. Тут живописець продо-
вжив писати картини урбаністичної тематики. 
Але через деякий час інтерес до краєвидів гігант-
ського міста згас, і художник повернувся до тех-
ніки дереворізу та почав філігранно зображувати 
різні овочі, фрукти, квіти, пташок, звірів. У цій 
техніці митець досяг вершин майстерності. 

З початку 1960-х рр. у творчості Я. Гніздов-
ського настала золота доба. Діапазон жанрових 
зацікавлень митця був широченний: натюрморт, 
флора, фауна, пейзаж, портрет. Художник не 
створював монументальних полотен чи гравюр, 
пов’язаних з історичним минулим, з героїкою, 
але його твори полюбили в Америці. Їх визнавали 
люди з різних верств суспільства. Серед найтипо-
віших картин періоду 1960–1970-х рр.: «Дрова», 
«Тарілка вишень», «Хліб», «Прив’ялі помідори», 
«Зелені качани кукурудзи», «Вид з мого вікна», 
«Пекарня Анни», «Кактус, що цвіте на Різдво Хри-
стове», «Вівці за огорожею» та ін. 

Я. Гніздовський дуже любив природу. Бота- 
нічний сад і зоопарк у Бронксі, поблизу його міс-
ця проживання, стали основними джерелами
натхнення майстра. Птахи, тварини, квіти,  росли-
ни, а особливо дерева, були для ху дож ника, за його 
словами, «майже ідеальними моделями». Митцеві 
нарешті вдалося здійснити свою давню мрію – зро-
бити серію «портретів дерев». Сим во лізм дерева 
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як сили природи був важливим для тлумачення 
його ідей, що да вали свободу творчості. 

Головною тенденцією в зображенні природи 
Я. Гніздовським став аналітичний підхід. Віртуоз 
деталі, він розкрив перед гля дачем загадку доско-
налої будови живих організмів – рослин («Куль-
баба», 1964; «Соняшник», 1965; «Кактус», 1970) 
і тварин («Баран», 1961; «Індик», 1963; «Сова», 
1964; «Два барани», 1969; «Кіт, що спить», 1970). 
Про де мон струвати неповторну повторність, до-
сконалість живих істот, форма яких зав жди інди-
відуальна, але разом з тим чітко впорядкована за 
єдиним зразком, – основна мета графічних робіт 
Я. Гніздовського. Його дереворізи виконано з ви-
сокою майстерністю та точністю штриха. Одним 
зі знакових є дереворіз «Вівці» (1961).

Свідченням того, що Америка визнала талант 
українця, стало, наприклад, те, що Президент 
США Дж. Кеннеді, облаштовуючи свій кабінет у 
Білому домі, обрав дві його роботи  – «Зимовий 
пейзаж» та «Соняшник», а Асоціація американ-
ських митців у Нью-Йорку придбала для своєї 
галереї 220 відбитків серії дереворізів «Сосни». 
Персональні виставки художника з великим 
успіхом пройшли в Канаді, Японії, Австралії. 
В цілому ж за життя майстра відбулося понад 
90 персональних виставок його творів, а після 
смерті їх кількість значно зросла. 

Великий успіх мав і альбом митця «Екзотична 
рослинність. Колекція вазонів», виданий у 1972 р. 
Рослини, зображені Я. Гніздовським, приверну-
ли увагу фахівців у галузі рослинництва. У своїх 
наукових пошуках вони прагнули вивести сорти 
квітів, кущів, дерев такої ж краси і довершеності, 
як на картинах і гравюрах художника.

Загалом Я. Гніздовський виконав 377 гравюр 
у різних графічних техніках (дереворіз, лінорит, 
металорит). Більшість з них становлять дереворі-
зи. Дуже подобалося майстрові гравірування на 
поздовжньому зрізі дерева. Близько 30 його мета-
лоритів виконано у складній, ювелірно тонкій тех-
ніці ритування на металевих платівках. Серед лі-
норитів є багато кольорових ліногравюр. Техніку 
гравірування на лінолеумі митець опанував після 
переїзду в США. Гравюри художника розійшлися 
по багатьох країнах. Вони були й залишаються 
дуже популярними серед шанувальників мисте-
цтва в усьому світі.

Особливо улюбленим жанром графіки для 
Я. Гніздовського був екслібрис.  Майстер звертав-
ся до нього, коли втомлювався від картин, естампів, 
ілюстрацій. Книжковий знак для художника став 
своєрідним виявом дружби, адже переважну біль-
шість екслібрисів Яків Якович зробив для близь-
ких йому людей. Вдосконалюючи це мистецтво, 

Я. Гніздовський вийшов на американський, а зго-
дом і на міжнародний рівень, ставши одним із 
найвідоміших майстрів екслібриса ХХ ст. Його 
доробок у цьому жанрі – 54 закінчені екслібри-
си та велика кількість проектів і незавершених 
робіт. У 1986 р. в США вийшов альбом книжко-
вих знаків митця, який вважається одним із най-
кращих мистецьких видань того року в країні. 
Я. Гніздовський був членом редколегії журналу 
екслібрисів Великої Британії та членом Амери-
канського товариства любителів і авторів книж-
кового знака.

Створюючи унікальні гравюри, художник 
не забував про живопис. Він написав низку ці-
кавих портретів у реалістичній манері, зокрема, 
М. Масюкевича (1958), В. Барки (1959), Х. Пе-
ленської (1968), своєї дружини Стефанії та дочки 
Марії-Марти. 

Ще під час роботи в редакції журналу «Арка» 
Я. Гніздовський спробував свої сили в мисте-
цтвознавстві. В його публікаціях, присвячених 
творчості Ель Греко та Пітера Брейгеля Старшо-
го, відчувалося авторське бачення й розуміння 
мистецького явища. Вже тоді митець показав себе 
глибоким аналітиком, знавцем європейської куль-
тури, істориком і теоретиком. Як есеїст він писав 
з критичним аналізом, але вільною мовою публі-
цистичного і художнього твору. Спостереження 
та роздуми художника про мистецтво знайшли 
відображення в есе «Пробуджена царівна». Окре-
мим виданням українською мовою книга вийшла 
в 1967 р. в Нью-Йорку. Я. Гніздовський є автором 
інших численних книжок і статей. Він залишив 
близько 30 рукописів, серед яких – критичні стат-
ті, тези публічних промов, а також оповідання, 
п’єси, новели-водевілі, фейлетони.

В останні роки свого життя митець знову 
звернувся до сакральної теми. Греко-католик 
за хрещенням та віровизнанням, він мав широ-
кі християнські погляди. Сакральна тема була 
близька митцеві: у різні періоди життя він вико-
ристовував біблійні мотиви у творчості, створю-
вав проекти іконостасів. Серед його живописних 
робіт є архітектурні пейзажі із зображенням хра-
мів.  Також Я. Гніздовський є автором розписів і 
гравірувальних робіт, виконаних в українському 
кафедральному соборі Святого Іоанна Богосло-
ва в Нью-Йорку, церкві Св. Трійці в м. Сент-Ме-
різ-Сіті (штат Меріленд). Для церкви Пре святої 
Трійці, спорудженої українською громадою в місті 
Кергонксон (штат Нью-Йорк), він спроектував 
двоярусний іконостас з характерною для Украї-
ни орнаментальною різьбою і написав для нього 
27 ікон. Ця робота стала лебединою піснею мит-
ця. 8 листопада 1985 р. Я. Гніздовський помер у 
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Нью-Йорку. Його прах захоронено в колумбарії 
собору Святого Іоанна Богослова.

У заповіті художник висловив бажання по-
вернутися на батьківщину, яку палко любив і ні-
коли не забував. Він завжди згадував незабутню 
красу України, розкіш краєвидів Поділля, де ми-
нули його дитинство та юність. Проживши більшу 
частину життя на чужині, Я. Гніздовський завж-
ди пам’ятав про те, що він українець, а  праця для 
України стала сенсом його життя. Заповіт худож-
ника було виконано лише через 20 років: 5 листо-
пада 2005 р. на Личаковському цвинтарі у Львові 
відбулося перепоховання праху видатного митця.

Протягом багатьох десятиліть великий пласт 
культури, створений українською діаспорою, 
не був відомий в Україні, її народу, для якого ця 

культура насамперед творилася. Вперше тво-
ри видатного українця співвітчизники побачили 
в 1990 р. – з травня по липень вони демонстру-
валися в Києві, Львові, Тернополі. Того ж року 
низку робіт митця вдова художника С. Гніздов-
ська подарувала музеям цих міст. Пізніше його 
твори було передано музеям Івано-Франківська 
та Чернівців. Кілька оригіналів графічних творів 
Я.  Гніздовського зберігаються в Борщівському 
обласному краєзнавчому музеї. Але переважна 
частина творчої спадщини художника перебуває 
в найкращих музеях США, а також у приватних 
колекціях у різних країнах. Архіви митця зберіга-
ються у слов’янському та балтійському відділах 
Нью-Йоркської публічної бібліотеки.
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Стрітення

Весна й зима зустрілись тихо,
Та ще зустрівся з ніччю день.
І рання всміхнена відлига
Вже заковзалась до людей.

Ми стрілись теж на цій дорозі,
Як та весна, як та зима…
Але сніжить ще і морозить –
У нас ще стрітення нема.

В. Крищенко 1

У лютому поле чисте, та хліб не родить.

У лютому снігу багато – рік буде багатий.

Як лютий не лютуй, а на весну брів не хмур.

Лютий додає до весни охоти, 
але ти взувай ще добрі чоботи.

1 Крищенко В. Стрітення // Любові бентежна струна : лірика / В. Крищенко. – Київ, 2013. – С. 135.
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Лютий

1 
120 років від дня народження Андрія Петровича Ковалівського (1895–1969), українського іс-

торика і етнографа 
120 років від дня народження Джона Форда [справж. – Шон Алоїзіус О’Фіні (1895–1973)], аме-

риканського кінорежисера
110 років від дня народження Ейвіна Болстада Булстада (1905–1979), норвезького письменника 

2
420 років від дня народження Якоба ван Кампена (1595–1657), нідерландського архітектора 
250 років від дня народження Тимофія Федоровича Осиповського (1765–1832), російського 

і українського математика 
170 років від дня народження Івана Павловича Пулюя (1845–1918), українського фізика, 

електротехніка, громадського діяча 
140 років від дня народження Фріца Крейслера (1875–1962), австрійського скрипаля і компо-

зитора 
130 років від дня народження Марії Євгенівни Малиш-Федорець (1885–1960), української 

актриси (Австралія)
130 років від дня народження Михайла Васильовича Фрунзе (1885–1925), російського вій-

ськового і державного діяча 
125 років від дня народження Костянтина Сергійовича Малюшкевича (1890–1937?), україн-

ського церковного діяча, єпископа УАПЦ 
125 років від дня народження Тимофія Даниловича Страхова (1890–1960), українського вче-

ного в галузі мікології та фітопатології, педагога 
110 років від дня народження Миколи Васильовича Черського (1905–1994), російського вче-

ного в галузі механіки й розробки родовищ нафти і газу 
100 років від дня народження Параски Павлівни Сисуненко (1915), українського майстра на-

родно-декоративного ткацтва 
80 років від дня народження Євгена Павловича Веліхова (1935), російського фізика-теоретика 

3
280 років від дня народження Ігнаци Красіцького (1735–1801), польського поета, драматурга 

і публіциста 
170 років від дня народження Карела Глазера (1845–1913), словенського літературознавця, мо-

вознавця 
100 років від дня народження Олександра Сергійовича Поваренних (1915–1986), українсько-

го геолога-мінералога 
90 років від дня народження Бориса Миколайовича Андрійченка (1925), українського пись-

менника 

4
Всесвітній день боротьби із захворюванням на рак 
Відзначається щорічно з ініціативи ВОЗ

70 років від початку проведення (4–11 лютого 1945) Кримської конференції в Ялті керівни-
ків країн антигітлерівської коаліції – СРСР, США та Великобританії

510 років від дня народження Міколая Рея (1505–1569), польського письменника 
140 років від дня народження Людвіга Прандтля (1875–1953), німецького вченого в галузі ме-

ханіки 
130 років від дня народження Степана-Максима Володимировича Балея (1885–1952), укра-

їнського і польського психолога 
130 років від дня народження Георгія Володимировича Фольборта (1885–1960), українського 

фізіолога 
125 років від дня народження Леоніда Костянтиновича Коровицького (1890–1976), україн-

ського терапевта, інфекціоніста 
125 років від дня народження Григорія Григоровича Петренка (1890–1952), українського 

журналіста, редактора
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70 років від дня народження Полада Бюль-Бюль огли [справж. прізв. – Мамедов (1945)], азер-
байджанського композитора і співака 

5
430 років від часу заснування (1585) у Львові Успенського ставропігійського братства
175 років від дня народження Остапа Степановича Терлецького (1850–1902), українського 

громадського і політичного діяча, літературознавця 
100 років від дня народження Роберта Хофстедтера (1915–1990), американського фізика-екс-

периментатора, лауреата Нобелівської премії в галузі фізики (1961)
90 років від дня народження Івана Федоровича Варавви (1925–2005), російського поета 

6
350 років від дня народження Анни Стюарт (1665–1714), королеви Англії, Шотландії та Ірландії 
120 років від дня народження Пола Брегга (1895–1976), американського дієтолога, піонера руху 

за здоровий спосіб життя у США 
110 років від дня народження Владислава Гомулки (1905–1982), польського політичного діяча 
70 років від дня народження Боба Марлі (1945–1981), ямайського співака, музиканта, виконав-

ця музики реггі 

7
220 років від дня перейменування (1795) турецького порту Хаджибей на Одесу 
360 років від дня народження Жана Франсуа Реньяра (1655–1709), французького драматурга 
130 років від дня народження Гаррі Сінклера Льюїса (1885–1951), американського письменни-

ка, лауреата Нобелівської премії в галузі літератури (1930)
100 років від дня народження Бориса Абрамовича Буркатова [справж. – Гольденштейн (1915)], 

українського літературознавця, журналіста, драматурга 

8
120 років від дня народження Олександра Юліановича Кульчицького (1895–1980), україн-

ського вченого-психолога, громадського і освітнього діяча, віце-президента Європейського відділення 
НТШ (Франція)

90 років від дня народження Віктора Івановича Зарецького (1925–1990), українського жи-
вописця 

90 років від дня народження Джека Леммона (1925–2001), американського кіноактора, кіноре-
жисера

9
150 років від дня народження Еріха Дагоберта фон Дригальського (1865–1949), німецького 

геофізика і полярного дослідника 
150 років від дня народження Стелли Патрік Кемпбелл [справж. – Беатріс Стелла Таннер 

(1865–1940)], англійської актриси 
120 років від дня народження Івана Романовича Галинського (1895–1965), українського кобзаря 
100 років від дня народження Бориса Федоровича Андреєва (1915–1982), російського кіноактора

10
День безпечного Інтернету 1

Відзначається щорічно з 2004 р. у другий вівторок лютого за ініціативою європейських некомер-
ційних організацій

75 років від часу створення (1940) у Кракові Революційного проводу ОУН на чолі з С. Банде-
рою 

240 років від дня народження Чарльза Лема (1775–1834), англійського письменника, літератур-
ного критика

1  Запроваджено з просвітницькою метою щодо  відповідальнішого підходу до використання онлайнових технологій та мобіль-
них телефонів, особливо серед дітей та молоді, в усьому світі. Сайт Дня безпечного Інтернету: http://www.saferinternetday.org. 
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180 років від дня народження Віктора Хенсена (1835–1925), німецького фізіолога 
125 років від дня народження Бориса Леонідовича Пастернака (1890–1960), російського пись-

менника, лауреата Нобелівської премії в галузі літератури (1958)
120 років від дня народження Василя Вишиваного [справж. – Вільгельм Франц фон Габ-

сбург-Лотрінген (1895–1948)], австрійського принца, військового діяча, полковника УНР, українсько-
го патріота 

100 років від дня народження Володимира Михайловича Зельдіна (1915), російського актора 
80 років від дня народження Таїсії Йосипівни Литвиненко (1935), української актриси 

11
210 років від дня народження Івана Михайловича Скоропадського (1805–1887), українського 

мецената, громадського та культурно-освітнього діяча 
150 років від дня народження Василя Cтефановича Кульженка (1865–1934), українського ви-

давця, культурного діяча, педагога 
140 років від дня народження Василя Івановича Качалова [справж. – Шверубович (1875–

1948)], російського актора 
110 років від дня народження Братко Крефта (1905–1996), словенського письменника, літера-

турознавця 

12
Собор трьох святителів: Василя Великого, Іоанна Золотоустого, Ãригорія Богослова
350 років від дня народження Рудольфа Якоба Камераріуса (1665–1721), німецького лікаря, 

ботаніка 
160 років від дня народження Миколи Миколайовича Синельникова (1855–1939), україн-

ського і російського режисера, актора, педагога 
150 років від дня народження Казимежа Пшерви-Тетмайєра (1865–1940), польського пись-

менника
120 років від дня народження Оксани Трохимівни Павленко (1895–1991), української художниці
120 років від дня народження Анатолія Галактіоновича Петрицького (1895–1964), україн-

ського живописця і театрального художника 
100 років від дня народження Василя Миколайовича Ажаєва (1915–1968), російського пись-

менника 

13
Всесвітній день радіо 
Відзначається щорічно з ініціативи ЮНЕСКО з 2011 р.
150 років від дня народження Григорія Львовича Любомирського (1865–1937), українського 

музикознавця, педагога, композитора 
100 років від дня народження Лідії Миколаївни Смирнової (1915–2007), російської кіноактриси 

14
День Святого Валентина
190 років від дня народження Каюма Насирі [справж. – Габделкаюм Габденнасирович Насиров 

(1825–1902)], татарського вченого-просвітителя і письменника 
160 років від дня народження Всеволода Михайловича Гаршина (1855–1888), російського 

письменника, вихідця з України 
150 років від дня народження Єгора Івановича Орлова (1865–1944), українського хіміка-тех-

нолога 
140 років від дня народження Теодора Рожанковського (1875–1970), українського вченого, 

судді, правника, політичного і військового діяча (США)
130 років від дня народження Володимира Дмитровича Коваля (1885–1927), українського вче-

ного-агронома, лідера кооперативного руху, державного діяча, одного із засновників Центральної Ради 
125 років від дня народження Тодора Димитрова Павлова (1890–1977), болгарського філосо-

фа, естетика, літературного критика, громадського діяча 
120 років від дня народження Олександра Олександровича Мікуліна (1895–1985), україн-

ського і російського вченого, конструктора авіаційних двигунів 
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80 років від дня народження Григоре Павловича Вієру (1935–2009), молдавського поета 

15
Стрітення Ãосподнє
День вшанування учасників бойових дій на території інших держав
Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України № 180/2004 від 11.02.2004 р.
125 років від дня народження Семена Семеновича Богатирьова (1890–1960), українського і 

російського музикознавця, педагога
110 років від дня народження Гайраті [справж. – Абдурахім Абдуллаєв (1905–1976)], узбецького 

письменника 

16
275 років від дня народження Джамбаттіста Бодоні (1740–1813), італійського друкаря, видав-

ця, художника-шрифтовика 
225 років від дня народження Антона Антоновича Шімзера (1790–1836), австрійського і укра-

їнського скульптора 
170 років від дня народження Джорджа Кеннана (1845–1924), американського публіциста 
130 років від дня народження Зінаїди Сергіївни Рибчинської (1885–1964), української драма-

тичної акторки і співачки 
130 років від дня народження Мирослава Сіменовича-Сіменса (1885–1967), українського те-

рапевта і громадського діяча (США)
110 років від дня народження Петра Антиповича Власюка (1905–1980), українського агрохімі-

ка, ґрунтознавця, фізіолога рослин 
110 років від дня народження Олексія Матвійовича Румянцева (1905–1993), російського і 

українського економіста 
90 років від дня народження Валерія Аркадійовича Гінзбурга (1925–1998), російського кіно-

оператора 

17
150 років від дня народження Сильвіє Страхимира Краньчевича (1865–1908), хорватського 

поета, критика 
130 років від дня народження Юрія Жевченка (1885 – бл. 1938), українського церковного діяча, 

архієпископа УАПЦ 
120 років від дня народження Володимира Олександровича Неллі (1895–1980), російського і 

українського режисера, педагога 
90 років від дня народження Лідії Іванівни Попової (1925), українського мистецтвознавця і критика

18
360 років від дня народження П’єтро Джованні Гварнері [відомого ще як Pietro da Mantova 

(1655–1720)], італійського скрипкового майстра 
270 років від дня народження Алессандро Джузеппе Антоніо Анастасіо Вольти (1745–1827), 

італійського фізика, хіміка і фізіолога, одного з основоположників вчення про електрику 
190 років від дня народження Мора Йокаї (1825–1904), угорського прозаїка 
160 років від дня народження Льва Платоновича Симиренка (1855–1920), українського 

вченого, помолога і плодовода 
130 років від дня народження Андрія Олексійовича Борисяка (1885–1962), російського віо-

лончеліста, педагога
125 років від дня народження Володимира Михайловича Корецького (1890–1984), україн-

ського правознавця
120 років від дня народження Семена Костянтиновича Тимошенка (1895–1970), радянського 

воєначальника, Маршала Радянського Союзу 
80 років від дня народження Геннадія Ігоревича Гладкова (1935), російського композитора 
80 років від дня народження Юліана Абрамовича Калішера (1935–2007), російського режи-

сера-мультиплікатора 

19
170 років від дня народження Федора Івановича Успенського (1845–1928), російського історика 

Лютий
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150 років від дня народження Георгія Миколайовича Висоцького (1865–1940), українського 
вченого в галузі лісівництва, ґрунтознавства, геоботаніки та гідрології 

100 років від дня народження Марії Квітковської (1915–1994), української громадської діячки, 
соціолога, голови Всесвітньої федерації українських жіночих організацій 

90 років від дня народження В’ячеслава Олександровича Кудіна (1925), українського кі-
нознавця і філософа 

20
Всесвітній день соціальної справедливості 
Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A/RES/62/10 

від 18.12.2007 р. В Україні відзначається згідно з Указом Президента України №1021/2001 від 
04.11.2011 р.

1620 років від дня заснування (395) у Віфлеємі першого в історії християнства жіночого мо-
настиря 

160 років від дня народження Ганни Петрівни Затиркевич-Карпинської (1855–1921), укра-
їнської актриси 

110 років від дня народження Уласа Олексійовича Самчука [справж. – Данильчук (1905–
1987)], українського письменника, журналіста і публіциста  (Канада)

90 років від дня народження Віктора Леонтійовича Свободи (1925–1992), українського пись-
менника, педагога, літературознавця (Велика Британія)

21
Міжнародний день рідної мови 
Проголошено на ХХХ сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО, відзначається щорічно з 2000 р.
200 років від дня народження Жана-Луї-Ернеста Месоньє (1815–1891), французького живописця 
180 років від дня народження Михайла Йосиповича Микешина (1835–1896), російського 

скульптора і графіка, автора пам’ятника Б. Хмельницькому в Києві
160 років від дня народження Тимофія Григоровича Лубенця (1855–1936), українського педа-

гога, методиста, діяча народної освіти 
150 років від дня народження Федора Захаровича Омельченка (1865–1924), українського мі-

кробіолога, патоморфолога, антрополога 
120 років від дня народження Хенріка Карла Петера Дама (1895–1976), данського біохіміка, 

лауреата Нобелівської премії в галузі фізіології і медицини  (1943)
120 років від дня народження Тимоша Олесіюка (1895–1978), українського лікаря, демографа, 

громадського і політичного діяча (США)
110 років від дня народження Дмитра Васильовича Нитченка [псевд. – Дмитро Чуб (1905–

1999)], українського педагога, письменника, літературознавця (Австралія)
100 років від дня народження Євгена Михайловича Ліфшиця (1915–1985), радянського фізи-

ка-теоретика 
90 років від дня народження Ігоря Наумовича Шамо (1925–1982), українського компози-

тора 

22
560 років від дня народження Йоганна Рейхліна (1455–1522), німецького філолога, письменника 
125 років від дня народження Віктора Мусійовича Коровчинського (1890–1949), українсько-

го живописця 
110 років від дня народження Владислава Курашкевича (1905–1997), польського мовознавця 
100 років від дня народження Сергія Володимировича Гусовського (1915–1983), українсько-

го машинобудівника, інженера-механіка 

23
330 років від дня народження Георга Фрідріха Генделя (1685–1759), німецького композитора 

і органіста 
270 років від дня народження Івана Єгоровича Старова (1745–1808), російського архітектора, 

одного з основоположників російського класицизму 
175 років від дня народження Всеволода Володимировича Крестовського (1840–1895), росій-

ського письменника 
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160 років від дня народження Едварда Харкевича (1855–1913), українського освітнього діяча, 
мовознавця 

125 років від дня народження Костя Кисілевського (1890–1974), українського мовознавця і пе-
дагога (США)

110 років від дня народження Івана Дем’яновича Момота (1905–1931), українського критика і 
літературознавця 

90 років від дня народження Єлизавети Іванівни Чавдар (1925–1989), української співачки і 
педагога 

24
240 років від дня народження Матея Копецького (1775–1847), чеського театрального діяча, актора 
170 років від дня народження Павла Андрійовича Костичева (1845–1895), російського учено-

го, одного із основоположників ґрунтознавства 
150 років від дня народження Івана Львовича Липи (1865–1923), українського письменника і 

громадсько-культурного діяча, лікаря 
130 років від дня народження Льва Наумовича Троповського (1885–1944), радянського біблі-

ографа, бібліотекознавця,  книгознавця 
120 років від дня народження Всеволода В’ячеславовича Іванова (1895–1963), російського 

письменника, сценариста
120 років від дня народження Дмитра Артемовича Май-Дніпровича [справж. – Майборода 

(1895–1930)], українського поета 
90 років від дня народження Любові Василівни Попової (1925–1996), української оперної спі-

вачки 

25
110 років від дня народження Павла Павловича Вірського (1905–1975), українського балет-

мейстера 
110 років від дня народження Розалії Борисівни Гуревич (1905–1971), українського бібліогра-

фа, бібліотекознавця 

26
160 років від дня народження Миколи Вікторовича Насонова (1855–1939), російського зоолога 
130 років від дня народження Миколи Івановича Федюка (1885–1962), українського живописця 

27
140 років від дня народження Володимира Петровича Філатова (1875–1956), українського 

офтальмолога і хірурга, засновника школи вітчизняних офтальмологів 
70 років від дня народження Даніеля Ольбрихського (1945), польського кіноактора 

28
340 років від дня народження Гійома Деліля (1675–1726), французького картографа
135 років від дня народження Мартіроса Сергійовича Сар’яна (1880–1972), вірменського жи-

вописця 
125 років від дня народження Осипа-Романа Йосафатовича Сорохтея (1890–1941), україн-

ського живописця й графіка 
120 років від дня народження Михайла Федоровича Матчака (1895–1958), українського вій-

ськового і громадсько-політичного діяча, публіциста, книговидавця 
110 років від дня народження Михайла Михайловича Бєлоусова (1905–1960), українського та 

російського актора 
80 років від дня народження Всеволода Вікторовича Васильєва (1935), українського вченого 

в галузі електроніки й моделювання 

Цього місяця виповнюється: 
160 років від початку (1855) Київської козаччини, масового антикріпосницького руху селян 

Київської губернії
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Серед україн-
ських учених, котрі 

сягнули вершин європейської і світової науки, 
одне з найпочесніших місць посідає Іван Павлович 
Пулюй, який своєю науковою діяльністю заслу-
жив широке міжнародне визнання. Проте дослід-
ник довгий час залишався невідомим в Україні, 
задля кращого майбутнього якої він невтомно пра-
цював поза її межами впродовж усього життя. 

У новітній історії світової науки і техніки 
важко знайти постать, яка могла б зрівнятися з 
І. Пулюєм багатогранністю своїх зацікавлень і 
одночасно найвищим рівнем досягнень у кожно-
му напрямі діяльності. Він був фізиком, матема-
тиком, електротехніком, астрономом, теологом, 
філософом, видатним популяризатором наукових 
знань і неперевершеним педагогом, знав 15 мов. 
Його фундаментальні праці з фізики торували 
шлях до епохальних відкриттів кінця XIX ст., ста-
ли підґрунтям відкриття Х-променів та електро-
на (як складової частини атомів усіх речовин), 
сприяли становленню Х-променелогії як науки, 
її активному застосуванню в медицині: зробле-
на у США одним з  електровакуумних апаратів 
І. Пулюя рентгенограма вперше у світі зафіксу-
вала перелом людської кінцівки (1896). І. Пулюй 
першим з фізиків сформулював ідеї щодо природи 
катодних Х-променів. Ці ідеї дуже близькі до су-
часного їх розуміння і базуються на електронній 
теорії будови речовин.

У галузі електротехніки вчений удоскона-
лив технологію виготовлення розжарювальних 
ниток для освітлювальних ламп, першим дослі-
див неонове світло. Саме винаходи й  конструк-
ції І. Пулюя дали поштовх масовому поширенню 
електричного освітлення міст Європи. У ряді 

промислово розвинених країн Європи було за-
патентовано запропоновану ним конструкцію 
телефонних станцій та абонентських апара-
тів, зокрема застосування розподільного тран-
сформатора. За його участі запрацювала низка 
електростанцій на постійному струмі в Австро-
Угорщині, а також перша електростанція в Єв-
ропі на змінному струмі.

Велич І. Пулюя полягає і в подвижницькій 
та цілеспрямованій громадській діяльності, яку 
він присвятив українському духовному й на-
ціональному відродженню. Обстоювання ним 
національних інтересів українців у межах двох 
імперій (Австро -Угорської та Російської) було 
спрямовано на утвердження повноправного ку-
льтурного, соціального й політичного стату-
су української нації, на розвиток і легалізацію 
української національної ідеї, яка була провід-
ною в житті дослідника.

Народився майбутній учений у містечку 
Гримайлові (нині Гусятинського району Терно-
пільської області), в родині греко- католицького 
священика Павла Пульгуя, який пізніше взяв 
прізвище Пулюй.

У шестирічному віці батьки віддали сина до 
школи. Навчання давалося легко, він швидко 
опанував абетку, а згодом – латинський і го-
тичний шрифти. У 1856 р. вступив до класичної 
гімназії в Тернополі, яку закінчив з відзнакою. 
Виконуючи волю батьків, обрав теологічний фа-
культет Віденського університету, де одночасно 
(як вільний слухач) відвідував лекції з фізики, 
математики та астрономії на філософському 
факультеті. Курс навчання на теологічному фа-
культеті завершив з відзнакою (1869), однак свя-
щеннослужителем стати не захотів. Молодий 

2 лютого

Світоч української науки
До 170- річчя від дня народження ².  Пулюя (1845–1918)

…Оружє ваше нехай буде просьвіта і наука! 
У безутомній праци наповняйте засїки і комори ваші 

добром землі руської і добром всесвітніх наук,
 та нехай буде у вас ще як найбільша економія і ощадність сил ваших 

духових, як і достатків материяльних.
 Не марнуйте добра вашого, а зберегайте для дїтий ваших і на той 

час, коли будуть жадати жертв ваших для сьвятого дїла.
І. Пулюй 1

  1 Пулюй І. Збірник праць. – Київ, 1996. – [Т. 1/2]. – С. 598.
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чоловік зробив свідомий вибір на користь нау-
ки, хоча цей крок став причиною розриву із 
сім’єю – батьки зреклися свого сина. І. Пулюй 
відвідав рідний Гримайлів лише через десятки 
років (у 1905-му), щоб встановити привезений 
надгробок на їхній могилі та попрощатися з рід-
ним краєм назавжди. 

Закінчивши з відзнакою фізико-математичне 
відділення філософського факультету Віденсько-
го університету (1872), І. Пулюй був залишений 
на два роки для науково-дослідної роботи у фі-
зичній лабораторії професора В. Лянґа. Успішна 
діяльність на науковій ниві сприяла запрошенню 
молодого вченого до викладання найсучасніших 
розділів фізики у Військово-морській академії 
м. Фіуме (пізніше Рієка, у Хорватії), де він розпо-
чав активну педагогічну діяльність. Свої зусилля 
І. Пулюй насамперед спрямував на модернізацію 
навчальних програм та обладнання фізичної ла-
бораторії: сконструював оригінальний апарат для 
вимірювання механічного еквівалента теплоти, 
який швидко здобув широке визнання і став необ-
хідним елементом навчальних лабораторій в євро-
пейських університетах (зокрема Львівському). 
У 1878 р. прилад було відзначено срібною медал-
лю на Міжнародній виставці в Парижі.

І. Пулюю вдалося одержати стипендію від Мі-
ністерства освіти Австро -Угорщини для подаль-
шого навчання у Страсбурзькому університеті 
(1875–1877), де фізичні дослідження очолював 
відомий учений, засновник знаної в Європі науко-
вої школи з експериментальної фізики А. Кундт. 
Тут І. Пулюй зацікавився новим відгалуженням 
у фізиці – електротехнікою. І хоча наукові інте-
реси його на той час обмежувалися чистою фі-
зикою, саме електротехніка мала в майбутньому 
вирішальний вплив на подальшу наукову кар’єру 
дослідника.

Після захисту дисертації (1876), здобувши 
ступінь доктора «натуральної філософії» (фізи-
ки), Іван Павлович до 1883 р. викладав як при-
ват-доцент у Віденському університеті новий на 
той час курс з молекулярно- кінетичної теорії га-
зів та механічної теорії теплоти, за що, однак, не 
отримував грошової винагороди. Одночасно за 
невелику платню працював асистентом у фізич-
ній лабораторії професора Лянґа (до 1882 р.), де 
проводив інтенсивні дослідження електричних 
розрядів у розріджених газах. На його думку, 
саме тут потрібно було шукати розгадку природи 
електричного струму. 

Дуже швидко І. Пулюй досягнув значних 
успіхів у з’ясуванні механізму виникнення, при-
роди та властивостей катодних променів. Ви-
словлені ним припущення та ідеї випереджали 

наукову думку на десятиліття, а поставлені дослі-
ди й сконструйовані для цього прилади прислу-
жилися до відкриття й дослідження Х-променів. 
Отримані результати вчений висвітлив у низці 
публікацій, які було видано окремою моногра-
фією «Промениста електродна матерія і так зва-
ний четвертий агрегатний стан» (1883).

Оволодівши мистецтвом видування скла, 
І. Пулюй власноручно виготовляв оригінальні 
вакуумні апарати, які експонувалися й були від-
значені преміями та дипломами на різних міжна-
родних виставках. Деякі з них придбав для своєї 
колекції Паризький національний музей мистецтв 
і ремесел. Особливе захоплення у відвідувачів 
викликала перша люмінесцентна лампа. Як з’ясу-
валося через 14 років, вона була потужним дже-
релом випромінювання Х-променів і стала прото-
типом рентгенівської трубки.

Попри успішну наукову діяльність, І. Пулюй 
постійно зазнавав фінансових труднощів. Не отри-
мавши платної посади доцента фізики в універси-
теті, він змушений був на деякий час відкласти свої 
наукові дослідження. У 1882 р. вчений прийняв 
вигідну пропозицію і став технічним директором 
електротехнічного бюро у Відні, розробляв освіт-
лювальні лампи розжарювання, які за багатьма 
параметрами переважали лампи Едісона й Свана. 
Водночас працював консультантом однієї з про-
мислових електротехнічних фірм і директором фа-
брики електричних лампочок власної конструкції.

У 1883 р. у Відні відбулася електротехнічна ви-
ставка, на якій своїми винаходами І. Пулюй привер-
нув увагу не тільки промисловців, а й представни-
ків уряду й високопоставлених осіб. По закінченні 
виставки дослідник отримав від власника відомої 
в Європі електротехнічної фірми пропозицію на 
дуже вигідних умовах узяти участь у підготовці 
Міжнародної електротехнічної виставки, що мала 
відбутися влітку 1884 р. у м. Штайрі. Прийнявши 
пропозицію за умови, що при бажанні будь-коли 
зможе повернутися до наукової праці, І. Пулюй пе-
реїхав до цього міста, де організував виробництво 
освітлювальних ламп власної конструкції. 

Фабрика, якою керував Пулюй, повинна була 
забезпечити електричне освітлення виставки в 
м. Штайрі. Її територію та прилеглі вулиці освіт-
лювали близько тисячі ламп. Це було сенсацією, 
про яку багато писала преса. Виставку відвідав 
сам цісар Австро-Угорщини Франц Йосиф і був  
вражений  небаченою доти ілюмінацією.

Невдовзі Іван Павлович отримав пропозицію 
Міністерства освіти обійняти посаду професора 
кафедри фізики і електротехніки Німецької по-
літехніки у Празі (1884). Відтоді почався тріум-
фальний празький період його життя і діяльності, 
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який тривав до останніх днів ученого. У цей час 
І. Пулюй досяг найвищого щабля у своїй науковій 
і педагогічній діяльності. Нарешті до нього при-
йшов успіх, були визнані та отримали належну 
оцінку здобутки. 

Учений приділяв велику увагу навчальним 
курсам, виокремлюючи в окремий електротех-
ніку, дбав про розширення технічної бази на-
вчального закладу, зокрема, створення елек-
тричної майстерні. 

У 1888 р. Іван Павлович став ректором Ні-
мецької політехніки, а в 1890–1891-х рр.  обій-
няв посаду декана машинобудівельного фа-
культету. В 1902 р. завдяки значним зусиллям 
ученого було створено першу в Європі кафедру 
електротехніки під його керівництвом. Дослід-
ник виявив глибоке розуміння проблем елек-
троенергетики та запропонував широкомасш-
табний підхід до їхнього розв’язання. 

І. Пулюй фахово і переконливо обстоював 
переваги будівництва потужних гідроелектро-
станцій змінного струму. Основні принципи 
своєї концепції йому вдалося втілити в життя 
при розв’язанні проблеми електрифікації Праги. 
Дуже швидко Іван Павлович став авторитетним 
фахівцем у цій сфері, виступаючи головним уря-
довим експертом щодо проектування та будівниц-
тва гідроелектростанцій у Чехії та Моравії. 

За видатні наукові й педагогічні досягнен-
ня в галузі фізики та електротехніки в 1906 р. 
І. Пулюй був нагороджений орденом Залізної ко-
рони, у 1910-му отримав титул радника цісарсько-
го двору, а в 1913-му став почесним членом Віден-
ського електротехнічного товариства.

І. Пулюй зробив вагомий внесок у вивчення 
Х-променів, які сьогодні ми називаємо «рентгенів-
ськими». Він став першим ученим, який відкрив 
іонізаційну властивість нових променів під час 
їх проходження через розріджені гази, дослідив 
місце їх виникнення та просторовий розподіл, 
а також уперше дав наукове пояснення приро-
ди і механізму утворення Х-променів. Учений 
В. Рентген тоді ще не мав  такого повного розу-
міння цього питання. Тільки за іронією долі свого 
часу було проігноровано ім’я Пулюя і прославле-
но ім’я Рентгена.

Звістка про відкриття невидимих всепрони-
кних променів, яке здійснив проф. Вюрцбурзь-
кого університету В. Рентген, досягнула Праги 
7 січня 1896 р. і, за свідченням очевидців, дуже 
схвилювала І. Пулюя, який зрозумів, що ще 14 ро-
ків тому, досліджуючи електричні розряди в роз-
ріджених газах, був за крок до успіху.

Відновивши дослідження з електровакуум-
ними приладами власної конструкції, І. Пулюй 

дуже швидко підтвердив результати, отримані 
В. К. Рентгеном, і водночас з’ясував нові важли-
ві властивості Х-променів, які лише згодом були 
описані німецьким ученим.

Продемонструвавши 6 лютого 1896 р. на за-
сіданні математично-природничого відділу Віден-
ської академії наук високоякісні світлини хребта 
мертвої двомісячної дитини, туберкульозної руки 
одинадцятирічної дівчинки та інших частин люд-
ського тіла, виконані за допомогою Х-променів, 
І. Пулюй першим звернув увагу на перспективу їх 
практичного застосування в медицині. Провідні 
європейські газети й журнали на своїх сторінках 
тривалий час репродукували ці світлини завдяки 
їх високій якості, що пояснювалося  використан-
ням лампи особливої конструкції, виготовленої 
вченим 14-ма роками раніше. Саме нею послуго-
вувалися перші дослідники Х-променів на Амери-
канському континенті.

Хоча наукова діяльність І. Пулюя пов’язана 
переважно з Віднем і Прагою, він упродовж усьо-
го життя проводив надзвичайно велику роботу з 
підвищення освітнього, наукового і культурного 
рівня українського народу. Понад 30 років видат-
ний фізик і електротехнік постійно дбав про те, 
щоб дати рідному народові духовну літературу, 
написану сучасною українською мовою, займався 
перекладацькою, літературною діяльністю, вирі-
шуючи водночас відповідні фінансові, організа-
ційні та видавничі проблеми. Спершу було видано 
«Молитовник для руського народу» українською 
мовою (1869,   1871 – допов.). Вершиною зусиль 
ученого у цьому напрямі став вихід у світ повно-
го українського перекладу Біблії («Святе Письмо 
Старого і Нового Завіту», 1903), здійсненого у 
творчій співпраці з П. Кулішем та І. Нечуєм-Ле-
вицьким. Біблію було видано у Відні Британським 
і Закордонним біблійним товариством, а її пере-
клад визнано найкращим серед слов’янських. 

І. Пулюй робив усе можливе і майже немож-
ливе, щоб усупереч заборонним указам російсько-
го уряду добитися поширення українських видань 
духовної літератури у Наддніпрянській Україні. 
Для забезпечення підручниками українських гім-
назій, за відкриття яких ще тільки велася бороть-
ба, Іван Павлович у свої студентські роки підготу-
вав переклад підручників з геометрії та ботаніки.

Для матеріальної підтримки студентів -ук-
раїнців, які навчалися за межами батьківщини, 
І. Пулюй разом з іншим видатним ученим, також 
уродженцем Тернопільщини, ректором Карлово-
го університету у Празі І. Горбачевським заснував 
благодійний фонд («Фонд Пулюя»), який існував 
до 1939 р. Як один із перших дійсних членів На-
укового товариства ім. Шевченка у Львові, цієї, 
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по суті, української академії наук, учений запо-
чаткував видання українською мовою оригіналь-
них наукових праць, розроблюючи відповідну 
термінологію. Велику увагу він приділяв також 
виданню науково -популярних книжок і статей.

З початком Першої світової війни І. Пулюй ра-
зом з іншими українськими громадськими діячами 
заснував у Празі Комітет допомоги українським 
біженцям із Галичини, окупованої російськими 
військами, а також пораненим воякам і військово-
полоненим українцям, що воювали у складі проти-
борчих армій.

Усвідомлюючи важливість моменту для вирі-
шення українського питання, І. Пулюй розгорнув 
активну політичну діяльність для його роз’яснен-
ня й просування у вищих владних структурах. Цій 
меті було підпорядковано виступи вченого перед 
громадськістю, публіцистичні статті й політичні 
праці. Широкий резонанс викликали дві німець-
комовні брошури під назвою «Польські русофіли 
і масові арешти вірних державі українців у Гали-
чині» та «Україна та її міжнародне політичне зна-
чення» (1915), присвячені відповідно внутрішній 
і зовнішній політиці центрального уряду Австро-
Угорської імперії.

У першій ідеться про нерівноправне ста-
новище українців і поляків у Східній Галичині, 
вміщено критику позиції центрального уряду, 
що спричинила таке становище; у другій автор, 
окресливши суть і мету споконвічних прагнень 
українського народу, їх історичну закономір-
ність і справедливість,  висловив свіже бачення 
регіонального та глобального геополітичного по-
ложення України, його впливу на стабілізацію 
політичного становища у Східній та Централь-
но-Східній Європі. А твердження, що самостій-
ність України є ключем для досягнення миру в 
усій Європі, стало відтоді сутністю української 
геополітичної концепції.

У 1916 р. проф. І. Пулюю надійшла пропо-
зиція обійняти посаду міністра освіти, однак че-
рез поганий стан здоров’я він змушений був від-
мовитися  й цього ж року вийти на пенсію. Вже 
наступного року першим міністром-українцем в 
австрійському уряді став його товариш – проф. 
І. Горбачевський, котрий очолив міністерство на-
родного здоров’я.

Виснажене невтомною працею серце вченого 
зупинилося 31 січня 1918 р., через кілька днів піс-
ля проголошення  Української Народної Республі-
ки, про яку він так мріяв.

Саме через велику любов до свого народу й 
бажання бачити його вільним, самостійним у ря-
дах освічених народів Європи І. Пулюй не був зна-
ний українцями впродовж десятиліть існування 
тоталітарного режиму. Лише після відзначення в 
1995 р. 150-річного ювілею від дня народження ви-
датного вченого на загальнонаціональному рівні 
його ім’я почало активно входити в життя сучас-
ної України, що дало змогу не тільки гідно вшану-
вати цю геніальну людину, а й певною мірою по-
вернути на батьківщину його наукову спадщину. 
Фундаментальні праці з фізики та електротехніки, 
науково-популярні, публіцистичні статті, спогади 
І. Пулюя – видатного фізика, вдумливого філосо-
фа, щирого українського патріота, є надзвичайно 
актуальними. 

Сьогодні як ніколи важливо і злободенно зву-
чить його вислів про те, що українців неможливо 
зупинити на шляху до свободи і незалежності. 
«Русини галицькі, буковинські і закарпатські, та 
й до Вас, русини-українці і американці!.. Сила 
і порятунок Ваші лежать більше у Вас самих… 
Скажіть тепер самі, на яких ще татарів та шведів 
сподіватися Вам та в кого шукати допомоги?  В 
уряді конституційної Австрії.., а може, в братів 
слов’янських, чи в себе самих, у зорганізованій не 
пропащій силі свого народу, у тій духовній силі, 
що така безмірно невичерпна…» 1. Ці слова  видат-
ного вченого  стали пророчими.

В Україні вшановано пам’ять про видатно-
го вченого. Його іменем названо вулиці у Києві, 
Львові, Тернополі та інших містах країни, а також 
загальноосвітню школу та вулицю, на якій меш-
кала родина Івана Павловича, в його рідному Гри-
майлові. У Тернопільському національному тех-
нічному університеті його імені створено музей 
ученого. Пам’ятники великому українцю встанов-
лено в Тернополі та Гримайлові.

Раз на 2 роки присуджується Премія НАН 
України імені Івана Пулюя за видатні роботи у га-
лузі прикладної фізики.

У 1995 р., з нагоди 150-річчя від дня наро-
дження видатного діяча, було випущено ювілей-
ну монету (номіналом 5 грн.) та поштову марку 
України. 

«Нема більшого гонору для кожного чоловіка, 
як берегти свою і національну честь та без нагоро-
ди вірно працювати для добра свого народу, щоб 
забезпечити йому красшу долю…» 2.  Таким було 
кредо життя нашого знаменитого співвітчизника. 

1 Пулюй І. Збірник праць. – Київ, 1996. – [Т. 1/2]. – С. 597–598.
2 Цит. за вид.:  Укр. газ. – 1997. – 19 груд. – С. 6.

Лютий



47

Основні видання праць І. Пулюя

Збірник праць / І. Пулюй ; за заг. ред. В. Шенде-
ровського. – Київ : Рада, 1996. – [Т. 1/2]. – 710 с. : іл., 
портр. – ISBN 5-7707-9645-6.

Збірник праць. Т. 3. Молитовник. Псалтир / І. Пулюй ; 
за заг. ред. В. Шендеровського. – Київ : Рада, 1997. – 271 с. : 
портр. – ISBN 966-7087-09-3.

Листи / І. П. Пулюй ; збір, упоряд., пояснення та 
«Слово до читача» О. М. Збожної. – Тернопіль : Воля, 
2007. – 561 c. : фотоіл. – ISBN 978-966-8569-46-3.

Авдиєнція в справі руського університета / І. Пу-
люй // Діло. – 1904. – Ч. 68 (23 марта).

Апарат для міряння ріжниці фаз межи перемінними 
протоками і кілька за єго помочю зроблених помірок / І. Пу-
люй // Записки НТШ. – Львів, 1894. – Т. 3. – С. 1–24.

Відгомін на царський маніфест на Україні : (голос унї-
верзитецького професора Українця) / І. Пулюй // Діло. – 
1905. – Ч. 186 (20 серп.).

Конець і новонастаннє сьвіта ; Наш сьвіт і вселенна  / 
І.  Пулюй // Укр. газ. – 1996. – 5 груд. – С. 7.

Мемориял в справі української мови / І. Пулюй // 
Діло. – 1905. – 26 берез.

Наше сьв. Письмо дозволене в Японії / І. Пулюй // 
Діло. – 1905. – 26 трав.

Непропаща сила / І. Пулюй. – Вінніпег : накладом русь-
кої книгарні, 1919. – 37 с.

Нові і перемінні звізди / І. Пулюй. – Лозанна ; Терно-
піль : [б. в.], 1995. – 36 с.

Нові і перемінні зьвізди : присвяч. П. А. Кулішеві / 
І. Пулюй // Пулюй – Куліш. Подвижники нації / за заг. 
ред. В. Шендеровського. – Київ, 1997. – С. 99–128.

Про радіометер або сьвітляний млинок / І. Пулюй // 
Правда. – 1877. – № 20. – С. 772–776. 

Псалом 13 ; Псалом 43 ; Псалом 100 ; Псалом 114 ; 
Псалом 150 / І. Пулюй // Тисячоліття : поетич. переклад 
України–Русі / упоряд. М. Н. Москаленко. – Київ, 1995. – 
С. 296–298.

Скілько є зьвізд і що таке наша молочна дорога? / 
І. Пулюй // Укр. газ. – 1996. – 21 листоп. – С. 7.

Споминка о Тернополі / І. Пулюй // Збожна О. Уч-
нівські та студентські «Громади» – школа виховання ук-
раїнської національної еліти / О. Збожна. – Тернопіль, 
2003. – С. 124–138.

Сьвяте Письмо Старого і Нового Завіту : мовою русь-
ко-українською / пер. П. О. Куліша, І. С. Левицького, 
І. Пулюя. – Київ : Простір, 2007. – 1083 с. – Репринт. Оригі-
нал видано : У Віднї : Виданнє Британського і заграничнього 
Біблійного т-ва, 1903.

Україна і її міжнароднє політичне значення / І. Пу-
люй // Розбудова держави. – 1994. – № 10. – C. 46–55.

Про І. Пулюя
Ґайда Р. Іван Пулюй, 1845–1918 : життєписно-біблі-

огр. нарис / Р. Гайда, Р. Пляцко ; [відп. ред. О. Купчинсь-
кий] ; Наук. Т-во ім. Шевченка. – Львів, 1998. – 292 с. : іл. – 
(Визначні діячі НТШ ; № 7). – ISBN 5-7707-8500-4.

Ґайда Р. Іван Пулюй та становлення науки про Х-про-
мені / Р. Ґайда ; НАН України, Ін-т фізики конденсов. сис-
тем. – Львів, [1997]. – 62 с. : іл.

Гривняк Ю.  Проф. д-p Іван Пулюй винахідник промін-
ня «X» : профіль життя й діяльності великого укр. науковця 
та дослідника. – Лондон : Вид-во Союзу українців у Великій 
Британії, 1971. – 125 с. : іл., портр. – (Монографії ; кн. 1). 

Нагорняк С. Фізико -технічні ідеї Івана Пулюя / С. На-
горняк, М. Медюх. – Тернопіль : Джура, 1999. – 208 с. 

Онопрієнко В. І. Історія української науки ХІХ–
ХХ століть : навч. посіб. / В. І. Онопрієнко. – Київ : Либідь, 
1998. – Про І. Пулюя: с. 98, 107, 109, 287. 

Даниленко О. В. Пулюй Іван Павлович / О. В. Дани-
ленко // Діячі науки і культури України : нариси життя та 
діяльності. – Київ, 2007. – С. 344–347.

Мельничук Г. Фізик і богослов Іван Пулюй (1845–
1918) / Г. Мельничук // 1000 незабутніх імен / Г. Мельни-
чук. – Київ, 2005. – С. 251–252.

Шаров І. Пулюй Іван Павлович (1845–1918) : загадкові 
промені / І. Шаров // Вчені України : 100 видатних імен / 
І. Шаров. – Київ, 2006. – С. 341–344. 

Іван Пулюй, 1845–1918 // Золота книга української 
еліти : інформ.-імідж. альм. : у 6 т. / [Абліцов В., Азарова А., 
Асєєва Н. та ін.]. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 328–329. 

Ткаченко А. Ф. Пулюй Иван Павлович / А. Ф. Тка-
ченко // Знаменитые украинцы / А. Ф. Ткаченко. – Киев, 
2005. – С. 240–245.

Пляцко Р. Феномен Івана Пулюя / Р. Пляцко // Про-
блеми української термінології : зб. наук. пр. учасників 10-ї 
Міжнар. наук. конф. «Проблеми української термінології 
СловоСвіт 2008», м. Львів, 30 верес. – 2 жовт. 2008 р. – 
Львів, 2008. – С. 179–180.

Шендеровський В. Він заклав підґрунтя відкриття 
віку / В.  Шендеровський // Нехай не гасне світ науки / 
В. Шендеровський. – Київ, 2003. – С. 251–263.

Шендеровський В. Рентген чи Пулюй? : за 14 років до 
відкриття 1895 року Рентгеном Х-променів Іван Пулюй скон-
струював і запатентував лампу, яка давала можливість про-
свічувати предмети / [бесіду з проф.] провела О. Остапен-
ко // Україна молода. – 2008. – 2 лют. – С. 11.

Влох О. Г. Доля вченого в долі України / О. Г. Влох // 
Аксіоми для нащадків: українські імена у світовій науці : зб. 
нарисів / О. Г. Влох, Р. П. Гайда, Р. М. Пляцко ; упоряд. і 
передм. О. К. Романчука. – Львів, 1992. – С. 183–207.

Артамонова Н. О. Український вчений і дослідник 
Іван Павлович Пулюй / Н. О. Артамонова, О. К. Коно-
ненко // Укр. радіол. журн. – 2005. – Т. 13, вип. 1. – 
С. 110–113.

Гривняк Ю. Винахідник «Х»-променів / Ю. Грив-
няк // Хроніка–2000. – Київ, 2000. – № 35/36. – 
С. 307–333.

Матковський П. Іван Пулюй – один із перших дослід-
ників катодних та рентгенівських променів / П. Матковсь-
кий // Історія розвитку науки, техніки і освіти очима мо-
лоді : матеріали молодіж. наук.-практ. конф. «Історія розвит-
ку науки, техніки і освіти», 28 трав. 2002 р. – Київ, 2002. – 
С. 73–87.

Влох О. Г.  Іван Пулюй та становлення рентгенології / 
О. Г. Влох, Р. П. Гайда, Р. М. Пляцко // Нариси з історії 
природознавства і техніки. – 1994. – № 41. – С. 63–75.

Андрійчук В. А. Іван Пулюй – піонер в області світло-
техніки / В. А. Андрійчук, В. Р. Липовецький // Світло-
техніка і електротехніка: історія, проблеми й перспективи : 
матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., приуроч. 160-річчю 
видатного укр. фізика, піонера в галузі світлотехніки і елек-
тротехніки проф. Івана Пулюя, 24–27 трав. 2005 р., м. Терно-
піль. – Тернопіль, 2005. – С. 14–17.

Ахіллес М. Про радіометр Крукса та Пулюя або т. зв. 
«світловий млинок» / М. Ахіллес // Світ фізики. – 2005. – 
№ 3. – С. 13–15.

Збожна О. Іван Пулюй і українська наукова терміно-
логія / О. Збожна // Проблеми української термінології : 
зб. наук. пр. учасників 10-ї Міжнар. наук. конф. «Проблеми 
української термінології СловоСвіт 2008», м. Львів, 30 ве-
рес. – 2 жовт. 2008 р. – Львів, 2008. – С. 184–187.

Козирський В. Роль Івана Пулюя у формуванні укра-
їнської наукової термінології / В. Козирський, В. Шендеров-
ський // Там само. – С. 188–191.

Козирський В. Сповнене праці життя / В. Козирський, 
О. Рокіцький, В. Шендеровський // Вісн. НАН України. – 
2005. – № 2. – С. 56–59. – (Постаті).

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Лютий



48

Шаблій О. Винахідницька діяльність Івана Пу-
люя – взірець творчого підходу до розв’язання нау-
ково-технічних проблем / О. Шаблій, М. Медюх // 
ХІ Тернопільські Нобелівські читання, Тернопіль, 10 груд. 
2002 р. – Тернопіль, 2003. – С. 21–27.

Німчук В. Іван Пулюй – перший перекладач молитов су-
часною україн ською мовою // Біблія і культура. – Чернівці, 
2000. – Вип. 1. – С. 174–179.

Збожна О. Довга й нелегка дорога до українського на-
роду Святого Письма в перекладі П. Куліша, І. Пулюя, І. Не-
чуя-Левицького / О. Збожна // Зб. пр. / Терноп. міськ. 
осередок НТШ ім. Шевченка. – Тернопіль, 2008. – Т. 4. – 
С. 302–306.

Лазарюк В. У тіні сяйва власного відкриття / В. Лаза-
рюк // Дзеркало тижня. – 2005. – 19 листоп. – С. 15.

Ґудзик К. «Одна правда й один правий суд повинні бу-
ти для всіх народів» : невідомі сторінки життя декана першо-
го в Європі електротехн. ф- ту Івана Пулюя / К. Ґудзик // 
День. – 2007. – 3 берез. – С. 7. – (Особистість).

Рокіцький О. Іван Пулюй – громадсько-політичний 
діяч / О. Рокіцький // Пам’ять століть. – 2002. – № 1. – 
С. 54–59.

Рокіцький О. Іван Пулюй і сьогодення України / О. Ро-
кіцький // Історія української науки на межі тисячоліть. – 
Київ, 2005. – Вип. 19. – С. 160–166.

Сандул В. Повернення із забуття / В. Сандул // Укр. 
газ. – 2008. – 19–25 черв. – С. 13. – (Перегук часів).

Ліберний О. Європа знала і пам’ятає Івана Пулюя / 
О. Ліберний // Свобода. – 2005. – 5 лют. – С. 5.

Відень ушановує Пантелеймона Куліша та Івана Пу-
люя : [відкриття мемор. пам’ят. дошки] // Уряд. кур’єр. – 
1998. – 19 трав. – С. 8.

Левицька Л. Увічнили Івана Пулюя : бронзове погруд-
дя видат. вченого встановлено біля голов. корпусу ТНТУ 
ім. І. Пулюя / Л. Левицька // Голос України. – 2009. – 
19 листоп. – С. 28. – (Пам’ять).

Пулюй Іван (1845–1918) // Енциклопедія україно-
знавства : словник. частина / Наук. т-во ім. Т. Шевчен-
ка ; голов. ред. В. Кубійович. – Париж ; Нью-Йорк, 1973. – 
Т. 7. – С. 2416–2417.

Пулюй Іван Павлович (1845–1918) // Україна : енци-
клопед. cлов. / авт.-упоряд. О. Сліпушко. – Київ, 2008. – 
С. 502–503.

Пулюй Іван Павлович // Провідники духовності в 
Україні : довідник / за ред. І. Ф. Кураса. – Київ, 2003. – 
С. 526.

* * *
Іван Пулюй : життя в ім’я науки та України : біблі-

огр. покажч. / Наук.-техн. б-ка Терноп. нац. техн. ун-ту 
ім. І. Пулюя, Терноп. ОУНБ ; [уклад. Оленич Л.]. – Терно-
піль, 2010. – 82 с. : іл. – (Родом з України ; вип. 6). 

Мантула Н. В. Праці Івана Пулюя : урок-конф. в 
11 класі / Н. В. Мантула // Фізика в шк. України. – 2009. – 
№ 2. – С. 28–31. – (Нестандартний урок).

* * *
Іваничук Р. Шрами на скалі : [роман] / Р. Іваничук // 

Твори : у 3 т. / Р. Іваничук. – Київ, 1988. – Т. 2. – С. 473–
693. – Про І. Пулюя: с. 600–606.

Куліш П. Молитва (присвячена д-ру І. Пулюєві на спо-
мин зоряної ночі в Україні, в хуторі) : [вірш] / П. Куліш // 
Твори : у 2 т. / П. Куліш. – Київ, 1994. – Т. 1. – С. 398–399.

Електронні ресурси
Шендеровський В. Радник австрійського цісаря [Елек-

тронний ресурс] : Іван Пулюй, український фізик і про-
світитель, досліджував уран, проводив у Празі трамвай і 
проектував першу в Австро-Угорщині електростанцію : 
до 160-річчя від дня народж. / Василь Шендеровсь-
кий. – Текст. і граф. дані. – Режим доступу: http://www.
umoloda.kiev.ua/number/363/169/13101/(дата звернен-
ня:19.08.2014). – Назва з екрана. – Див. також: Україна мо-
лода. – 2005. – 8 лют.

[Всеукраїнська стипендійна програма імені Івана 
Пулюя] [Електронний ресурс]. – Текст. дані. – Режим до-
ступу:  http://www.stypendiya.com.ua/ (дата звернення: 
21.07.2014). – Назва з екрана.

Ілюстрації

І. П. Пулюй : [фотографія] / І. Пулюй // Зб. пр. – Київ, 
1996. – [Т. 1/2]. – Фронтиспіс, с. 37, 40.

Пулюй Іван Павлович : фотоматеріали // Іван Пулюй: 
життя в ім’я науки та України : бібліогр. покажч. – Терно-
піль : Терноп. нац. ун-т ім. І. Пулюя, 2010. – С. 78–81.

Іван Пулюй (1845–1918) : [фотографія] // Золота 
книга української еліти : інформ.-імідж. альм. : у 6 т. – Київ, 
2001. – Т. 2. – С. 328. 

І. П. Пулюй ; пам’ятник І. П. Пулюю у Гримайлові : 
[фотографії] // Вісн. НАН України. – 2005. – № 2. – 
С. 57, 58.

Підготовлено О. Рожнятовською

Лютий



49

Видатний україн-
ський художник-ди-
сидент, представник 
покоління шістдесят-
ників Віктор Івано-

вич Зарецький упродовж багаторічної плідної пра-
ці відтворював яскравий образ своєї суперечливої 
доби. Його твори випереджали час, зухвало не 
вписуючись у рамки офіційно визнаного мисте-
цтва соцреалізму, стали нашою історією і сьогодні 
гідно репрезентують вітчизняну культуру світо-
вій спільноті. 

Багатогранний, самобутній живописець, гра-
фік, монументаліст, В. Зарецький здійснив рево-
люцію у вітчизняному мистецтві: створив власний 
неповторний стиль, який пізніше назвали україн-
ським неомодерном (неосецесією, перекладаєть-
ся як «відхід у бік»), став художником сецесіону. 
Нонконформізм як заперечення загальноприйня-
тих форм художнього мислення, прагнення ви-
рватися за унормовані рамки соцреалізму і явити 
суспільству власну модель світобачення, напов-
нену глибоким особистісним змістом, – таким 
було спрямування творчості В. Зарецького. Це 
був досить мужній крок, адже подібне розуміння 
мистецтва означало опозиційність до існуючої то-
талітарної системи. Після трагічної загибелі його 
дружини А. Горської, що вважається справою 
рук КДБ, та хвилі репресій, яка поглинула в кінці 
1960-х – на початку 1970-х рр. багатьох його дру-
зів та ідеологічних соратників, митець ризикував 
не лише кар’єрою, а й життям.

Для сучасників він став легендою, людиною, 
яка, попри всі перипетії долі, залишилася вільною 
і вистояла під пресом тоталітарної системи, не 

поступившись власними переконаннями, не втра-
тивши себе. 

Народився В. Зарецький у містечку Білопіл-
ля, що на Слобожанщині (нині Сумська область), 
у родині заводського бухгалтера. Його батько Іван 
Антонович Зарецький був фахівцем своєї справи, 
людиною чесною, принциповою і непідкупною, 
тому на одному місці довго не затримувався. Сім’я 
часто переїжджала. Спогади дитинства, що мину-
ло на Донбасі, закарбували в пам’яті Віктора кар-
тини побуту занедбаних шахтарських міст і мате-
ріальні нестатки: «…чорний хліб, скибка, полита 
олією і трохи присипана цукром, – мрія. Був дуже 
здивований, коли побачив білий хліб» 2.

Навчатися хлопцеві довелося в різних шко-
лах. Десятирічку закінчив у м. Губаха Пермської 
області (1941), куди під час Великої Вітчизняної 
війни евакуювалася родина. 

Скільки пам’ятав себе, не випускав олівця 
з рук. «Малювати та ходити навчився одночас-
но», – жартівливо-іронічно писав пізніше у вступі 
до автобіографії В. Зарецький 3. Спеціально вчи-
тися не було де, тому «художня освіта» малого 
живописця спочатку обмежувалася знайомством 
з ілюстраціями до книжок та репродукціями відо-
мих картин. А ще батьки виписували синові жур-
нал «Юный художник», який слугував хлопчику 
за художню школу. Це видання мало різні рубри-
ки – освітні й навчальні – і збагатило його знання-
ми, які знадобилися пізніше під час служби в армії.

З квітня 1943-го по жовтень 1945 р. В. За-
рецький – солдат тульського стрілецького полку. 
За дорученням командира талановитого юнака за-
лучили до наочної агітації. Він малював плакати, 
схеми зброї для навчання новобранців, сатиричні 

8 лютого

Мовою страждання і радості
До 90-річчя від дня народження В. Зарецького (1925–1990)

Віковічне низькопоклонство, 
зневага і незнання своєї культури 

призводить до втрати власного обличчя… 
Не тягнути з чужого базару треба, 

а своє піднімати до світового рівня… 
Патріотизм є тоді, коли є відповідальність перед народом, 

є духовне естетичне обличчя. 
В. Зарецький  1

1 Медведєва Л. В. Віктор Зарецький. Митець, рокований добою. – Київ, 2006. – С. 6.
2 Художник Віктор Зарецький: пошуки коріння : листи, нариси, спогади, ст. – Київ, 2009. – С. 31.
3 Там само.
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малюнки, для душі – портрети однополчан тощо. 
Коли демобілізувався, вагань не було – стане ху-
дожником.

Закінчив з відзнакою останній клас Київської 
середньої художньої школи ім. Т. Шевченка, у 
1947 р. вступив на живописний факультет Київ-
ського художнього інституту (нині – Національна 
академія образотворчого мистецтва і архітекту-
ри). Дипломну роботу «До Мавзолею» захистив 
на «відмінно». По закінченні інституту залишився 
в ньому  викладати живопис (1953–1957). 

Завдяки таланту, наполегливості й шаленій 
працездатності молодий художник  досконало 
опанував ремесло реалістичного живопису, а от 
«соціальних» замовлень того часу виконувати не 
зміг. Та й не хотів писати портрети «керманичів» і 
«поводирів». Живопис був для нього сенсом жит-
тя, любов’ю, богом. Юнацький максималізм не 
дозволяв поступатися своїми принципами. 

Відмовившись від кон’юнктурної стезі, митець 
обрав гідний шлях пошуку власної дороги. Почав 
шукати тему, близьку для себе й співзвучну ча-
сові. У 1955 р. поїхав на Донеччину, де минуло 
дитинство. Вивчав життя шахтарів, сам перей-
нявся цим життям, не один раз спускався в забій 
і там працював над своїми творами. В результаті 
з’явилися полотна «Після зміни» (1956), «Ван-
тажний ствол» (1957), «Шахтний двір», «Жаркий 
день» (1958), безліч етюдів, портрети шахтарів і 
шахтарок. 

Перша тема у творчій біографії художника 
прозвучала потужно й незаперечно. Його карти-
ни вигідно вирізнялися на загальному тлі неорди-
нарними композиційними рішеннями, неповтор-
ним живописом, глибокою думкою і, головне, 
щирістю: в них реально з’єдналися мистецтво і 
життя. Саме з цих творів почалося становлення 
характеру й майстерності Зарецького – живопис-
ця і громадя нина. 

Кульмінацією шахтарської теми стала велика 
картина «Після зміни». Сюжет її простий: кілька 
хлопців щойно піднялися з шахти. Їхня фізична 
краса і молода сила з першого погляду відверта-
ють увагу від того, які вони чорні й потомлені. 
Картина дуже цікава своїм колоритом, вона  ніби 
світиться барвами та оптимізмом, таким власти-
вим молодості та здоров’ю. Але мимоволі замис-
люєшся: «А чи надовго вистачить молодечого 
запалу та здоров’я при такій виснажливій та неза-
хищеній праці?».

То була безстороння правда, на яку так нерво-
во відреагував тодішній міністр культури УРСР, 
наказавши  зняти  картину з експозиції  Республі-

канської виставки із забороною експонувати її на 
Всесвітньому фестивалі молоді й студентів у Мо-
скві (1957). Мотивація: «Коли молодь побачить 
цих замурзаних хлопців, хто ж тоді піде на шах-
ту?». Міністр розумів, яку владу цей твір може 
мати над глядачем. Упродовж 30 років полотно 
пролежало в майстерні В. Зарецького. У 1990 р. 
його придбав швейцарський колекціонер для сво-
го зібрання.

Кілька років митець працював серед трудівни-
ків Чорнобильського району. Цей відтинок життя 
і творчості відбився в його «селянському» циклі. 
Тоді художник зрозумів, що поезія праці не у ре-
зультаті роботи, не в позуванні з певними атрибу-
тами, а у ставленні до неї. 

В. Зарецький захоплено малював на ланах, 
у корівнику, в сільській пекарні, будь-де. Від-
шукував для цього влучні моменти, подроби-
ці, знаходив неординарні композиції. Так з’яви-
лися монументальні й надзвичайно виразні 
полотна «Збирання льону. Портрет ланкової 
П. Сироватко», «Дівчата» (1960), «Доярки Катря 
Ващенко і Таня Євтушенко» (1961), «Зоотехнік 
Люба Палагута», «Дівчина» (1963), «Господи-
ня», «Життя прожити – не поле перейти» (1965) 
та ін. 

Замість «образів типових представників кол-
госпного селянства» В. Зарецький зобразив кон-
кретних, привабливих, цікавих особистостей. 
Саме через людяне, часто досить інтимне («Пор-
трет з дочкою. Чешуть коси», «Портрет дівчини» 
та ін.) у них розкривається характерне, народне. 
Картини «селянського» циклу мали великий резо-
нанс на поважних столичних вернісажах країни 
і за кордоном. Про них писали у пресі, хвалили і 
сперечалися. Образи сільських українських дівчат, 
створені В. Зарецьким, стали хрестоматійними.

Тоді Віктор Іванович гостро усвідомив себе 
українцем. Захопився вивченням національного 
мистецтва. Разом із дружиною А. Горською при-
скіпливо вивчав народний одяг, вишивки, вити-
нанки, писанки. Був вражений мальованками 
М. Приймаченко і Г. Собачко-Шостак, вибійками 
та аплікаціями Є. Повстяного, соломкою й інкру-
стаціями О. Саєнка та ін. Усе це знайшло відобра-
ження в «селянському» циклі, який остаточно до-
вів творчу еволюцію митця. 

У 1960 -і, період т. зв. хрущовської відлиги, 
Київ збудила хвиля національного відродження. 
Про своє існування заявив славнозвісний Клуб 
творчої молоді «Сучасник» (КТМ, 19601–1964). 
Люди і течії, що його представляли, були об’єд-
нані початковою стадією національного самоусві-

1 За ін. даними – 1959 р.
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домлення, святою вірою у відродження України. 
У КТМ вирували творчі дискусії, розроблялися 
десятки проектів. Клуб акумулював у собі енер-
гію таких неординарних особистостей, як В. Стус, 
В. Симоненко, І. Драч, Є. Сверстюк, І. Світлич-
ний, І. Жиленко, М. Коцюбинська, М. Вінгранов-
ський, Л. Танюк, І. Дзюба, і ще багатьох тих, хто 
сьогодні становить гордість української культури. 

До організації КТМ доклали чимало сил та 
енергії й В. Зарецький і  А. Горська. Алла Олек-
сандрівна очолювала найчисленнішу секцію – 
художню  (понад 200 осіб), Віктор Іванович був 
головою клубу (1962–1964) після від’їзду Л. Та-
нюка до Москви. 

Розголосу по всій Україні набули організова-
ні клубом літературно-мистецькі вечори. Особли-
во пам’ятними для «катеемівців» стали подорожі  
країною. Тоді чи не вперше вони відкривали для 
себе нову, небачену, нечувану Україну. Велич на-
ціонального духу, славна і драматична минувши-
на, походи і битви, незламна вольність козаччини 
озивались в їхніх душах голосом пращурів. 

Дім А. Горської і В. Зарецького на вул. Рєпіна, 
25, став тоді осередком культурологічного посту-
пу столиці, своєрідним «народним домом шіст-
десятників». Скільки людей перебувало тут, які 
палкі суперечки точилися, які одкровення освіт-
лювали їх. Позитивне поле, що струміло з цієї осе-
лі, притягувало всіх, хто не цурався імені «Укра-
їна», не втрачав надії на катарсис національної 
свідомості, хто не зрікався честі, совісті, правди. 

У ті роки подружжя працювало пліч-о-пліч у 
галузі монументальної творчості. Незаперечним 
їхнім внеском у мистецтво української мозаїки є 
створені у співпраці з іншими відомими художни-
ками-шістдесятниками (Г. Синицею, П. Залива-
хою, Б. Плаксієм, Л. Семикіною, Г. Марченко та 
ін.) монументально-декоративні розписи (смаль-
та, кераміка) у Донецьку, Маріуполі, Краснодоні. 
В їхньому доробку – мозаїчне оформлення теа-
трів у Івано- Франківську, Сімферополі, Сумах, 
фрески, декоративні панно приміщень посольств 
Польщі та Німеччини у Києві (1959–1970).

Ейфорія «відлиги» скінчилася досить швидко. 
На зміну прийшли жорстокі репресії, які не оми-
нули й родину В. Зарецького.

У 1968 р. Алла Олександрівна та Віктор Івано-
вич разом з іншими відомими діячами української 
науки і культури, протестуючи проти масових по-
літичних арештів в Україні, підписали колектив-
ний лист на ім’я керівників партії та уряду СРСР 
з вимогою припинити протизаконні політичні су-
дові процеси в Україні («лист-протест 139-ти»), за 
що потрапили у списки дисидентів і опинилися 
під тиском офіційної влади. Відтоді почалося їхнє 

активне переслідування, методичне розтоптуван-
ня як митців. КТМ заборонили, його актив зазнав 
утисків і репресій. Самого В. Зарецького відлучи-
ли від спілчанського життя. 

Страшним горем, від якого художник не отя-
мився до кінця свого життя, стала трагічна смерть 
А. Горської (1970), істинну причину якої не вста-
новлено і до сьогодні. Митець одразу опинився в 
ізоляції від суспільства, в атмосфері жаху і підозр. 
Лише наполеглива праця і підтримка друзів допо-
могли Віктору Івановичу подолати відчай. Підро-
став син Олесь. Життя тривало.

У 1978 р. В. Зарецький заснував одну із най-
більших у Києві приватних студій. Сенс цієї ді-
яльності вбачав у тому, щоб навчити талановиту 
молодь – майбутніх професійних художників – не 
просто ремесла, а ґрунтовного пізнання мисте-
цтва, любові до нього.  Він прилучав своїх учнів 
до того, що зрозумів і вистраждав сам... Тоді ж 
В. Зарецький виклав свою методику навчання 
у нарисах «Роздуми біля полотна», «З сірого зо-
шита», «Мистецтво індивідуальне – мистецтво 
колективне» (надруковано в 1990-і рр.). Водночас 
стоси живописних і графічних робіт митця «хро-
нічно» лягали на полицю... 

Репресії проти української інтелігенції, коли 
Україною прокотилася хвиля арештів, посилили 
трагічне звучання полотен В. Зарецького. В його 
доробку з’явилися роботи «Пам’яті шістдесятни-
ків», «Повстання шахтарів», «Вурдалаки», «Ска-
жи, що правда оживе» (1973–1974). В них поси-
лено звучить дух нескореності автора.

Тоді ж митець створив цикл творів, прис-
вячених пам’яті дружини. Серед них – «Душа 
піднімається на небо», «Алла Горська», «Метафо-
ричне видіння» (1971), «Світлий спогад» (1976), 
«Світла душа. Пам’яті Алли Горської» (1989). 
Кілька робіт було виконано в етюдній манері. 
Вони не задумувалися спеціально, це – внутріш-
ня сповідь художника, в яку вилився біль утрати. 

Тривогою і внутрішньою напругою сповнені 
й пейзажі В. Зарецького цього періоду («Триво-
га. Жовтень», 1972; «Вітер», 1986; «Осінь», 1988; 
«Сполохи» 1989 та ін.). 

Творчість В. Зарецького другої половини 
1970-х, а також у 1980-х  рр. унікальна тим, що 
власний біль та образу душі, почуттів, уявлень, 
які приготувала йому тоталітарна система, він 
обернув на пристрасний протест, вилитий на по-
лотні. Але протест цей не був агресивним. У ху-
дожника він вирізнявся філософським та метафо-
ричним перетворенням дійсності. Це його виклик 
догмам, стереотипам, ханжеству, банальним нор-
мам та безмірному антиестетизму тогочасного 
життя. 
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Синтез українського народного мистецтва, 
модерну, уособленого творчістю Г. Клімта, дав-
ньоруського іконопису, побаченого крізь призму 
«клімтової форми», імпресіонізму та експресіоніз-
му, – такий складний комплекс художніх і стильо-
вих напрямів лежить в основі еволюції творчості 
художника-нонконформіста В. Зарецького. Ми-
тець послідовно залишався собою, просто «запо-
єм» робив те, чого система не замовляла, не під-
тримувала, а то й забороняла. 

Його шлях не був легким, не знімав опали, 
не вів до соціальної підтримки та визнання, а над-
то не відповідав смакам владних структур. Тоді 
В. Зарецького підтримували здебільшого дру-
зі – письменники, журналісти, вчені, дипломати. 
Для його портретів й сюжетних композицій позу-
вали не професійні натурниці, а знайомі поетеси, 
художниці, актриси («Ретро. Майя Зарецька», 
«Портрет Ольги Кравченко», 1987; «Актриса. 
Портрет Раїси Недашківської», 1989; «Філіжанка 
кави. Олеся», 1990 та ін.).

Найвищий злет творчості В. Зарецького при-
пав на 1985–1989 рр., період т. зв. перебудови. До 
художника почали заїжджати іноземні колекціо-
нери та шанувальники мистецтва, дедалі частіше 
скуповуючи роботи – нові й старі. Твори мандру-
вали переважно до США, Канади та Швейцарії. У 
липні 1990-го на аукціоні СНRІSТІЕ’S було прода-
но 20 картин художника, серед них – розкішний 
«Портрет Раїси Недашківської» в золотому очі-
пку. На той час це була неабияка подія. Тепер ці 
роботи коштують у десятки разів дорожче, за них 
сперечаються відомі колекціонери всього світу.

Віктору Івановичу ніби відкрилися очі на 
справжній стан речей у його житті. І якщо рані-
ше він жорстоко страждав, не розуміючи, за що 
система нищила його як людину і митця, то те-
пер, нарешті усвідомивши, натхненно кинувся у 
безнастанну працю – як порятунок. Але саме в 
цей час найбільшого творчого піднесення та спо-
дівань він тяжко захворів.

Недуга не одразу увірвала життя художника. 
Після операції він повернувся несподівано про-

світленим, окриленим, повним якихось дивних 
сил. За півроку ремісії створив стільки картин, 
скільки інші роблять за все життя. Говорив, що, 
коли вмирав (був стан коми), йому відкрилося ба-
чення сутності мистецтва. «Бог повернув мене з 
того світу, щоб я ще багато чого зробив», – часто 
повторював В. Зарецький 1. Смерті не боявся, але 
нарікав Творцю, що той не дав часу дописати, вті-
лити все те, що відкрилося йому в інфернальному 
світі. 23 серпня 1990 р. художник помер. 

Перша й остання прижиттєва персональна 
виставка творів митця експонувалася взимку 
1989 р. в Києві, в Будинку вчених. На ній демон-
струвалося 40 робіт, 29 з них закупили на аукціон 
СНRІSТІЕ’S. 

Глибокий та самобутній талант майстра вия-
вився і в його автобіографічних та щоденникових 
записах, а також у багатій епістолярній спадщи-
ні. Це – думи-мрії, думи-страждання і сподівання, 
вражаюча щирість та людяність теоретика і прак-
тика високого мистецтва.

Нова хвиля інтересу до творчості В. Зарець-
кого виникла вже після його смерті. Живопис 
і графіка, літературні публікації й невидані ру-
кописи, гравірувальні дошки та розписаний по-
суд – усе за короткий час розійшлося по музеях та 
приватних колекціях, а згодом почало з’являтися 
на виставках та стало поштовхом до інтенсивного 
вивчення й публікування (персональні виставки 
в 1992-му, 2000-му, 2001-му, 2006-му, 2007-му, 
2010-му, 2011 р.). 

У 1992 р. було засновано щорічну премію ім. 
В. І. Зарецького для молодих художників.

У 1994-му художника удостоєно Державної 
премії України ім. Т. Г. Шевченка (посмертно) за 
картини останніх років: «Солдатка», «Ой кум до 
куми залицявся», «Літо», «Весняні клопоти» та 
«Дерево». 

В. Зарецький був Майстром з невгамовною 
жадобою творчості, митцем, який органічно поєд-
нав традиції європейської культури з національ-
ними традиціями українців. Його творчість – ва-
гома частка нашої національної культури.

 1 Авраменко О. Терези долі Віктора Зарецького : творч. шлях митя як фокусування процесів трансформації худож. 
життя в Україні 50-х – 80-х рр. XX ст.  – Київ, 2006. – С. 211.
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Лев Платоно-
вич Симиренко, укра-
їнський помолог, уче-
ний-садівник,  зробив 
неоцінений внесок у 
розвиток промислово-

го садівництва. Сучасники ще за життя з повним 
правом називали його «королем російського садів-
ництва». Навіть Всеросійське імператорське това-
риство плодівництва змушене було визнати, що 
щасливою є та країна, в якій живуть і працюють 
такі вчені-трударі, як Л. Симиренко, котрий зба-
гатив вітчизняне садівництво не лише науковими 
працями, а й сотнями тисяч плодових дерев для 
промислових садів.

Народився майбутній учений на Платоно-
вім хуторі, поблизу с. Млієва (нині – Черкаська 
обл.), в родині знаного й шанованого в Україні 
промисловця і мецената Платона Федоровича Си-
миренка та його дружини Тетяни Іванівни Овчин-
нікової. В їхній сім’ї було шестеро дітей. 

Дитинство Льва проходило в батьківській са-
дибі посеред мальовничої природи чарівної Черка-
щини. Захоплення хлопця садівництвом не було 
випадковим: його батько заклав у Млієві чудові 
сади та облаштував дендропарк і оранжерею, в 
яких росли сотні найрізноманітніших плодово-
ягідних рослин. 

У восьмирічному віці Лев залишився напів-
сиротою – не стало батька, і розпочався занепад 
великої справи Торгового дому «Брати Яхненко 
і Симиренко». На щастя, садибу на Платоновім 
хуторі П. Симиренко відразу після одруження 
переписав на дружину, і, як з’ясувалося в подаль-
шому, цей далекоглядний крок урятував сім’ю від 
неприємних наслідків банкрутства фірми. 

Весь тягар господарських і домашніх справ 
та виховання дітей ліг на плечі Тетяни Іванівни. 
Вона мала педагогічний талант, була не лише 
чуйною і дбайливою людиною, а й стала близьким 
другом для своїх дітей, наймала для них найкра-
щих учителів. Початкову освіту діти Симиренків 
спочатку здобували в домашніх умовах та в школі 
при заводському містечку, потім вони навчалися в 
гімназіях Києва та Одеси.

Восени 1863 р. Лев поїхав на навчання в Оде-
су, де проживали і брали активну участь у громад-
ському житті родичі Симиренків – Яхненки. Тут 
він навчався в одному з найкращих навчальних 
закладів міста – приватний гімназії  Кнеррі.

У 1872 р., закінчивши гімназію із золотою ме-
даллю, Лев спочатку вступив до Новоросійського 
університету (Одеса), на техніко-агрономічне від-
ділення фізико-математичного факультету. Потім 
перевівся до Київського університету, де познайо-
мився з багатьма відомими революційними діяча-
ми та не стояв осторонь від діяльності народниць-
ких організацій. Але згодом, з невідомих причин, 
у 1878 р. знову повернувся в університет в Одесу. 
Лише за рік навчання в Новоросійському універ-
ситеті під керівництвом хіміка-органіка професо-
ра О. Веріго він підготував дипломну роботу «За-
висимость вращательной способности сахара от 
качества и количества растворителя». По суті ця 
робота за науковістю, глибиною була дисертацій-
ною. Рішенням вченої ради університету Л. Сими-
ренку було присуджено вчений ступінь кандидата 
природничих наук. Проте звістка про це дійшла до 
молодого вченого в 1880 р., коли він перебував у 
Мценській пересильній в’язниці.

Приїжджаючи двічі на рік на канікули на Пла-
тонів хутір, Лев завжди привозив із собою друзів. 

18 лютого

Прометей українського садівництва
До 160-річчя від дня народження Л. Симиренка (1855–1920)

…Забриніла мелодія саду світового рівня. 
Її автор, не ставши професійним революціонером у політиці, 

робить революцію на науковій ниві, зокрема в галузі плодівництва, 
створивши, як тепер би сказали, один із найбільших у світі 
генетичних банків плодово-ягідних і декоративних культур.

Ю. Ковтун 1

1 Ковтун Ю. Сузір’я Симиренків. – Київ : Україна, 2009. – С. 182.
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Саме там, у місцевості, віддаленій від Києва, зі 
слабким поліцейським наглядом, знайшли прихи-
сток багато керівників народницьких та інших ре-
волюційних організацій. На молодіжних вечорах 
бували А. Желябов (революціонер-народник), 
В. Дебогорій-Мокрієвич та В. Осинський (нелега-
ли, котрі перебували під наглядом поліції). 

Наприкінці 1877-го – на початку 1878 р. в 
Петербурзі проходило слідство, т. зв. «Великий 
процес», під час якого було заарештовано понад 
4 тис. осіб. На лаві підсудних опинилися й друзі 
та знайомі Л. Симиренка. Його також підозрю-
вали у причетності до революційного гуртка ан-
тиурядової пропаганди, тому в київській кварти-
рі провели обшук. І хоча прямих доказів участі 
Л. Симиренка не знайшли,  на всяк випадок узяли 
з нього підписку про невиїзд.

У 1879 р. за Львом Платоновичем, як за чле-
ном партії соціалістів, було встановлено поліцей-
ський нагляд. Навіть іспити він складав під нагля-
дом поліцмейстера. Згодом у садибі біля Млієва 
було проведено ретельний обшук і до звинува-
чень у зв’язках із народниками долучили заборо-
нений цензурою «Кобзар», подарований батькові 
Т. Шевченком, а також низку брошур і книг з бі-
бліотеки та знайдених у схованках. 

З кінця листопада 1879 р. Л. Симиренко, офі-
ційно визнаний як державний злочинець, поневі-
ряється спочатку в тюремних казематах Києва, а 
потім на засланні у Східному Сибіру. Його навіть 
не засудили, а вислали без встановлення терміну 
арешту і заслання. Таким чином юнак опинився 
у Мценській в’язниці, де, порівняно з іншими 
тюрмами Російської імперії, був не дуже суворий 
режим. Там він виклопотав собі дозвіл на обробі-
ток  маленької земельної ділянки під в’язничною 
стіною. Вирощені овочі та квіти стали великою 
втіхою для в’язнів.

17 липня 1880 р. розпочався довгий шлях від 
Мценська до місця заслання. 10 вересня цього 
ж року виснажені й знесилені в’язні прибули до 
м. Красноярська. Тут їх звільнили з-під варти і доз-
волили шукати собі житло в місцевих жителів, які 
з неприязню ставилися до поселенців, щиро вва-
жаючи їх злочинцями і ворогами імперських усто-
їв. Облаштувавшись у поселенні, Лев Платонович 
і його друзі намагались якось полегшити умови 
перебування засланців, що проходили через Крас-
ноярськ, допомагаючи їм одягом і грошима.

У 1881 р. Л. Симиренко почав вести «Сибір-
ський щоденник», скрупульозно записуючи в 
ньому всі події. Крім того, він писав статті на со-
ціальні та економічні теми, які було опубліковано 
на сторінках газет «Новое время», «Порядок», 
«Голос».

Навесні 1882 р. нарешті прийшло повідомлен-
ня про визначення терміну заслання – до 9 верес-
ня 1886 р.

За сприяння друзів Л. Симиренко влаштував-
ся на роботу до сибірського купця-золотопромис-
ловця І. Кузнецова. Його старший син Олександр 
вирішив організувати своє господарство і виро-
щувати в умовах Сибіру екзотичні квіти й плоди. 
Коли сім’я Кузнецових довідалася, що серед полі-
тичних засланців є кандидат природничих наук, 
залюблений у садівничу справу, то запропонува-
ла йому місце садівника у своїй господі, де були 
оранжерея, ґрунтовий сарай, парники, квітники і 
сад.

Справа закипіла в руках молодого ентузіас-
та: занедбану теплицю було перетворено на кві-
тучу оранжерею, ледачий персонал замінено на 
молодий і завзятий колектив садівничої і квітни-
карської справи. Л. Симиренко також докорінно 
реконструював парк у Красноярську, який і дони-
ні є гордістю мешканців та окрасою сибірського 
міста. 

Лев Платонович першим довів, що в умовах 
тамтешнього клімату можливо вирощувати в 
теплицях огірки і помідори, а у відкритому ґрун-
ті – різноманітні овочі й квіткові рослини. Якось 
український садівник, помітивши низькорослу 
яблуньку, що витримала під снігом сувору зиму, 
висунув ідею щодо вирощування в Сибіру фрук-
тових культур. Цей задум ученого було втілено 
В. Крутковським лише в 1904 р.

Наукову й виробничу діяльність дослідника 
припинила поліція. У заарештованих революціо-
нерів та втікачів із каторги знайшли явочні адре-
си, де їм могли надати допомогу. Серед них були й 
красноярські помешкання Л. Симиренка – члена 
групи «Червоний хрест», яка входила в організа-
цію «Народна воля». Тож улітку 1882 р. почали-
ся масові арешти засланців. Не уник цього й Лев 
Платонович. Більше року він відбував покарання 
в одиночній камері, де тяжко захворів на тиф. До 
того ж у нього загострився ревматизм, що почав-
ся ще під час етапування до Сибіру. Здавалося, 
трагічний кінець неминучий. Та на допомогу при-
йшла А. Гуржевська, польська революціонерка, 
яка також відбувала заслання у Красноярську, 
працюючи у в’язниці фельдшером. Щоб мати доз-
віл на побачення з Л. Симиренком, жінка сказала, 
що вона його наречена. Її часті відвідини допомог-
ли Льву Платоновичу вижити. Взаємна симпатія 
переросла у щире кохання, і молоді отримали доз-
віл на шлюб.

А. Гуржевська домоглася, щоб Л. Симиренку 
замінили ув’язнення на заслання, хоч і в ще більш 
віддалений район Сибіру – м. Балаганськ (нині 
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Іркутської області). Умови життя подружжя були 
жахливими – вони мешкали у неопалюваному 
бараку велетенських розмірів. До того ж Гуржев-
ська там перебувала за спеціальним дозволом, 
адже термін її заслання закінчився ще до переїз-
ду в Балаганськ. Тут невдовзі від голоду, холоду і 
хвороби помер їхній первісток. Щоб якось відво-
ліктися від горя, подружжя поринуло в роботу: 
Альдона зайнялася домашнім господарством, а 
Лев – науковими дослідженнями, вивчаючи міс-
цеву флору і збираючи цінні відомості про ягідні 
культури Східного Сибіру.

На початку вересня 1886 р. Льву Платонови-
чу було видано дозвіл на виїзд додому. Так скін-
чилося шестирічне сибірське заслання подруж-
жя. Наприкінці листопада Симиренки прибули 
до Млієва. Та їх перебування на батьківщині було 
недовгим – лише кілька днів. Л. Симиренку за-
боронялося жити в Київській губернії, особливо 
на Черкащині. І в грудні 1886 р.  подружжя було 
змушене на деякий час роз’їхатися: Лев Платоно-
вич відбув на поселення до російського Курська, 
а Альдона Емілівна, оскільки була хворою і ва-
гітною, завдяки клопотанням свекрухи – Тетяни 
Іванівни – залишилась у Млієві до народження 
дитини, під пильним поліцейським наглядом. 
31 січня 1887 р. народилася дівчинка, яку на 
честь бабусі охрестили Тетяною. А навесні цьо-
го ж року отримав дозвіл на повернення додому і 
Лев Платонович. 

Оскільки колишньому в’язню заборонялося 
вступати до освітніх закладів та працювати на 
цукровому заводі, Л. Симиренко,  щоб забезпе-
чити достойне життя сім’ї, вирішив зайнятися 
садівництвом. На той час земельні ділянки його 
родини перейшли у власність поміщиці К. Бала-
шової, тож Лев Платонович  змушений був узя-
ти їх в оренду. Також він заклав дослідний сад, 
поступово перетворивши його в колекційний по-
мологічний розсадник. «Мій розсадник, – писав 
учений, – не зовсім приватний, оскільки розта-
шований не на власній, а на орендованій землі 
К. Балашової. Його, на жаль, закладено на місце-
вості незахищеній і за мало сприятливих умов, 
причому на землі, яку погодилися надавати на 
дуже короткий строк оренди» 1.

Діти Симиренків також залучалися до робо-
ти в саду. Зокрема, старший син Платон допо-
магав у конторі, а молодший – Володимир – на 
садівничих ділянках, що й визначило його подаль-
шу долю (він також став помологом і селекціоне-
ром).

У 1887 р. Лев Платонович вивів сорт яблуні, 
який назвав на честь батька – Ренет П. Ф. Сими-
ренка – і презентував його на сільськогосподар-
ській виставці у Харкові. З того часу Ренет Сими-
ренка став провідним промисловим сортом яблуні 
в багатьох країнах світу. Таким він залишається 
в Україні та  інших країнах і на початку третього 
тисячоліття.

У 1894-му Л. Симиренко брав активну участь 
у Міжнародній виставці садівництва в Петербур-
зі, де представив величезну колекцію із 3 000 де-
рев. Для розширення сортименту плодових куль-
тур та впровадження у виробництво найкращих 
світових зразків Лев Платонович встановив зв’яз-
ки з відомими плодівниками, а також плодовими 
розсадниками Франції, Італії, Німеччини, Бельгії, 
Австро-Угорщини, США і отримав від них посад-
ковий матеріал: живці яблунь, груш, кісточкових, 
ягідних і горіхоплідних рослин, насіннєвий мате-
ріал квіткових та декоративних рослин. При цьо-
му вчений продовжував збирати й найкращі сорти 
вітчизняної селекції. Із серпня 1888 р. він регу-
лярно їздив у Крим, де активно вивчав тамтешнє 
садівництво й виноградарство.

З плином часу палка революціонерка Альдона 
Емілівна занудьгувала у тихому Млієві.  Вона не 
поділяла захоплення чоловіка садівництвом і його 
порпання в землі, їй не вистачало бурхливого 
життя, та й почуття Льва Платоновича до неї дав-
но охололи. Тож жінка вирішила поїхати. Спочат-
ку вона оселилася в Полтаві, а потім у Києві, що 
так вабив її своїм  шаленим темпом життя. Діти 
жили разом із нею, відвідували навчальні заклади 
і лише на канікули їздили до бабусі Тетяни, яка 
була проти розлучення сина. 

Лев Платонович, шануючи матір, так і зали-
шився в офіційному шлюбі. Проте його громадян-
ською дружиною стала подруга дитинства,  перше 
кохання – О. Уварова. Вона оселилася в родин-
ній садибі на Платоновім хуторі лише після смер-
ті Тетяни Іванівни, в січні 1899 р. Недовгі роки, 
прожиті з цією жінкою, були для вченого найщас-
ливішими. Олена Олександрівна була люблячою 
дружиною, турботливою матір’ю, вправною го-
сподинею. Вона брала на себе всі буденні клопо-
ти, аби чоловік міг займатися улюбленою спра-
вою: виконувала обов’язки бухгалтера, ключниці, 
касира, вчителя, іноді навіть лікаря й акушерки, 
яких на той час бракувало у провінції. 

Л. Симиренко плідно працював над статтями 
про Крим. Упродовж 1890–1891 рр. їх було на-
друковано в «Записках Императорского общества 

 1 Ковтун Ю. Сузір’я Симиренків... – С. 177.
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сельского хозяйства Южной России». Праці Льва 
Платоновича публікували і за кордоном.

Незважаючи на визнання вченого в країні 
та поза її межами,  над справою його життя на-
висла загроза: через несплату оренди розсадник 
забажав забрати собі син поміщиці Балашової – 
Жорж. Однак Олена Олександрівна домоглася 
відстрочки оплати і вберегла справу коханого. Та 
щастя тривало недовго: 47-річна дружина Сими-
ренка тяжко захворіла й померла. Коли вона від-
чула, що недовго їй залишилося на цьому світі, то 
вмовила свою подругу, 26-річну С. Хорішман, за-
лишитися з Львом Платоновичем, адже знала, що 
йому буде дуже важко без жіночої уваги та опіки. 

Софія Миронівна з великою повагою ставила-
ся до Льва Платоновича, до його діяльності. Спо-
чатку вона виконувала обов’язки домогосподарки 
та економки, допомагала вченому в його справах, 
а згодом їх відносини переросли в сімейні. У цьо-
му громадянському шлюбі народилося троє ді-
тей – двоє синів і дочка.

Під час Першої світової війни Софія Миро-
нівна мужньо долала всі труднощі, тримала гос-
подарство, виховувала дітей, даючи можливість 
чоловікові й далі займатися плодівництвом.

Після революції стало ще тяжче. Особливо 
напруженим для Симиренків виявився 1919 р., 
коли через нестачу працівників і неналежний до-
гляд загинула частина плодової й декоративної ко-
лекцій. Голод і холод штовхали людей на злочин: 
щоб вижити взимку, вони рубали на дрова  плодо-
ві дерева колекційного саду й цінні багаторічні на-
садження знаменитого парку Симиренків. Тому 
весна і літо того року були потрачені на віднов-
лення насаджень та навчання нових робітників. 
Щоб урятувати сад і розсадник від варварського 
знищення, Лев Платонович вирішив передати 
його радянській владі. У відповідь на цей крок 
його призначили «управителем бувших садків Си-
миренків» із зарплатнею в 1 200 карбованців.

Наступного року в ніч з 5-го на 6 січня Лев 
Платонович за загадкових обставин був смертель-
но поранений у своєму будинку. Софія Миронів-
на сміливо кинулася в нічну темряву за місцевим 
фельдшером. Але зусилля лікаря були марними: 
вчений, втративши дуже багато крові, до ранку 
помер, не доживши до свого 65-річчя лише кілька 
тижнів.

Упродовж життя Л. Симиренко написав 
близько 100 наукових робіт. Серед них – три-
томник «Помология», що побачив світ у 1961–
1963 рр. (друге видання – у 1972–1973 рр.) і став 
в ці роки теоретичним підмурком реконструкції 
та інтенсифікації вітчизняного садівництва. Ця 
праця повністю розкриває особливості помології 

України та європейської частини Росії. У виданні 
подається повний помологічний опис більшості 
відомих сортів, аналізується їх поведінка в різних 
кліматичних умовах, наводиться економічна оцін-
ка сортів тощо.

Також Л. Симиренка з повним правом на-
зивають фундатором кримського промислового 
садівництва, адже його вивченню він присвятив 
25 років і написав ґрунтовну працю «Крымское 
промышленное плодоводство». Ця робота поба-
чила світ у 1912 р. і стала визначним явищем не 
лише у вітчизняній, а й у світовій науці.  Розбу-
довуючи промислове садівництво у своїх краї-
нах, іноземні садівники ретельно вивчили і спов-
на скористалися науковою спадщиною нашого 
земляка. 

Крім того, ще наприкінці XIX ст. Л. Сими-
ренко опрацював, запропонував і ввів у науковий 
обіг програму біоекологічного вивчення сортів 
плодових культур. Майже без істотних змін вона 
широко використовується досі. Запропонована 
Львом Платоновичем комплексна програма ви-
вчення сортів садових культур охоплювала низку 
показників, які торкалися і біологічних аспектів, 
і конкретних ознак тих чи інших сортів. Учений 
зазначав, що питання формування сортименту 
промислових садів досить важливе і складне. 
Адже ідеальних та універсальних сортів помо-
логія не має досі. Тому він закликав садівників 
шукати ті сорти, які б максимально інтегрували 
інтереси всіх зацікавлених сторін: споживача, 
виробника і торгівця. Його погляд на ринковий 
підхід до формування сортименту промислових 
садів значно випередив свою епоху і досі є визна-
чальним для високоінтенсивного промислового 
садівництва.  

Також Л. Симиренко ініціював створення 
перших у Російській імперії наукових закладів 
та видання часописів із садівництва. Він надавав 
виняткового значення підготовці висококваліфі-
кованих спеціалістів у галузі садівництва, плекан-
ню національних кадрів. У його помологічному 
розсаднику діяли приватна садівнича школа та 
училище садівництва, в яких було підготовлено 
величезну кількість фахівців. 

Наш славетний учений мав багато звань і 
нагород. Він був членом-кореспондентом Бель-
гійського товариства садівників, членом Німе-
цького помологічного товариства, Берлінсько-
го товариства садівництва, почесним членом 
Французького помологічного товариства, по-
чесним членом Київського відділу Російського 
товариства плодівництва та багатьох інших това-
риств. Л. Симиренка було нагороджено Золотою 
медаллю Французького товариства садівників 
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(1913), Великою золотою медаллю ім. Х. Стеве-
на (1914)  та ін.

Ім’я славного сина України увічнено в назвах 
Інституту помології Національної академії аграр-
них наук України, вулиці в м. Києві. 

На теоретичних засадах, опрацьованих і впро-
ваджених у життя видатним Садівничим України, 

впродовж  ХІХ і ХХ ст. у більшості країн світу роз-
вивалося і розбудовувалося промислове плодів-
ництво. Багатюща наукова симиренківська спад-
щина ще не вичерпана і сповна не використана 
сучасною садівничою наукою. Без сумніву, що до 
неї ще буде долучатися не одне покоління вітчиз-
няних та зарубіжних садівників.
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Яскравою зір-
кою на музичному 
небосхилі України 
спалахнув талант 
видатного українсь- 

кого композитора Ігоря Наумовича Шамо. Своєю 
творчістю він збагатив українську музичну скарб-
ницю багатьма творами у найрізноманітніших 
жанрах. Та хоч би він написав лише один твір – 
легендарну пісню «Києве мій», усе одно назавж-
ди б увійшов в історію української культури. Рід-
кісний дар пісняра зробив І. Шамо одним із най-
улюбленіших композиторів свого часу.

Ігор Наумович народився в Києві. Його бать-
ки – Наум Михайлович Шамо та Марія Ісаї-
вна Шевеленко – не були професійними музи-
кантами, але музику, особливо пісню, дуже лю-
били. Маленький Ігор був напрочуд обдарованою 
дитиною: вже у чотири роки читав, гарно  малю-
вав, ліпив. Музичні здібності у хлопчика вия-
вилися також надзвичайно рано. Маючи абсо-
лютний музичний слух, він міг відтворити будь-
яку мелодію. За сімейною легендою, першим 
його словом було «пісня». Тож коли хлопчи-
на підріс, він почав навчатися музики в Палаці 
піонерів, у відомого київського педагога Д. Пи-
саржевського. Оцінивши непересічну обдаро-
ваність Ігоря, вчитель рекомендував свого уч-
ня до Київської спеціальної музичної школи 
ім. М. Лисенка.

Шкільні роки були щасливими для майбут-
нього композитора: перед ним відкрився диво-
вижний світ геніальних музичних творінь. З ди-
тинства кумиром Ігоря був Й. С. Бах, а най-
улюбленішими композиторами – Р. Шуман, 
М. Мусоргський, С. Рахманінов, Д. Шостакович. 

Захоплення творами цих митців позначилося на 
подальшому музичному розвитку І. Шамо. По-
мітивши неабиякі творчі здібності учня, який 
навчався по класу фортепіано, педагоги переве-
ли хлопця до композиторського класу, де разом 
з ним навчалися В. Шаїнський, Я.  Френкель, 
Ю. Рожавська, які в майбутньому також стали 
відомими композиторами. За спогадами Я. Френ-
келя, І. Шамо вже тоді вирізнявся серед ровес-
ників яскравими здібностями піаніста, імпро-
візатора і композитора. Свій перший музичний 
твір – «Фантастичний марш» – він написав у 
дванадцятирічному віці.

У 1941 р. Ігор успішно закінчив школу. 
Своє майбутнє  юнак пов’язував тільки з музи-
кою –  мріяв вступити до консерваторії, стати 
композитором. Але розпочалася війна, й Ігор 
разом з матір’ю евакуювався до м. Уфи. Там він 
вступив до Вищого медичного училища на фельд-
шерське відділення. За прискореною програмою 
завершив навчання і в 1942 р. пішов доброволь-
цем у діючу армію. Військовим фельдшером у 
складі санітарного батальйону Першого Україн-
ського фронту  пройшов шлях від Волги до Берлі-
на, був поранений. 

Незважаючи на всі жахи війни, музика, яка 
завжди звучала в серці фронтового медика Шамо, 
допомагала жити не тільки йому, а й тим, кого він 
лікував. У вільні хвилини він зцілював музикою 
душі поранених бійців, своїх друзів-однополчан. 
Чудовий піаніст, Ігор навчився грати і на тро-
фейному акордеоні. Перебуваючи на території 
Німеччини, йому доводилося грати у церквах на 
органі. Майстерне виконання музикантом творів 
Й. С. Баха вражало слухачів – і бійців, і місцевих 
жителів. 

21 лютого

Скарби проникливих мелодій
До 90-річчя від дня народження ². Шамо (1925–1982)

І вірю я, як лебедина зграя
Свою у небі пісню просурмить, 

Хтось із людей мене згадає,
Хтось із людей мене колись згадає, 
Я з вами був і буду кожну мить…1

 1 Пісня про сивого лебедя (муз. І. Шамо, сл. М. Томенка).
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День Перемоги лейтенант Шамо зустрів 
у Австрії. У Відні, на організованому на честь 
перемоги балі, він зустрів своє єдине кохання 
на все життя – Людмилу Большакову, також 
лейтенанта медичної служби. У квітні наступно-
го року  в радянському посольстві у столиці Авст-
рії вони  розписалися, а в червні 1946-го повер-
нулися до  Києва. Того ж року І. Шамо почав 
навчання в  консерваторії. Цьому сприяло звер-
нення професорів музичного закладу (серед  
них були шкільні педагоги Ігоря) до військово-
го керівництва із клопотанням, щоб лейтенанта 
медичної служби  – як обдарованого музикан-
та – направили для подальшого навчання у ви-
щий музичний  заклад. На вступних іспитах  не-
обхідно було представити власний твір. Після 
виконання Ігорем без нот, по пам’яті, створено-
го ним колись «Фантастичного маршу» його 
зарахували на відділення композиції, до класу 
видатного українського композитора Б. Лято-
шинського. 

Серед викладачів консерваторії були такі 
непересічні діячі української музики, як Л.  Ре-
вуцький, М. Вериківський, М. Вілінський, М. Го-
зенпуд, Г. Таранов. Але головним його вчителем 
у професії, та й в житті, став Б. Лятошинський. 
Він вимагав повної віддачі від обдарованого сту-
дента і максимально навантажував його. Завдя-
ки напруженому робочому ритму, коли за п’ять 
днів необхідно було підготувати 25 сторінок 
партитури, І. Шамо навчився завжди бути у 
відмінній творчій формі. Його талант, зусил-
ля, неабияка працездатність і творчі здобут-
ки дали плоди: студента ІІ курсу консерваторії 
І. Шамо прийняли до Спілки композиторів Укра-
їни (1948). 

П’ять років поспіль молодий митець посідав 
перше місце у студентських щорічних творчих 
конкурсах. І це тоді, коли йому доводилося по-
єднувати навчання із піклуванням про сім’ю. 
Щоб утримувати родину, І. Шамо мусив багато 
працювати: він  керував самодіяльним музичним 
колективом на київському заводі «Арсенал», був 
акомпаніатором у співаків, робив інструментов-
ки, аранжування та обробки музичних творів 
для радіо, грав на акордеоні або на фортепіано 
в ресторані, а вночі писав музику до хронікаль-
них фільмів та радіовистав. Це була надзвичай-
но корисна практика для композитора, що зго-
дом стала йому у пригоді. 

Завдяки сплаву наполегливого навчан- 
ня, напруженої праці, безсоння, щасливих 
хвилин творчих знахідок і з’явилася у митця зго-

дом та легкість і вишукана простота, яка є най-
вищим ступенем мистецької майстерності.

У 1951 р. І. Шамо закінчив навчання. На кон-
церті випускників композиторського факультету 
він представив свою дипломну роботу  – «Кон-
церт-баладу» для фортепіано у супроводі симфо-
нічного оркестру. Цей твір – про пережите, про 
важкі випробування війни, нездоланну віру у 
свою Батьківщину та про перемогу, завойовану в 
героїчній боротьбі. Балада одразу знайшла відгук 
у серцях слухачів. З цього твору, можна сказати, 
і розпочався творчий шлях молодого композито-
ра, протягом якого він досяг значних мистецьких 
висот.

Упродовж перших десяти років після закін-
чення консерваторії І. Шамо багато й наполегли-
во працював, прагнучи досягти професійної до-
сконалості. Композитор активно цікавився тим, 
що відбувається в країні, у мистецтві. Це давало 
митцю матеріал для творчості в різних музичних 
жанрах. У галузі симфонічної музики привертали 
до себе увагу такі твори молодого композитора, 
як «Фестивальна сюїта» (1954), «Молдавська по-
ема-рапсодія» (1956), симфонічна картина «Флує-
раш» (1963). 

З особливою силою великий творчий по-
тенціал І. Шамо почав розкриватись у 1960–
1970-і рр. Його майстерність однаково виявля-
лась як у малих, так і у великих музичних фор-
мах. Підсумком першого періоду композитор-
ської діяльності молодого митця стала Симфонія 
№ 1 для струнного оркестру (1964). Цей твір – 
довершений зразок у контексті української му-
зичної культури. Саме з нього почалися творчі 
пошуки Шамо-симфоніста, який прагнув писа-
ти в найкращих традиціях драматичного і ліри-
ко-драматичного симфонізму. 

Найвищим симфонічним досягненням ком-
позитора стала Симфонія № 3 «Пам’яті героїв 
Великої Вітчизняної війни» для струнного ор-
кестру (1975). Загальна концепція твору – тра-
гедія війни і вічність пам’яті про героїв. Емоцій-
ний світ симфонії сповнений глибокої скорботи, 
високої трагедійної лірики і водночас мужнього 
драматизму. 

Чудовим виявом ліричної природи таланту 
І. Шамо став Концерт для флейти і струнного ор-
кестру (1977). У творі багатопланово розкрива-
ються різні відтінки ліричного світосприйняття, 
що втілюються в дивовижно прекрасному, ви-
шуканому мелодизмі, тонкій і майстерній оркес-
тровій тканині. У творчому доробку композитора 
також Симфонія-концерт для камерного оркестру 
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(1967), «Камерна сюїта» (1968),  сюїта для камер-
ного оркестру «Театральний калейдоскоп» (1969). 

У симфонічних творах І. Шамо, одним із пер-
ших в українській симфонічній музиці, виявив 
багатство і розмаїття тембрових барв струнно-
го оркестру. Він вважав, що засобами струн-
них інструментів можна відтворити звучання 
будь-якого іншого інструмента – духового чи 
ударного. 

Серед вокально-симфонічних творів компо-
зитора вирізняються  кантата на вірші Д. Луцен-
ка «Співає Україна» (1961), дві кантати на вірші 
А. Демиденка – «В каждом сердце голос Родины» 
і «Весна Родины» (1981).

Особливе місце у творчості Ігоря Наумовича 
посідає камерно-інструментальна музика. Вона  
оригінальна, образно-яскрава, але водночас зро-
зуміла і доступна. 

Однією з найяскравіших сторінок україн-
ської камерної музики є чотири струнних квар-
тети І. Шамо, а також антологія фортепіан-
ної музики. Композитор прагнув максималь-
но збагатити можливості фортепіано, симфоні-
зувати фортепіанну фактуру. Сюїти для форте-
піано «Картини російських живописців» (1959), 
«Тарасові думи» (1960), «Гуцульські акваре-
лі» (1972), а також Дванадцять прелюдій для фор-
тепіано (1962) стали класикою української музи-
ки. У 1981 р. композитор написав цікавий форте-
піанний цикл за романтичною казкою А. Гайдара 
«Мальчиш-Кибальчиш». Крім того, митцем було 
створено низку творів для струнних інструмен-
тів. Усім його п’єсам притаманна чудова власти-
вість – вони розвивають образне мислення, їхній 
світ невичерпно багатий. 

Найвідомішими камерно-вокальними твора-
ми І. Шамо є вокальний цикл на вірші А. Малиш-
ка «Медоцвіти» (1950), цикл  на вірші Р. Бернса 
(у версії С. Маршака) «Любовь» (1958), десять 
романсів на вірші Т. Шевченка (1959), «Десять 
балад про любов» на вірші А. Слісаренка (1966–
1967).

Чотири хори на вірші І. Франка (1958), «Кар-
патська сюїта» (1964), десять хорів a capella на 
вірші українських поетів (1980) та фолк-опера 
«Ятранські ігри» – такий внесок І. Шамо у хоро-
вий жанр.

Опера «Ятранські ігри» – одне з головних 
творчих досягнень митця. Колись у студентські 
роки, під час поїздок до сільської місцевості з ме-
тою збирання українського фольклору, І. Шамо 
в одному селі над Ятранню став свідком справж-
нього купальського обряду, який надзвичайно 

вразив його своєю поетичністю, чудовими  піс-
нями, магічною енергетикою пластичних рухів 
учасників дійства. Ще тоді в Ігоря Наумовича 
виник задум створити на цю тему велике сце-
нічне видовище. Разом з лібретистом В. Юхимо-
вичем у середині 1960-х рр. він почав писа-
ти хорову оперу, яку закінчив лише в 1978-му.  
«Ятранські ігри» стали втіленням дерзновенного 
пошуку майстра, який спирався на життєдайний 
ґрунт традицій народного музичного мистецтва. 
У цій своєрідній хоровій антології йдеться про 
любов до рідної землі, її давніх і сучасних звича-
їв, висловлено прості людські почуття. Єдина у 
творчості композитора опера вражала сміливі-
стю та унікальністю авторського задуму: вперше 
в історії оперної музики вистава відтворювалася 
лише вокальними засобами без оркестрового су-
проводу. Цим твором композитор започаткував 
в українській музиці жанр акапельної хорової 
опери. 

І все ж для найширшого загалу слухачів 
І. Шамо є передусім автором популярних пісень. 
У цьому найдемократичнішому музичному жанрі 
з найбільшою силою і повнотою розкрився талант 
митця. Без його пісень неможливо уявити музич-
не мистецтво нашої країни – так органічно ввійш-
ли вони в українську культуру. Саме за пісенну 
творчість Ігор Наумович був удостоєний почес-
ного звання народного артиста України (1975) 
та відзначений Державною премією УРСР імені 
Т. Г. Шевченка (1976).

Писати пісні композитор почав у 23 роки. У 
1948-му  він у складі групи творчої молоді на кіль-
ка місяців поїхав на Донбас для надання допомоги 
виробничникам у створенні колективів художньої 
самодіяльності. Спілкуючись зі своїми ровесни-
ками – колишніми фронтовиками, він відчув, що 
саме пісня потрібна цим людям. І тоді  одна за 
одною почали з’являтися пісні І. Шамо. Багато з 
них  слухачі почули  з кіноекранів та  театральних  
підмостків. Так, упродовж 1951–1981 рр. компо-
зитор написав музику до 43 художніх фільмів, 
найвідомішими з яких були «Максимка» (1952), 
«Матрос Чижик» (1955), «Мальва» (1956), «Ти 
світи, моя зоря» (1957), «Надзвичайна подія» 
(1958), «Далеко від батьківщини» (1960), «Лісо-
ва пісня» (1961), «Як гартувалася сталь» (1973), 
«Від Бугу до Вісли» (1980), а також до багатьох 
театральних постановок, першою з яких стала ви-
става за п’єсою О. Кобилянської «У неділю рано 
зілля копала», поставлена в 1947 р. у Чернівець-
кому музично-драматичному театрі ім. О. Коби-
лянської. 
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Композитор співпрацював і з Київським ака-
демічним українським драматичним театром 
ім. І. Франка та Київським академічним ро-
сійським драматичним театром ім. Лесі Укра-
їнки. Найвідомішими піснями, написаними до 
театральних вистав, стали «Камінь сонця» 
(сл. О. Коломійця) та «Осіннє золото» (сл. Д.  Лу-
ценка).

Чудовий лірик і романтик, І. Шамо у своїй пі-
сенній творчості не обминув тему війни. Його піс-
ні «Фронтовики», «Перекличка», «Стоїть над Вол-
гою курган», «Міста-герої» та ін. стали знаковими 
для воєнного покоління.

Композитор, який творив у радянські часи, 
не міг відокремити себе від суспільства, тому 
змушений був виконувати соціальні замовлен-
ня. Він був автором циклу комсомольсько-
молодіжних пісень, але уникав у них ідеологіч-
ного пафосу, оспівуючи молодечий запал, ра-
дість життя, творчості, пізнання («Бригантина», 
«Молодо-зелено», «Товарищ песня», «Романти-
ки», «Невідкриті острови», «Пісня про щастя» 
та ін.). 

Неперевершений успіх серед слухачів мали 
пісні, які І. Шамо створив, спираючись на непо-
вторний національний мелос, на традиції укра-
їнського солоспіву. Справжніми пісенними 
перлинами стали «Ой вербиченько» (сл. Л. За-
башти), «Зозуленька» (сл. Д. Луценка), «Зача-
рована Десна» (сл. Д. Луценка), «Не шуми, ка-
линонько» (сл. Д. Луценка), «Проводжала мати» 
(сл. В. Курінського), «Три поради» («Не рубай 
калину біля хати», сл. Ю. Рибчинського). Нерід-
ко люди сприймали і сприймають їх як народні 
пісні. 

Відомий виконавець, соліст Національно-
го театру опери та балету України А. Мокренко 
у спогадах про митця писав: «Знаючи, що Шамо 
не етнічний українець, я щиро дивувався, як 
треба проникнутися українським мелосом і яку 
треба мати любов у серці до того, що ти оспіву-
єш, щоб створити таку розкіш саме українського 
чуття» 1. 

Людина надзвичайно глибока й чутлива, 
І. Шамо ніколи не розмінювався на поетичну 
поверховість. Коло поетів, з якими він співпра-
цював, було досить вузьким. Це В. Курінський, 
І. Лазаревський, І. Кротов, Л. Смірнов, Ю. Риб-
чинський, А. Демиденко. 

Найближчим співавтором композитора був 
Д. Луценко. Цих двох фронтовиків збратала 
не тільки спільна праця над піснями, а й велика 
та вірна дружба. Д. Луценко, згадуючи творчу 
працю з І. Шамо, у вірші «Скарби проникливих 
мелодій» писав:

Ми не прислужували моді,
В яку бездушні ритми час заплів,
Шукали завжди у народі
Скарби проникливих мелодій
І хлібне поле повнозерних слів.
П’янили нас в годину пізню
І жар калин, і запашний чебрець.
І ми сповна навіки й прісно
Обігрівали кожну пісню
Любов’ю рознуртованих сердець.

Разом вони написали понад 20 пісень, 
серед яких: «Україна – любов моя», «Братер-
ство»,  «Фронтовики», «Стоїть над Волгою кур-
ган». Усі вони здобули широке визнання на- 
роду.  Але найвідомішим твором, написаним у 
співавторстві І. Шамо і Д. Луценка, стала невми-
руща пісня «Києве мій». Усю свою любов,  ніж-
ність, теплоту, світлу радість життя й най-
кращі надії, що розквітають у місті над Дні-
пром, втілили в ній митці. Завдяки геніаль-
ній музиці та проникливим словам ця пісня ста-
ла найулюбленішою для багатьох поколінь 
киян  та справжнім музичним символом столиці 
України. 

І. Шамо мав величезний творчий потенціал, 
далекосяжні плани, але їм на заваді стала підступ-
на хвороба. 17 серпня 1982 р.  життя композитора 
обірвалося. Поховали його в Києві, на Байковому 
кладовищі. 

Д. Луценко присвятив своєму другу й побра-
тиму такі рядки:

А він уже в сузір’ї Ліри,
Звідкіль нема нікому вороття.
Живим лишив свої клавіри –
Літописи любові й віри,
В яких струмує
Вічний пульс життя. 

 1 Я з вами був і буду кожну мить… : спогади, ст., матеріали про композитора Ігоря Шамо. – Київ, 2006. – С. 134.
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Березневе сонце – як дівчини серце.

Зійшов у березні сніжок – берися друже за плужок.

Буває март за всіх варт.

Побачив шпака у дворі - знай: весна на порі.

Вірш на почутий мотив

Прокапав березень зі стріх,
Об жерстяне відро постукав…
Хоча ще не зелений сміх,
Але уже й не біла мука.

А вітер – березневий син,
Настояний на добрій вірі…
Хоча ще не суцільна синь,
Але вже й не суцільна сірість.

Збирають силу ручаї – 
У них свої дзвінкі закони…
Хоч в серці ще не солов’ї,
Але уже і не ворони.

В. Крищенко 1

1 Крищенко В. Вірш на почутий мотив // Поезії / В. Крищенко. – Київ, 2002. – С. 304.
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Березень

1 
Всесвітній день цивільної оборони 
Відзначається в день набрання чинності – 1 березня 1972 р. – Статуту Міжнародної організації 

цивільної оборони
170 років від дня народження Федора Аполлоновича Піроцького (1845–1898), українського і 

російського винахідника в галузі електротехніки 
160 років від дня народження Явдохи Зуїхи [справж. – Явдоха Микитівна Сивак (1855–1935)], 

української народної співачки 
100 років від дня народження Златослави Борисівни Каменкович [справж. – Златослава Заль-

манівна Хачатурян (1915–1989)], російської письменниці, яка жила й працювала в  Україні

2 
470 років від дня народження Томаса Бодлі (1545–1613), англійського дипломата, збирача ста-

родавніх манускриптів, засновника бібліотеки  Оксфордського університету  
100 років від дня народження Робера ле Беаля (1915–1996), французького актора 
80 років від дня народження Ела Воксмена (1935–2001), американського актора, режисера, сце-

нариста, продюсера 

3 
Всесвітній день письменника 
Відзначається згідно з рішенням 48-го конгресу Міжнародного ПЕН-клубу, який відбувся 

12–18 січня 1986 р.
170 років від дня народження Георга Фердинанда Людвіга Філіпа Кантора (1845–1918), ні-

мецького математика, основоположника теорії множин 
125 років від дня народження Федора Андрійовича Волинського (1890–1970), українського 

анатома 
125 років від дня народження Євгена Васильовича Звірозомба-Зубовського (1890–1967), 

українського вченого-ентомолога, педагога 
120 років від дня народження Рагнара Антона Кіттіля Фріша (1895–1973), норвезького еконо-

міста, лауреата Нобелівської премії в галузі економіки (1969)
90 років від дня народження Римми Василівни Маркової (1925), російської актриси театру і 

кіно 
90 років від дня народження Федора Юрійовича Палфія (1925–1996), українського вчено-

го-біохіміка 

4 
200 років від дня народження Михайла Михайловича Вербицького (1815–1870), україн-

ського композитора, хорового диригента, священика 
150 років від дня народження Едуарда Вільде (1865–1933), естонського письменника 
90 років від дня народження Поля Моріа (1925–2006), французького композитора, аранжуваль-

ника і диригента 

5 
150 років від дня народження Григорія Івановича Грушевського (1865 – бл. 1922), україн-

ського драматурга і фольклориста 

6 
540 років від дня народження Мікеланджело Буонарроті (1475–1564), італійського скульпто-

ра, живописця, архітектора і поета культури Пізнього Відродження 
200 років від дня народження Петра Павловича Єршова (1815–1869), російського письмен-

ника
110 років від дня народження Ярослава Затлоукала (1905–1958), чеського поета, критика 
90 років від дня народження Валерія Павловича Ламаха (1925–1978), українського графіка, 

живописця, майстра настінного розпису 
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80 років від дня народження Богдана Рубчака (1935), українського поета, літературознавця 
(США)

7 
230 років від дня народження Алессандро Франческо Томазо Мандзоні (1785–1873), італій-

ського письменника 
180 років від дня народження Василя Федоровича Симиренка (1835–1915), українського під-

приємця-цукровара, вченого, мецената
160 років від дня народження Миколи Івановича Максимовича (1855–1928), українського 

вченого-гідролога, інженера шляхів сполучення, архітектора
140 років від дня народження Моріса Жозефа Равеля (1875–1937), французького композито-

ра-імпресіоніста 
140 років від дня народження Едгара Гоуарда Стертеванта (1875–1952), американського мо-

вознавця 

8 
Міжнародний день прав жінок і миру 
Відзначається щорічно згідно з рішенням Генеральної Асамблеї ООН A/RES/32/142 від 

16.12.1977 р.
Міжнародний жіночий день 
Святковий, неробочий день в Україні відповідно до ст. 73 Кодексу законів про працю
120 років від дня народження Колау (Ніколоза Галактіоновича) Надірадзе  (1895–1990), гру-

зинського поета 
75 років від дня народження Леоніда Михайловича Осики (1940–2001), українського кіноре-

жисера, сценариста 

9 
201 рік від дня народження  Тараса Григоровича Шевченка (1814–1861), українського поета, 

художника, мислителя
190 років від дня народження Павла Івановича Леонтовича (1825–1880), українського куль-

турно-освітнього діяча, письменника 
140 років від дня народження Олексія Степановича Глуховцева (1875–?), українського і ро-

сійського хормейстера, композитора 
130 років від дня народження Тамари Платонівни Карсавіної (1885–1978), російської бале-

рини 
120 років від дня народження Івана Даниловича Дніпровського [справж. – Шевченко (1895–

1934)], українського письменника, перекладача 

10 
150 років від дня (1865) першого публічного виконання Гімну України «Ще не вмерла 

України…» під час першого на Західній Україні (у Перемишлі) Шевченківського концерту 

11 
240 років від дня народження Василя Григоровича Анастасевича (1775–1845), українського 

бібліографа, видавця, перекладача, громадського діяча 
170 років від дня народження Василя Петровича Єрмакова (1845–1922), українського матема-

тика 
130 років від дня народження Малколма Кемпбелла (1885–1948), англійського автогонщика, 

який у 1920–1930-х рр. кілька разів встановлював світові рекорди швидкості для автомобілів 
125 років від дня народження Ванневара Буша (1890–1974), американського інженера, вченого, 

творця атомної бомби 
125 років від дня народження Клима Стефаніва (1890–1963), українського громадсько-політич-

ного діяча 
110 років від дня народження Василя Семеновича Ващенка (1905–1993), українського мово-

знавця 
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110 років від дня народження Василя Гнатовича Лапокниша (1905–1974), українського кіно-
режисера 

12 
650 років від дня заснування (1365) герцогом Рудольфом IV Віденського університету 
330 років від дня народження Джорджа Берклі (1685–1753), ірландського філософа, єпи-

скопа 
190 років від дня народження Олексія Сергійовича Уварова (1825–1884), російського архе-

олога 
180 років від дня народження Саймона Ньюкомба (1835–1909), американського астронома, ма-

тематика, економіста
90 років від дня народження Гаррі Макса Гаррісона (1925–2012), американського письменни-

ка-фантаста 
90 років від дня народження Лео Есакі (1925), японського фізика, лауреата Нобелівської премії 

в галузі фізики (1973)
90 років від дня народження Романа Володимировича Кучера (1925–1991), українського фі-

зико-хіміка 
90 років від дня народження Бориса Івановича Співака (1925–1971), українського історика
80 років від дня народження Валентини Семенівни Шевченко (1935), українського і радян-

ського політичного та громадського діяча 

13 
180 років від дня народження Леона Кладеля (1835–1892), французького письменника 
170 років від дня народження Івана Олександровича Бодуена де Куртене (1845–1929), росій-

ського та польського мовознавця 
125 років від дня народження Степана Гайдучка (1890–1976), українського спортивного діяча 
125 років від дня народження Аркадія Петровича Животка (1890–1948), українського громад-

сько-політичного діяча, історика української преси, педагога, журналіста, публіциста, поета й драма-
турга (Німеччина)

110 років від дня народження Миколи Дмитровича Станіславського (1905–1970), українсько-
го режисера 

14 
День землевпорядника 
Відзначається щорічно в другу суботу березня відповідно до Указу Президента України 

№ 1556/1999 від 11.12.1999 р.
180 років від дня народження Всеволода Порфирійовича Коховського (1835–1891), україн-

ського письменника й педагога 
180 років від дня народження Джованні Вірджиніо Скіапареллі (1835–1910), італійського 

астронома 
110 років від дня народження Раймона Клода-Фердинанда Арона (1905–1983), французького 

філософа, соціолога і політолога 

15 
Всесвітній день захисту прав споживача 
Відзначається щорічно з 1983 р. під егідою Всесвітньої організації союзів споживачів (CI)
День працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування 

населення
Відзначається щорічно у третю неділю березня відповідно до Указу Президента України 

№ 46/1994 від 15.02.1994 р.
110 років від дня народження Йосипа Михайловича Кисельова (1905–1980), українського 

письменника і літературного критика 
110 років від дня народження Сергія Сергійовича П’ятницького (1905–1971), українського 

лісівника-селекціонера 
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80 років від дня народження Леоніда Георгійовича Єнгібарова (1935–1972), російського ци-
ркового артиста 

16 
125 років від дня народження Соломона Михайловича Міхоелса [справж. прізв. – Вовсі 

(1890–1948)], єврейського актора й режисера 
80 років від дня народження Ігоря Миколайовича Коваленка (1935), українського вченого в 

галузі математики та кібернетики 
80 років від дня народження Сергія Юрійовича Юрського (1935), російського актора театру і 

кіно, режисера 

17 
110 років від дня народження Павла Андрійовича Оровецького (1905–1976), українського 

письменника 

18 
110 років від дня народження Максима Федотовича Гулого (1905–2007), українського біохі-

міка 

19 
140 років від дня народження Гіядора Стрипського (1875–1949), українського громадського 

діяча, етнографа, бібліотекаря, перекладача, публіциста (Угорщина)
120 років від дня народження Максима Тадейовича Рильського (1895–1964), українського 

поета і громадського діяча 
110 років від дня народження Олександра Прокоповича Маркевича (1905–1999), українсько-

го зоолога і паразитолога
85 років від дня народження Ліни Василівни Костенко (1930), української письменниці-шіст-

десятниці, поетеси 

20 
Міжнародний день щастя
Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A/RES/66/281 від 

12.07.2012 р.
150 років від дня народження Олекси Христофоровича Бобикевича (1865–1902), українсько-

го письменника, культурного діяча
125 років від дня народження Василя Юхимовича Васильєва (1890–1956), українського вчено-

го в галузі металургії, педагога 
110 років від дня народження Антона Рефреж’є (1905–1979), американського живописця і гра-

фіка 
100 років від дня народження Святослава Теофіловича Ріхтера (1915–1997), російського 

піаніста
80 років від дня народження Марії Григорівни Вавричин (1935–2010), українського історика, 

археографа, бібліографа, картографа 

21 
Всесвітній день поезії 
Відзначається щорічно відповідно до резолюції 30-ї сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО від 

15.11.1999 р.
Всесвітній день людей із синдромом Дауна 
Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A/RES/66/149 від 

29.02.2012 р.
Міжнародний день боротьби за ліквідацію расової дискримінації
Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A/RES/2142 (ХХІ) від 

26.10.1966 р.

Березень
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Міжнародний день Навруз 
Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A/RES/64/253 від 

10.05.2010 р.
Міжнародний день лісів
Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A/RES/67/200 від 

14.02.2013 р.
330 років від дня народження Йоганна Себастьяна Баха (1685–1750), німецького композитора 

та органіста 
190 років від дня народження Олександра Федоровича Можайського (1825–1890), російсько-

го винахідника в галузі літальних апаратів, важчих за повітря 
130 років від дня народження Володимира Бертольдовича Вільнера (1885–1952), українсько-

го і російського режисера 
125 років від дня народження Олексія Петровича Баранникова (1890–1952), українського і 

російського вченого-філолога 
120 років від дня народження Леоніда Йосиповича Утьосова [справж. – Лазар Вайсбейн 

(1895–1982)], російського артиста естради, кіноактора
90 років від дня народження Пітера Брука (1925), англійського театрального режисера 

22 
Всесвітній день водних ресурсів 
Відзначається відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A/RES/47/193 від 22.12.1992 р. 
125 років від дня народження Федора Зотиковича Коновалюка (1890–1984), українського жи-

вописця  
120 років від дня народження Василя Кириловича Авраменка (1895–1981), українського хоре-

ографа, танцюриста і дослідника українського народного танцю  (США)
120 років від дня народження Бели Іллеша (1895–1974), угорського письменника 
120 років від дня народження Івана Ле [справж. – Іван Леонтійович Мойся (1895–1978)], укра-

їнського письменника 
120 років від дня народження Марії Володимирівни Сабат-Свірської (1895–1983), україн-

ської співачки 
120 років від дня народження Георгія Миколайовича Тасіна (1895–1956), українського кіно-

режисера і сценариста 
110 років від дня народження Григорія Михайловича Козінцева (1905–1973), російського кі-

норежисера 
100 років від дня народження Георгія Степановича Жженова (1915–2005), російського актора 

23 
Всесвітній метеорологічний день
Відзначається щорічно з 1950 р. від дня набуття чинності Конвенції Всесвітньої метеорологічної 

організації (ВМО)
140 років від дня народження Анатолія Георгійовича Васютинського (1875–1946), україн-

ського офтальмолога 

24 
Всесвітній день боротьби з  туберкульозом
Відзначається щорічно з 1882 р. від дня, коли доктор Р. Кох оголосив, що виявив туберкульозну 

бацилу
Всеукраїнський день боротьби із захворюванням на туберкульоз 
Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України № 290/2002 від 22.03.2002 р.
Міжнародний день права на встановлення істини щодо грубих порушень прав людини та 

гідності жертв
Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A/RES/65/196 від 

03.03.2011 р. 

Березень
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80 років від дня відкриття (1935) у Харкові пам’ятника Т. Шевченку 
160 років від дня народження Олів Шрейнер (1855–1920), південноафриканської письменниці 
130 років від дня народження Марти Іванівни Закревської (1885–1950), української співачки 
125 років від дня народження Осипа Навроцького (1890–1972), українського правника, вій-

ськового й громадського діяча (Канада)

25 
Міжнародний день солідарності із жертвами рабства та трансатлантичної работоргівлі
Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A/RES/62/122 від 

17.12. 2007 р.
День Служби безпеки України
Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України № 193/2001 від 22.03.2001 р.
90 років від дня народження Ірини Дибко-Филипчак (1925), української письменниці, перекла-

дачки, драматурга (США)
90 років від дня народження Сергія Івановича Івченка (1925–1984), українського ботаніка, 

письменника 

26 
День внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України 
Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України № 216/96 від 26.03.1996 р.
90 років від дня народження П’єра Булеза (1925), французького композитора і диригента, одного 

з лідерів французького музичного авангарду 

27 
Міжнародний день театру
Відзначається щорічно з 1962 р. відповідно до рішення ІХ Конгресу Міжнародного інституту теа-

тру при ЮНЕСКО
170 років від дня народження Вільгельма Конрада Рентгена (1845–1923), німецького фізика 
140 років від дня народження Альбера Марке (1875–1947), французького живописця і графіка 

28 
170 років від дня народження Олексія Олександровича Андрієвського (1845–1902), україн-

ського педагога, історика, археографа, філолога, літератора, громадського діяча 
140 років від дня народження Марії Миколаївни Діоміді (1875 – після 1919), української піа-

ністки і педагога 
140 років від дня народження Миколи Пирогова [Пирогів (1875–1961)], українського терапе-

вта, полковника армії УНР, освітнього діяча (Австралія)
90 років від дня народження Дмитра Михайловича Гнатюка (1925), українського співака, ре-

жисера, педагога
90 років від дня народження Інокентія Михайловича Смоктуновського (1925–1994), росій-

ського актора 

29 
130 років від дня народження Деже Костолані (1885–1936), угорського письменника і журна-

ліста 

31 
140 років від дня заснування (1875) Чернівецького національного університету 

ім. Ю. Федьковича 
 90 років від дня народження Марка Зубаря (1925–1990), українського скульптора і живописця 

(США)
90 років від дня народження Івана Ілліча Чебаненка (1925–2012), українського геолога 
80 років від дня народження Галини Леонідівни Гордасевич (1935–2001), української поете-

си, прозаїка 
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Михайло Ми-
хайлович Вербиць-
кий – один із найяс- 
кравіших представни-

ків національної композиторської школи в історії 
української музики. Він належить до кола тих сві-
домих українських митців, що закладали на захід-
них землях України фундамент професіональної 
музичної культури, спрямованої на виховання на-
ціональної свідомості. 

Життя і творчість М. Вербицького були 
сповнені контрастів: непросте буття сільського 
священика у глухій провінції, ускладнене матері-
альними нестатками і відокремленістю від світу 
великого мистецтва, дивовижно поєднувалися з 
потужною результативністю творчої діяльності. 
Він є автором літургійних творів, що стали важ-
ливою часткою церковних богослужінь, музики 
до театральних вистав, світських хорів та солоспі-
вів, інструментальної музики.

Видатний композитор С. Людкевич слушно 
назвав М. Вербицького «піонером галицької му-
зики». Саме Михайло Михайлович почав новий 
етап у її розвитку, пов’язаний як зі старовинними 
традиціями церковного співу нашого народу, так і 
народнопісенною творчістю.

Народився М. Вербицький в с. Явірник Русь-
кий (тепер територія Польщі), в сім’ї греко-като-
лицького священика.

Батько рано пішов з життя. Десятирічного 
Михайла та його молодшого брата Володислава 
забрав до себе далекий родич – єпископ І. Снігур-
ський, який мешкав у Перемишлі. На той час це 
місто було другим після Львова центром україн-
ського відродження Галичини. З ініціативи І. Сні-
гурського в 1828 р. при перемишльській греко-ка-

толицькій кафедрі створили хор, а трохи згодом 
музичну школу. 

Знаменним для М. Вербицького стало те, 
що він змалку потрапив у музичну атмосферу. 
До ґрунтовної музичної освіти юнака, його спіл-
кування з високим мистецтвом долучились ві-
домі фахівці музики чеського походження, зо-
крема А. Нанке, В. Серсаві, Ф. Лоренс. Вони 
розкрили Михайлу таємниці західноєвропейсь-
кої музики на основі творів Й. Гайдна, В. А. Мо-
царта, Л. ван Бетховена. Як результат – Михай-
ло опанував різні жанри композиторської твор-
чості.

Це відіграло вирішальну роль у подальшій 
долі М. Вербицького, дало йому змогу зблизитись 
із культурним, зокрема музичним, світом, окри-
лило мріями про служіння мистецтву. Однак у 
той час для юнака його кола була відкрита лише 
одна дорога – у священики. 

Тож у 1833 р. Михайло вступив до греко-ка-
толицької духовної семінарії у Львові. Тут разом 
з ним навчалися такі відомі пізніше письменники 
та літератори, як М. Устиянович, А. Могильниць-
кий, композитори І. Лаврівський, П. Любович. У 
цьому закладі розпочав свою діяльність і М. Шаш-
кевич – талановитий поет,  зачинатель національ-
ного духовного та літературного відродження Га-
личини. 

Перебування в семінарії не перервало зв’яз-
ку М. Вербицького з музикою, передусім з хоро-
вим мистецтвом. Засади візантійського обряду, 
притаманні обом діючим в Україні конфесіям 
(православній та греко-католицькій), відводили 
хоровому співу дуже важливу роль у церковних 
службах. Священики повинні були мати гарний 
голос, вільно володіти вокалом, і тому на семінар-

4 березня

«Піонер галицької музики»
До 200-річчя від дня народження М. Вербицького (1815–1870)

...Твір, який його автор напевно вважав 
за менш видат ний, ніж «симфонія» ...

 запевнив Вербицькому не тільки
 тривале місце в історії української музики,

 а ще й вдячність усіх українців.
 Цей твір – «Ще не вмерла Україна»…

А. Рудницький 1

 1 Рудницький А. Українська музика : іст.-критич. огляд. – Мюнхен, 1963. – С. 84.
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ських заняттях співу приділяли особливу увагу. 
В той час М. Вербицький керував хором семінарії, 
опанував гру на гітарі. Численні твори, перекла-
дені або створені ним для гітари, мали велику по-
пулярність. До нашого часу зберіглося написане 
ним «Поученіє Хітари», яке стало першим таким 
посібником в Україні. 

В 1836 р. М. Вербицький перевівся на екстер-
не навчання. Закінчивши другий рік семінарії, у 
1838-му він одружився з молодою австрійкою 
Б. Сенер. Це несподівано ускладнило отримання 
сану священика, тож Михайло був змушений по-
кинути навчання і заробляти на життя уроками 
гри на гітарі та інших інструментах, співом у хорі 
латинської кафедри, керуючи хором у вірменсько-
му костелі бенедиктинок.

У 1839 р. в сім’ї Вербицьких народився син 
Іван. Однак сімейне щастя було коротким: то-
го ж року померла дружина, і Михайло залишився 
вдівцем. Згодом перед чоловіком знову відчини-
лися двері семінарії, де його повторно прийняли 
на третій курс теології. Проте навчання тривало 
недовго: волелюбний  М. Вербицький не міг ми-
ритись із суворим розпорядком семінарського по-
буту, і церковна влада вирішила позбутися невга-
мовного семінариста. Водночас, через відсутність 
кадрів, йому запропонували посаду хорового ди-
ригента та вчителя. Михайло погодився і пропра-
цював у семінарії аж до 1846 р. – часу повернення 
в Перемишль.

У цьому місті, завдяки підтримці владики 
І. Снігурського, М. Вербицький одержав посаду 
канцеляриста в консисторії (канцелярії та єпар-
хіальній управі). Відтоді розпочався другий, пе-
ремишльський, період  творчості М. Вербицько-
го. Саме тут молодого чоловіка застав бурхливий 
1848 рік. Революція в Угорщині, що зрушила під-
валини Австрійської імперії, нова конституція та 
скасування панщини – всі ці події «Весни народів» 
суттєво вплинули на пробудження національної 
свідомості українців та пожвавлення культурного 
руху в Галичині. Проявом нових демократичних 
тенденцій були й перші публічні театральні виста-
ви українською мовою, що стали величезним ім-
пульсом до пробудження національної свідомості, 
потужним фактором пожвавлення культурного 
руху. Тоді, коли офіційною мовою в школах і уста-
новах була німецька, коли інтелігенція в побуті 
спілкувалася переважно польською, а в літерату-
рі панувало штучне, незрозуміле «язичіє», – із те-
атральної сцени зазвучала народна мова, близька 
й зрозуміла широким масам. 

На 1848–1849 рр. припав і початок, і куль-
мінація театрального руху. Театр мав вирішаль-
ний вплив на зміцнення культурних зв’язків між 
Східною і Західною Україною, він ніби відчинив 
вікно, через яке в Галичину ринула наддніпрян-
ська література й мистецтво. Основу репертуару 
перемишльської трупи становили п’єси І. Котля-
ревського, Г. Квітки-Основ’яненка та інших укра-
їнських авторів. Значне місце в ньому займали й 
численні переробки творів польської та німецької 
драматургії.

Завдяки своїй артистичній натурі М. Вер-
бицький швидко став активним учасником теа-
трального руху: він був одним із організаторів 
гуртка, брав участь у виставах як актор і співак, 
а найголовніше – отримав можливість працювати 
як композитор, оскільки більшість вистав супро-
воджувалася музикою.

Театр допоміг М. Вербицькому розкрити 
свій талант, стати відомим і авторитетним діячем 
музичної культури. Він написав музику до низ-
ки п’єc, що ввійшли до репертуару перемишль-
ського театру: «Верховинці», «Козак і охотник», 
«Проциха», «Жовнір-чарівник» («Москаль-чарів-
ник» І. Котляревського), «Запропащений котик» 
та ін. Більшість партитур до цих вистав не збе-
реглися. Переважно лише з публікацій тогочас-
ної преси або ж аналізу літературних лібрето 
можна судити про характер музики того чи іншо-
го твору.

Мелодії М. Вербицького глибоко запали в 
пам’ять сучасників, здобули визнання і любов. 
Значно пізніше в одній зі статей «Літературного 
сборника» її анонімний автор, згадуючи про перші 
кроки українського театру в Перемишлі, писав: 
«А над усе прекрасна музика Вербицького. Котра 
ще й нині радує кожного знавця, робила руський 
театр дуже популярним, а руські театральні пісні 
сталися модними по салонах, співані в супроводі 
фортепіано» 1.

Однак пожвавлення театрального життя у 
Перемишлі тривало недовго.  Вже в 1850 р., коли 
в Австро-Угорській імперії посилилася реак-
ція після придушення угорського повстання, 
М. Вербицькому довелося знову зайнятися бу-
денними справами і влаштуванням свого жит-
тя. Завдяки підтримці впливових осіб із високих 
церковних кіл композитору дозволили заверши-
ти навчання у Перемишльський греко-католиць-
кій семінарії, і в 1850 р. його було висвячено на 
священика. В 1856-му, після служіння парохом 
у кількох селах, він переїхав у с. Млини, біля 

 1 Франко І. Русько-український театр. Історичні обриси // Зібр. тв. У 50 т. Т. 29. – Київ, 1981. – С.  327.
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Яворова (тепер  територія Польщі), де мешкав до 
самої смерті.

В 1850 р., ще перед висвяченням на священи-
ка, М. Вербицький одружився вдруге, знову став 
батьком – народився син Андрій. Однак і друга 
дружина передчасно померла. Тож більшу части-
ну свого життя композитор жив самотньо, позбав-
лений родинного тепла і затишку. 

Перебування в сільській глушині, ізольова-
ній від культурного життя, не заважало Михайлу 
Михайловичу творити, заглиблюватися в таїни 
музичного мистецтва та його споконвічні народні 
джерела. Пастирські обов’язки у Млинах він по-
єднував із композиторською діяльністю, зокрема, 
особливу увагу приділяв церковній хоровій музи-
ці, трансформуючи у цій царині традиції видатно-
го композитора Д. Бортнянського.

Серед нечисленних збережених автографів 
М. Вербицького є рукописи церковних хорів «Тебе 
поєм», «Іже херувими», «Святий Боже». Поряд з 
іншими жанрами церковна музика для компози-
тора стала сферою творчих пошуків і звершень, 
актів мистецького самовираження. 

Церковна творчість належить до тих мис-
тецьких видів, де особливо велику роль відігра-
ють усталені норми і канони. Вони наклали свій 
відбиток і на музику М. Вербицького. Із давньої 
обрядової традиції, зі стильових особливостей 
ірмолойних наспівів, партесного багатоголосся, 
кантів і псалмів випливає сповільнений рух його 
творів – зосереджено-молитовна палітра співу. 

Наскрізь просякнута теплотою ліричної пі-
сенності одна з найпопуляр ніших церковних ком-
позицій М. Вербицького – «Отче наш». Сумовиту 
музику цього твору проймає особливий душевний 
щем, тому вона сприймається як тиха, довірлива 
розмова з Богом. 

М. Вербицький також є автором Літургії для 
мішаного хору, яку досі виконують у багатьох 
церквах Західної України, церковних композицій 
«Ангел вопіяше», «Єдинородний Сине», «Буде 
ім’я Господнє» та ін.

Завдяки своїм стильовим особливостям цер-
ковна музика митця стала невід’ємною частиною 
становлення і розвитку української національної 
ком позиторської школи, сприяла утвердженню її 
самобутності та розширенню жанрових меж.

Щасливий поворот у долі митця стався після 
відкриття у Львові в 1864 р. театру «Руська бе-
сіда». Ця довгоочікувана подія сколихнула укра-
їнську громадськість Галичини. З’явився осере-
док, який був спроможний згуртувати мистець-
кі сили і значно активізувати національне куль-
турне життя. Керів ництво «Руської бесіди» 
звернулося до галицьких письменників і ком-

позиторів із проханням передати свої твори у 
розпорядження театру. Першим на цей заклик 
відгукнувся М. Вербицький, надіславши свої 
побутові оперети і водевілі – «Козак і охотник», 
«Жовнір-чарівник», «Проциха», а також кілька 
оркест ро вих увертюр.

Конкурс на кращий драматичний твір, ого-
лошений керівництвом театру, став поштовхом 
до створення М. Вербицьким найкращого і най-
популярнішого твору – побутової мелодрами 
«Підгіряни» (1864). Вперше її показали на сцені 
Народного дому у Львові 27 квітня 1865 р. У цьо-
му творі автор  сягнув най ви щого рівня своєї сце-
нічної творчості. Музика до п’єcи складається з 
14 номерів – сольних пісень, ансамблів і хорів, 
які відіграють істотну драматур гіч ну функцію, 
відтіняючи ту чи іншу ситуацію або настрої пер-
сонажів. Привертає увагу прагнення й уміння 
композитора, не виходячи за рамки єдиної сти-
льової манери, індивідуалізувати характеристики 
дійових осіб, підкреслити музикою типові риси 
кожного персонажа. 

Драматургічно-стильову лінію «Підгірян» 
продовжила мелодрама у трьох діях «Сільські пле-
ніпотенти» (у співавторстві з І. Гушалевичем).

Починаючи з 1864 р., часу створення «Під-
гірян», М. Вербицький не переривав зв’язків 
із театром і повністю присвятив себе музич-
но-драматичній діяльності. Поява можливості 
продуктивно застосувати свої творчі сили стала 
могутнім стимулом композиторської діяльності 
музиканта, відіграла вирішальну роль у форму-
ванні його особистості як митця. І це стосуєть-
ся не лише музично-драматичного виду творчо-
сті – театральна практика наклала відбиток на 
інші жанри, до яких звертався композитор: со-
лоспівів, оркестрових творів, церковної музики, 
світських хорів.

Світські хори принесли М. Вербицькому чи 
не найбільшу популярність, ставши відгуком на 
потреби суспільства. Хоровий спів був досить 
поширений в українському середовищі ХІХ ст., 
становив основу побутового музикування, зву-
чав у родинному колі та на різних товариських 
зібраннях і концертах. Значну кількість хорів 
композитор створив на тексти І. Гушалеви-
ча (автора лібрето «Підгірян»). Хори на вірші 
В. Шашкевича ввійшли до авторського збірника 
митця «Дванадцять чотиригласних піній» (1869). 
З часом до кола його творчих інтересів увій-
шли й тексти славного Буковинського соловія – 
Ю. Федьковича. 

У властивому для М. Вербицького компози-
торському стилі, де загальноєвропейське пере-
тинається з національним, написано один з його 
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найвідоміших творів – пісню-хор «Ще не вмерла 
Україна» (на  вірш П. Чубинського), що згодом 
стала Державним Гімном України. 

Спочатку М. Вербицький представив цю піс-
ню як солоспів і сам виконав її на сходинах гім-
назійної «Громади» в Перемишлі, а пізніше він 
зробив із неї хорову композицію. Перша інформа-
ція про виконання твору перед широким загалом 
вийшла з театрального середовища: у виставі те-
атру «Руська бесіда»  «Запорожці» він прозвучав 
як пісня-хор козаків «Ще не згибло Запороже». 
Подальші згадки у пресі фіксують уже самостійне 
виконання цієї пісні, причому у підкреслено гім-
нічному напрямі. Зокрема, «Ще не вмерла Украї-
на» прозвучала під керівництвом А. Вахнянина як 
заключний номер першого на західноукраїнських 
землях Шевченківського концерту в Перемишлі 
10 березня 1865 р.

Твір М. Вербицького продовжив лінію укра-
їнських гімнічних пісень середини ХІХ ст. («Я 
щасний», «Мир вам, браття», «Я русин був, єсть 
і буду» та ін.), у музиці яких фольклорні витоки 
проступають опосередковано і ніби пропущені 
крізь фільтр церковної традиції: в них виразно від-
чутні інтонаційні збіги та голосоведіння з давніми 
церковними наспівами, кантами, піснями поча-
ївського «Богогласника». Разом з тим звучання 
гімну М. Вербицького помітно ліризоване і набли-
жене до народнопісенної мелодики, насамперед 
завдяки введенню характерних мотивів та плав-
них, м’яких інтервальних ходів.

Пісня-хор «Ще не вмерла Україна» настіль-
ки органічно ввійшла у свідомість українсько-
го народу як символ його волелюбних прагнень 
та устремлінь, що її інтенсивне поширення на 
зламі ХІХ–ХХ ст. у різних національно-визволь-
них осередках, зокрема серед Українських січо-
вих стрільців, привело до затвердження твору в 
1918 р. урядом УНР як державного гімну. 

У приміщенні Центральної Ради виконан-
ням «Ще не вмерла Україна» супроводжувалося 
прийняття доленосних Третього і Четвертого уні-
версалів. У 1919 р. Сейм незалежної Карпатської 
України також проголосив пісню М. Вербицького 
державним гімном. Повторення цих актів відбу-
лося, коли Україна здобула незалежність. Хоро-
вим співом «Ще не вмерла Україна» завершилася 
24 серпня 1991 р. у Верховній Раді церемонія про-
голошення незалежності України.

Ще один великий хоровий твір М. Вербицько-
го  – «Завіщаніє» («Заповіт») – було написано на 
тій же хвилі патріотичного піднесення, що й гімн 

«Ще не вмерла Україна». Дослідник творчості 
композитора М. Загайкевич стверджує, що Вер-
бицький перший із галицьких композиторів звер-
нувся до поезії Т. Шевченка 1.

Музика М. Вербицького мала величезний сус-
пільний резонанс у Галичині. Наприкінці ХІХ – на 
початку ХХ ст. вона становила основу репертуару 
хорових колективів, звучала на концертних вечо-
рах, у побуті та під час церковних обрядів, тобто 
стала невід’ємною частиною музичного життя, 
істотним фактором, який безпосередньо впливав 
на формування естетичних смаків громадськості.

У 1869 р. композитор поїхав на лікування до 
Львова. Його життєві сили поволі згасали. Однак 
митець не переривав зв’язків із музичним сві-
том, театром і продовжував писати сценічні та хо-
рові твори. 

7 грудня 1870 р. М. Вербицький відійшов у 
Вічність. Поховали композитора у с. Млини, на 
цвинтарі біля дерев’яної церкви, де протягом до-
вгих років він відправляв свої щоденні богослу-
жіння. На могилі поставили дубовий хрест. Лише 
в 1934 р. на кошти сільської громади та членів 
студентського хорового товариства «Бандурист» 
було зведено невеликий пам’ятник із написом 
«Композиторові українського національного гім-
ну Михайлові Вербицькому». Польський уряд 
заборонив відкривати його урочисто: були побо-
ювання, що вшанування священика і митця, який 
усе своє життя віддав служінню рідному народу і 
його культурі, перетвориться на маніфестацію па-
тріотичних сил українців.

Доля могили М. Вербицького повністю ві-
дображає трагічну історію українства у ХХ ст. 
Більшовицька імперія свавільно ділила захопле-
ні землі, встановлюючи нові кордони, примусово 
виселяючи мешканців, здійснюючи етнічні чи-
стки. Разом із землями Лемківщини, Надсяння, 
Холмщини, Підляшшя с. Млини опинилося поза 
межами України. На млинівську землю прийшли 
чужинці, і стежка до могили М. Вербицького за-
росла бур’янами.

Через політичні обставини припинилося ви-
конання творів М. Вербицького, їх поширення за 
межами Західної України, вивчення його музич-
ної спадщини. Більшовицьким партійним і дер-
жавним органам було вкрай невигідно згадувати 
про  творчі здобутки митця.

Вже після здобуття Україною незалежності в 
1991 р.  могила М. Вербицького у Млинах стала 
місцем справжнього національного паломництва 
та різноманітних урочистих подій. У 1994 р. тут 

 1 Загайкевич М. Михайло Вербицький: Сторінки життя і творчості. – Львів, 1998. – С. 102.
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шану пам’яті композиторові віддали учасники 
Світового з’їзду перемишлян. У 1995 р., з нагоди 
125-х роковин його смерті, у Млини приїхали чис-
ленні делегації з різних регіонів України. 

Навряд чи автор гімну «Ще не вмерла Укра-
їна», обдарований великим Божим даром му-
зиканта, скромний священик із Млинів, мрі-
яв про таке всенародне визнання. Але здобув 
його цілком заслужено. Закладені М. Вербиць-
ким основи галицької професіональної побуто-
вої музичної культури в хоровому жанрі зго-

дом плідно розвинули В. Матюк, А. Вахнянин, 
А. Кос-Анатольський, Є. Козак, М. Скорик, 
В. Івасюк і Б. Янівський, звертаючись як до хоро-
вої, так і до сольної пісні.

М. Вербицький був справжнім народним 
композитором, котрий не лише тонко відчував 
настрої та мрії людей, а й умів своєю музикою 
збуджувати світлі, піднесені почуття. Саме цим 
пояснюється величезна популярність його творів, 
і в першу чергу найславетнішого – пісні-хору «Ще 
не вмерла Україна». 

Основні видання творів М. Вербицького 
Державний Гімн України : партитура та голоси для ве-
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Українську літе- 
ратуру ХХ ст. не-
можливо уявити без 
Максима Тадейовича 
Рильського – видат-
ного поета, вченого, 

публіциста, перекладача і громадського діяча, та-
лант якого визнаний не тільки в Україні, а й поза 
її межами.  Витончений майстер неокласичного 
стилю, він витворив неповторний художній світ, 
наповнений гуманістичним змістом. Увійшов в 
українську культуру як поет, перекладач, публі-
цист, фольклорист, етнограф, мистецтвознавець, 
літературознавець, мовознавець.

Народився М. Рильський у Києві, в дрібно-
поміщицькій родині. Його батько був відомим 
українським етнографом, громадським діячем і 
публіцистом, належав до ліберально-народниць-
кої інтелігенції, мати – селянкою із с. Романівка, 
колишньої Київської губернії (нині – Попільнян-
ського р-ну Житомирської обл.). Перші дитячі 
враження поета пов’язані саме з цим краєм, його 
природою і людьми. Життя в заможній сім’ї до 
певної міри зумовило ідилічне сприйняття юна-
ком навколишнього середовища. Однак усе це, як 
пізніше він визнавав, не закривало від нього ста-
новища тодішнього села, а злидні селян виклика-
ли зовсім не ідилічні думки і почуття. 

Після смерті батька в 1902 р. родина Риль-
ських переїхала з Києва до Романівки. Максим 
спочатку навчався в домашніх умовах, потім – у 
приватній гімназії. Деякий час  жив і виховувався 
в родинах М. Лисенка та О. Русова. 

Писати вірші почав ще в дитинстві. У 
1907 р. в газеті було надруковано вірш Макси-

ма, а в 1910-му вийшла його перша юнацька збір-
ка поезій «На білих островах», в якій 15-річний 
автор продемонстрував вільну й вишукану рит-
мічну організацію слова. У ній виявилася найго-
ловніша риса, яка і надалі була притаманна поето-
ві, – писати ясно, лаконічно і водночас глибинно 
мудро.

Після закінчення гімназії навчався на медич- 
ному факультеті Київського університету Св.  Во-
лодимира, потім – на історико-філологічному фа-
культеті Народного університету в Києві (засно-
ваний за часів гетьмана П. Скоропадського), але 
через події революції та громадянської війни жод-
ного з цих навчальних закладів не закінчив.

М. Рильський ґрунтовно займався самоосві-
тою, вивченням мов, музикою. У 1919–1929 рр. 
учителював у селах, у т. ч. в Романівці, в Київ-
ській залізничній школі, на робітфаку Київського 
університету та в Українському інституті лінгвіс-
тичної освіти. 

У 1918 р. побачила світ друга, вже зріла 
збірка М. Рильського, що засвідчила появу ви-
датного поета, –  «Під осінніми зорями» (1918). 
Згодом вийшло десять книжок поезій, серед 
яких – «Синя далечінь» (1922), «Поеми», «Крізь 
бурю і сніг» (1925), «Тринадцята весна» (1926), 
«Гомін і відгомін», «Де сходяться дороги» (1929), 
а також кілька збірок поетичних перекладів, зо-
крема переклад поеми А. Міцкевича «Пан Таде-
уш» (1927).

У 1920-х рр. М. Рильський входив до мис-
тецької групи неокласиків, яких офіційна кри-
тика звинувачувала у відірваності від сучасних 
потреб соціалістичного життя. Як і решта послі-

19  березня

«У кожній мові, в кожнім слові 
краси майбутнього шукай...»

До 120-річчя від дня народження М. Рильського (1895–1964)

В Максимі Рильському маємо поета, 
що, бувши «чолом» неоклясичної школи, 

вже нині становить цілу добу в процесі розвитку
 і нашої поезії, і, головне, нашої мови. 

Є. Маланюк 1

 1 Маланюк Є. Книга спостережень : ст. про літ. – Київ, 1997. – С. 324.
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довників неокласицизму, поет безпосередньо 
своєю творчістю не реагував на політичні по-
дії і цілковито ізолювався від радянської дійсно-
сті. Однак інколи у вигляді іронічних «відступів» 
(як у «Чумаках» чи поемі «Сашко») він вислов-
лював обурення стосовно ідейно-політичної та 
літературної атмосфери, що тоді панувала (зо-
крема, у статті «Моя апологія альбо самооборо-
на, 1923).

Така поведінка М. Рильського за тогочасних 
реалій не могла лишитися непокараною. 19 бе-
резня 1931 р. його заарештували та відправили 
до Лук’янівської в’язниці. Поета звинуватили у 
причетності до контрреволюційної організації – 
Спілки визволення України, якої насправді не іс-
нувало. В ув’язненні Максим Тадейович пробув 
п’ять місяців (до 19 серпня 1931 р.), і весь цей 
час слідчі примушували його зізнатися в «грі-
хах» і допомогти знищити «класових ворогів» (а 
насправді дати неправдиві покази проти тих, на 
кого вкаже слідчий). До честі поета він так ніко-
го й «не видав», хоча під тиском «зламався» і ви-
знав свою провину. 

Після того як «за відсутністю достатніх даних 
для обвинувачення й суду» М. Рильського відпу-
стили, в його творчості стався очевидний злам. У 
1932 р. з’явилася збірка «Знак терезів», що місти-
ла «Декларацію обов’язків поета і громадянина», 
суть якої зводилася до того, що треба «служить 
робітникові», оспівувати «клас», шукати «нової 
тематики» тощо. Наступним кроком «зламу» ста-
ло написання «Пісні про Сталіна» та творів про 
багатьох інших «діячів».

М. Рильський неодноразово зізнавався, що 
усвідомлював своє становище. Виправдовуючи 
конформізм із владою, він водночас виступав на 
захист свого покоління, якому держава насильно 
нав’язувала свої ідейні канони:

Складна це досить річ – минулий вік судити,
Не завжди варто тут рубати з-за плеча.
Хай кожен рік життя і кожен день прожитий
Нас обережності й розважності навча.

Проголосивши активне сприйняття радян-
ської дійсності, М. Рильський, єдиний з неокла-
сиків, урятувався від сталінського терору і був 
зарахований до числа офіційних радянських пое-
тів. Його творчість можна поділити на два напря-
ми – офіційний і ліричний. У межах останнього 
поет творив суто мистецькі твори, незалежні від
політики, які назавжди ввійшли до золотої 
скарбниці української літератури. 

Найбільшим поетичним здобутком М. Риль-
ського в 1930-і рр. стала його віршована повість 

«Марина» (1933), що має риси балади. Згідно із 
задумом поета, твір мав стати першою частиною 
ліро-епічної трилогії про жінку, жіночу долю, 
представлену в часи різних історичних епох. Про-
те час вніс свої корективи: з-під пера М. Рильсько-
го вийшло тільки віршоване оповідання «Любов» 
(вміщено в книзі «Збір винограду», 1940). Зага-
лом у ліро-епосі М. Рильський знаходив для себе 
більше творчої свободи, ніж в інших поетичних 
жанрах. 

Під час Великої Вітчизняної війни голос 
М. Рильського набув нової поетичної свіжості 
й сили. Література воєнної доби була поклика-
на до духовної мобілізації народу. В цей період 
поезія М. Рильського стала поезією пристрасних 
інвектив, адресованих нападникам («Слово гні-
ву»), бойовим маршем до походу («За рідну зем-
лю»). Найвизначнішим твором воєнного часу є 
невелика ліро-епічна поема-ораторія «Слово про 
рідну матір» (1941), де поет виступив патріотом 
України, поборником духовних цінностей укра-
їнського народу. 

Цього ж року поет написав вірш «Україні», 
в якому звертається до своєї рідної землі, як 
до матері, висловлюючи віру в перемогу над 
ворогом:

Мати ніжна моя! Знай: по бурі тяжкій
Перемога засяє дзвінка і погідна.
Славен буде в народах священний твій бій,
Славен серп твій і меч твій, свята моя, рідна!

За кращі твори, написані в роки війни, поет у 
1943 р. був удостоєний Сталінської премії першо-
го ступеня. 

У перше повоєнне десятиріччя з-під пера 
М. Рильського вийшли поетичні збірки: «Вір-
ність» (1947), «Мости» (1948), «Братерство» 
(1950), «Наша сила» (1952), «Ранок нашої Вітчиз-
ни» (1953), «Сад над морем» (1955) та ін. 

Драматичність творчої біографії М. Риль-
ського не винищила в ньому талант лірика. У 
період «третього цвітіння» (1950–1960) з’яви-
лися збірки: «Троянди й виноград» (1957), «Да-
лекі небосхили», «Голосіївська осінь» (1959), 
«Зграя веселиків» (1960), «В затінку жайворон-
ка» (1961), «Зимові записи» (1964), які є окра-
сою української літератури другої половини 
XX ст. 

Особливе місце в поезії М. Рильського 
займає інтимна лірика. Весь спектр почуттів – 
від зародження кохання до глибокої і сильної 
любові – знайшов своє художнє втілення в його 
віршах. 
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Любов чи ні – не знаю… 
Тінь, смуток, тишина, 
Ніде життя немає, 
На світі ти – одна. 
Колись було – чи снилось… 
Забулось – чи пройшло… 
В душі давно згубились 
Людське добро і зло. 
У тьмі сіріють віти. 
Ні руху, ні людей… 
Одно лиш є на світі: 
Огонь твоїх очей.
      («Любов чи ні – не знаю…»)

Створюючи поетичні твори, здійснюю-
чи художні переклади, М. Рильський велико-
го значення надавав проблемам мови. Він був 
надзвичайно вимогливий до мови власних тво-
рів, невтомно працював над збагаченням свого 
поетичного словника. Також закликав сучас-
ників боротися за чистоту і збагачення україн-
ської мови. Прикладом такого звернення є вірш 
«Мова» (1955): 

Як парость виноградної лози,
Плекайте мову. Пильно й ненастанно
Політь бур’ян. Чистіша від сльози
Вона хай буде. Вірно і слухняно
Нехай вона щоразу служить вам,
Хоч і живе своїм живим життям.

Для поета мова народу – як спів океану, з її 
допомогою можна відтворити найпалкіші почут-
тя, найглибші думки. На його погляд, мови потріб-
но вчитися у народу – мудрого вчителя: «У нього 
кожне слово — це перлина, / Це праця, це на-
тхнення, це людина». 

Знаковим став і вірш «Рідна мова» (1959), 
уперше прочитаний автором на ІV з’їзді письмен-
ників України і сприйнятий як громадська акція 
митця, спрямована проти нищення української 
мови та культури. Це – ода рідній мові: 

Як гул століть, як шум віків, 
Як бурі подих — рідна мова. 
Весняних пахощі листків, 
Сурма походу світанкова, 
Неволі стогін, волі спів, 
Життя духовного основа. 

М. Рильський був не лише чудовим поетом, 
а й неперевершеним майстром художнього пере-
кладу. Бібліографія його перекладацьких праць 
величезна: тут всі роди літератури – поезія, дра-
матургія, проза. У доробку перекладача – твори 
всесвітньо відомих майстрів слова: О. Пушкіна 
(«Євгеній Онєгін», «Мідний вершник» та ін.), 
Вольтера («Орлеанська діва»), Мольєра («Мізан-
троп»), В. Гюго («Ернані» та «Король бавиться»), 

В. Шекспіра («Король Лір», «Дванадцята ніч»),  
Г. Мопассана («Кутя», «Слова в коханні» та ін.), 
М. Гоголя («Майська ніч, або Утоплена», «Ніч 
проти Різдва»), поезії О. Блока, П. Верлена, 
Ю. Словацького, А. Церетелі та ін. Особливістю 
Рильського-перекладача було глибоке проник-
нення в суть творчої індивідуальності автора, точ-
ність у відтворенні духу й стилю оригіналу, від-
сутність бездумного копіювання, винахідливість 
у переданні ідіом та фразеологізмів. Його пере-
клади з 13 мов світу є неперевершеними худож-
німи зразками. 

Великим є внесок М. Рильського у мовознав-
ство, зокрема, в такі його галузі, як лексикологія 
та лексикографія. Він був одним із редакторів 
однотомного (1948) та тритомного (1968) Рус-
ско-украинского словаря, шеститомного Укра-
їнсько-російського словника (1953–1963), де 
використав глибокі знання літературної та народ-
ної мови. Також учений брав участь у створенні 
фундаментального одинадцятитомного Словника 
української мови.

У 1971 р., вже після смерті, М. Рильського, 
разом із групою редакторів, було удостоєно Дер-
жавної премії Української РСР в галузі науки 
і техніки за участь у створенні тритомного Рус-
ско-украинского словаря.

Мистецтвознавчі інтереси М. Рильського 
здебільшого відображено в його своєрідних есе 
про митців, пройнятих щирим захопленням осо-
бистостями та яскравістю їхніх талантів. Щира 
дружба поета з такими митцями, як Остап Виш-
ня,  О. Довженко, Ю. Шумський,  А. Бучма, І. Коз-
ловський,  Г. Верьовка, М. Тихонов,  М. Ушаков, 
дала чудовий матеріал для його критичних етюдів 
та спогадів про видатних діячів. 

Дуже різноманітною і своєрідною є публіцис-
тика М. Рильського, яку цілком можна назвати 
художньою. Найповніше її особливості виявились 
у книзі «Вечірні розмови» (1964). Оповідання, 
статті, спогади, есе та полемічні виступи, вміщені 
в ній, розкривають яскраву індивідуальність пое-
та і громадянина, що живе всіма радощами й боля-
ми свого народу. 

Провідною ідеєю багатьох виступів М. Риль-
ського було обстоювання культурно-мистецької 
спадщини минулого, увага до якої реалізувалася 
в численних статтях поета про класиків україн-
ської та інших літератур (серед них – «Іван Фран-
ко – майстер художнього слова», «Франко-поет», 
«Лірика Лесі Українки», «Тарас Шевченко», «Ба-
лада “У тієї Катерини”», «”Кобзар” в російських 
перекладах»). Його довоєнна доповідь «Поетика 
Т. Г. Шевченка» (1939) поклала початок вивчен-
ню новаторства Кобзаря як митця. Загалом на 
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шевченківську тему М. Рильський написав понад 
70 праць.

Поет брав активну участь у громадському й 
політичному житті країни. Обирався депутатом 
Верховної Ради СРСР, членом президії правління 
Спілки письменників СРСР та Головою  Спілки 
письменників України (1943–1946). Літературну 
діяльність поєднував з великою науковою робо-
тою. Був директором Інституту мистецтвознав-
ства, фольклору та етнографії АН УРСР (1944–
1964), віце-президентом Слов’янського комітету 
СРСР, членом редколегій журналів «Українська 
література» і «Славяне». 

За успішну літературну й наукову діяльність 
М. Рильського нагороджено двома орденами Ле-
ніна, орденами Трудового Червоного Прапора і 
Червоної Зірки, медаллю «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». У 
1950 р. поет  удруге був удостоєний Сталінської 
премії, а в 1960-му –  Ленінської премії.

Також його було обрано академіком АН УРСР 
(1943) та АН СРСР (1958). 

Помер М. Рильський після тяжкої хвороби 
24 липня 1964 р. Поховано його в Києві, на Бай-
ковому кладовищі. У будинку, де він жив (ни-
нішня адреса – вул. Максима Рильського, 7), з 
1968 р. працює літературно-меморіальний музей. 
Перед будинком встановлено бронзовий бюст 
поета (скульптор О. Ковальов). Поруч розміщу-
ється Голосіївський парк, який у 1964 р.  названо 
на його честь. У 2003 р. біля центрального вхо-
ду в парк  відкрито пам’ятник поетові (скульп-
тор П. Остапенко,  архітектор О. Стукалов). 

У 1964 р.  іменем М. Рильського названо Інститут 
мистецтвознавства, фольклористики та етнології 
НАН України. У 1972 р. Постановою Ради Міні-
стрів УРСР  засновано щорічну Премію ім. Мак-
сима Рильського за найкращий художній пере-
клад.

 Наприкінці 1980-х рр. завершено найповні-
ше, 20-томне, наукове видання творів М. Риль-
ського, в якому чотири томи становлять поезії, 
сім – поетичні переклади, три – літературно-кри-
тичні статті, один том – мистецтвознавчі статті, 
ще один – фольклористичні й мовознавчі статті, 
два томи – публіцистика і два – автобіографічні 
матеріали та листи. 

Вірші М. Рильського поклали на музику ком-
позитори: Г. Подільський («Яблука доспіли»), 
Л. Колодуб  («Сон», «Колискова»), Г. Майборода  
(«На білу гречку впали роси»), О. Кива («Ода зем-
лі»), Л. Дичко («Україна»), П. Гайдамака («Краю 
мій»).

Згадуючи М. Рильського, Ю. Смолич писав: 
«…був Максим Тадейович надзвичайно живою 
людиною – і все людське було йому притаманне: 
він завжди був з людьми й на людях, надто полю-
бляв задушевні розмови в товаристві, не цурав-
ся і приятелів за чаркою, сумлінно відбував весь 
мисливський сезон з рушницею в руках, а з вуд-
кою постійно пропадав на берегах рік і озер. Крім 
того, він подорожував безперестанку – і по рідній 
країні, і по всіх світах. В праці Максим Тадейович 
був людиною феноменальною. І про талант його 
хочеться сказати так: він був блискучий, але гли-
бокий, був скорий, але бездоганний» 1. 

1 Смолич Ю. К. Мої сучасники : літ.-портр. нариси. – Київ, 1978. – С. 296.

Основні видання творів  М. Рильського
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думка, 1983–1990. – Т. 1–20. – ISBN 5-12-009271-3.

Вибрані твори : у 2 т. / М. Т. Рильський ; [редкол.: 
Д. В. Павличко (голова) та ін. ; вступ. ст. В. Є. Панче-
нка]. – [Київ] : Українська енциклопедія ім. М. П. Бажана, 
2005–2006. – Т. 1–2. – (Бібліотека Української Літератур-
ної Енциклопедії: вершини письменства). – ISBN 966-7492-
30-3.

З трудів і днів Максима Рильського : [зб. вибр. віршів, 
поем, пер., біогр. матеріалів, маловідомих спогадів про пое-
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ського]. – Київ : А.С.К., 2009. – 656 с. : іл. – ISBN 978-966-
2251-11-1.

Тичина П. Г. Вибрані вірші / Павло Тичина, Максим 
Рильський ; [передм. і комент. О. Д. Ушкалова]. – Хар-
ків : Фоліо, 2013. — 157 с. : портр. – (Шкільна бібліотека 

української та світової літератури). – Вірші М. Рильського: 
с. 71–152. – ISBN 978-966-03-5461-6.

Життя духовного основа : ст. й висловлювання про мо-
ву / М. Рильський ; уклад.: Н. Підпала, О. Макаренко. – 
Київ : Просвіта, 2007. – 160 с. : іл. – ISBN 978-966-8547-98-0.

Таємниця осіннього листя : поезії / М. Рильський ; 
[упоряд. В. Л. Колесник]. – Київ : Кий, 2008. – 190 с. : іл. – 
ISBN 978-966-8825-50-7.

Слово про рідну матір : поезії / М. Рильський. – Київ : 
Дніпро, 1990. – 93 с. : іл., портр. – Бібліогр. у підрядк. прим. – 
ISBN 5-308-00544-3.

Осінні зорі : вибрана лірика = Autumn stars : the selected 
lyric poetry / М. Рильський ; пер. з укр., передм. від пере-
кладача і прим. М. Найдана ; вступ. ст. М. Зубрицької. – 
Львів : Літопис, 2008. – 300 с. – Текст паралельно укр., 
англ. – ISBN 978-966-7007-63-8.

Спинилось літо на порозі : для мол. та серед. шк. ві-
ку / М. Рильський ; [упоряд. та передм. Т. Щегельської ; іл. 
В. Дунаєвої]. – Київ : Нац. кн. проект, 2012. – 175 с. : іл. – 
(Бібліотека шкільної класики). – ISBN 978-617-592-318-4. 
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20  березня

Піаніст століття
До 100-річчя від дня народження С.  Ріхтера (1915–1997)

Рихтер был не «один из», 
а самый выдающийся музыкант ХХ века.

 Его жизнь была охранной грамотой 
критериям божественным в искусстве. 

Жизнь человечества продолжится без человека, 
которому было даровано Знание истины в музыке.

Ю. Башмет 1 

1 Цит. за кн.: Могильницкий В. Святослав Рихтер. – Челябинск, 2000. – С. 283.

Святослав Те-
офілович Ріхтер – 
єдиний піаніст, якого 
всі без винятку  вва-
жають    найвидатні-

шим  піаністом  ХХ  ст.  Його виконавська діяль-
ність  є  взірцем  злиття натхнення і майстерності,
блиску і глибини, класичних традицій і сміливої, 
новаторської відваги.

Народився С. Ріхтер в Житомирі, в родині 
музиканта. Його батько – Теофіл Данилович – 
був відомим піаністом та органістом, викладав 
в Одеській консерваторії, мати – Анна Павлів-
на – походила з дворян, добре розумілася на мис-
тецтві (свого часу була студенткою Т. Ріхтера в 
Одесі). 

Перші дитячі роки майбутнього музиканта 
пройшли в місті його народження – затишному  
Житомирі, в домі дідуся – батька матері П.  Мо-
скальова. Після від’їзду до Одеси в 1918 р. бать-
ки Святослава опинилися відрізаними від сина на 
цілих три роки через події громадянської війни. 
Хлопчика виховувала тітонька Мері, молодша се-
стра Анни Павлівни, яка дуже вплинула на свого 
племінника. Дівчина була художницею, і хлопчи-
на, спостерігаючи за її творчістю, сам прилучився 
до малювання. Він мав неабиякий талант і в по-
дальшому міг би стати непересічним художником. 

У 1921 р. сім’я Ріхтерів остаточно переїхала в 
Одесу, де Теофіл Данилович влаштувався викла-
дачем в консерваторію. 

Одеський період життя став дуже важливим 
для Святослава. Хлопець у своїх уподобаннях 
віддавав перевагу живопису, театру, літературі, 
трохи пізніше захопився кінематографом. Однак, 
постійно перебуваючи серед музикантів, зрештою 

зацікавився  і  музикою. Він не  знав нот і не вмів 
грати на жодному  музичному інструменті, але 
приблизно  у  сім-вісім років  став автором кількох 
фортепіанних п’єс і навіть двох опер, які записав 
його батько. 

Святослав ніколи не вчився в музичній школі. 
Перші уроки музики йому дав батько. Теофіл Да-
нилович був чудовим педагогом (до Одеської кон-
серваторії він викладав у Віденській), тож багато 
чого міг навчити сина, дати слушні поради. Однак 
їх заняття тривали недовго. Деякий час із хлоп-
цем займалася учениця батька – арфістка Одесь-
кого оперного театру О. Аттль. Далі Святослав 
оволодівав музичним мистецтвом самостійно.

Не останню роль у формуванні особистості 
хлопця відіграла й мати. Натура самобутня, во-
льова, художньо обдарована, вона залучала сина 
до мистецтва, як могла, але не тиснула на нього, 
адже  вважала, що дитина має розвиватися само-
стійно, без тиску з боку батьків. Водночас, коли 
Святослав почав грати на фортепіано, вона ви-
магала, щоб він грав гостям усе, що знав і вмів, 
таким чином привчаючи його до публічних висту-
пів, аби не боявся сцени. 

Змалку хлопчина відвідував репетиції та ви-
стави  Одеського оперного театру. Там він прохо-
див своєрідну школу. Бажаючи стати диригентом, 
Святослав захопився читанням оперних клавірів, 
тим більше що вдома їх було понад сто. Саме че-
рез це захоплення музика активно ввійшла в жит-
тя С. Ріхтера. 

Суттєвий вплив на формування майбутнього 
піаніста справило й музичне життя міста, яке в 
роки його дитинства та юності було доволі наси-
ченим, адже в Одесу на гастролі часто приїжджа-
ли відомі митці. У 12 років хлопець уперше по-
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бував на концерті С. Прокоф’єва. Незвична му-
зика композитора-новатора тоді для нього була 
складною і незрозумілою, але надзвичайно врази-
ла. Та вже через десять років, будучи студентом 
консерваторії, Святослав неперевершено викону-
вав П’ятий концерт для фортепіано з оркестром 
цього видатного музиканта.

З 15 років С. Ріхтер почав професійну діяль-
ність, влаштувавшись концертмейстером у гур-
ток любителів оперного мистецтва при одесько-
му Палаці моряків, де ставили сцени з опер під 
рояль. С. Ріхтер розучував партії зі співаками. 
Великий знавець і шанувальник опери, він опи-
нився у своїй стихії. Найулюбленішими твора-
ми цього жанру, крім  опер Р. Вагнера, були 
«Аїда», «Ріголетто» Дж. Верді, «Золотий пів-
ник» М. Римського-Корсакова, «Борис Годунов» 
М. Мусоргського. 

Одного разу в Одесі 16-річний Святослав ви-
конував концерт Р. Шумана в домі батькових зна-
йомих. Слухачі настільки високо  оцінили його ви-
конання, що  юнак  вирішив стати піаністом. Він 
легко й швидко набував необхідних віртуозних 
навичок, вчив найскладніші фортепіанні твори, 
таким чином формуючи свій піаністичний репер-
туар. 

Перший сольний концерт 19-річного Ріхтера 
з програмою творів Ф. Шопена відбувся навесні 
1934 р. в Одесі, в Будинку інженера. Слухачів 
підкорили талановитість, артистичність та інди-
відуальна неповторність юного піаніста. Та, не-
зважаючи на успіх, Святослав не пов’язував своє 
майбутнє з піаністичною кар’єрою: він готував 
себе до дебюту диригента в опері, вивчав симфо-
нічну літературу, виступав як ансамбліст, аком-
паніатор. 

У 1932–1934 рр. Святослав працював аком-
паніатором в Одеській філармонії, а в 1934–
1937 рр. – концертмейстером балету Одеського 
оперного театру опери та балету. Ця діяльність 
захопила молодого  музиканта. Він не обмежував-
ся пасивною роллю піаніста-акомпаніатора – ви-
вчав увесь клавір напам’ять, ознайомлювався з 
планом постановки, оформленням, задумом дири-
гента. Завдяки вмінню читати з листа, знанню му-
зичної літератури та гострому й тонкому відчуттю 
оркестру в нього розвилося почуття стилю, сим-
фонічне мислення. У Святослава дедалі зміцнюва-
лося бажання стати оперним диригентом. Чудова 
пам’ять музиканта утримувала сотні сторінок му-
зичного материалу. Він добре знав не тільки  кла-
сику, а й сучасну оперну літературу.

Проте його мрія про дебют диригента не здій-
снилася. Святослав вирішив покинути Одесу і 
поїхати на навчання в Москву. Поштовхом до 
прийняття такого рішення став виступ в Одесь-
кій філармонії  піаніста, професора Московської 
консерваторії Г. Нейгауза. Батько Святослава, 
побувавши на цьому виступі, загорівся будь-що 
відправити сина вчитися саме до цього видатного 
музиканта.

І в 1937 р. С. Ріхтер вирушив до Москви, 
де після іспиту за спеціальністю (виконував тво-
ри Ф. Шопена та власні п’єси) вступив до кон-
серваторії. Як і планувалося, юнак потрапив до 
класу професора Г. Нейгауза. Заняття і спіл-
кування із цим видатним педагогом дуже впли-
нули на Святослава. Однак йому було важко 
прилаштуватися до систематичних занять піа-
ністичною майстерністю: фактично тоді він уже 
сформувався як музикант. До того ж Святослав 
не склав іспитів із загальноосвітніх дисциплін, 
за що був виключений із навчального закладу. 
Але Г. Нейгауз зробив усе, аби поновити навчан-
ня свого учня в консерваторії, адже розумів, що 
він – геній. «Сила его музыкального интеллекта, 
неограниченность технических средств, глуби-
на проникновения в самую сущность искусства, 
страстность исполнительского темперамента и 
чистота чувства создают у Рихтера такую гармо-
нию, такой драгоценный сплав, что невозможно 
противиться силе его воздействия» – так оціню-
вав професор творчі можливості Святослава 1. 

Дебют Ріхтера-піаніста перед московською 
публікою відбувся 26 листопада 1940 р. в Мало-
му залі Московської консерваторії, а незабаром 
він виступив у Великому залі консерваторії з 
Першим концертом для фортепіано з оркестром 
П. Чайковського. Відтоді музиканта-студента по-
чали сприймати як довершеного піаніста світово-
го класу.

Протягом навчання в консерваторії С. Ріхтер 
неодноразово приїздив до Одеси, але після трагіч-
ної загибелі батька (Теофіла Даниловича звинува-
тили в тому, що він був агентом німецької розвід-
ки, і розстріляли) та еміграції матері за кордон він 
уже ніколи не повертався до цього міста. 

Під час війни С. Ріхтер залишався в Москві. У 
нього не було постійного житла, власного інстру-
мента, проте саме в цей час він працював за фор-
тепіано так багато, як ніколи раніше. 

Відомо, що С. Ріхтер почав серйозно займа-
тися суто піаністичною майстерністю вже після 
того, як став майже зрілим музикантом. У цьо-

 1 Нейгауз Г. Г. Размышления, воспоминания, дневники. Избранные статьи. Письма к родителям. – 2-е изд., испр. и доп. – 
М., 1983. – С. 189.
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му незвичність його музичного розвитку порів-
няно з іншими видатними майстрами. Сам 
Святослав Теофілович зазначав, що по-справж-
ньому почав займатися як піаніст лише з 
1942 р., проводячи за інструментом по 8–12 го-
дин на добу. 

Навіть у ті суворі роки війни він активно 
концертував, вражаючи публіку новизною та різ- 
номанітністю програм. Його гра була натхнен-
ною, яскравою, змістовною. У перші роки кон-
цертної діяльності  не все було добре відшліфо-
ваним, технічно досконалим у суто піаністич-
ному аспекті. Але кожний виступ музиканта 
викликав зацікавлення в публіки. Сам же С. Рі-
хтер залишався незадоволеним трактуванням 
творів, багато думав про стиль, прийоми вираз-
ності, якість звучання. Для нього найскладні-
шим було віднайти рівновагу між стихійною 
експресією та логікою виконавського задуму. 
Проте незадоволення виконаним твором лише 
збільшувало наполегливість, збуджувало праг-
нення подолати труднощі й досягти бажаного 
результату. 

У 1944 р. С. Ріхтер  закінчив консерваторію. 
Знаменно те, що випускним екзаменом був не 
традиційний академічний виступ перед членами 
екзаменаційної комісії, а відкритий клавірабенд 
у Великому залі консерваторії з філармонічною 
публікою. Це вже був концерт рівня видатного 
піаніста. Згодом, у 1947 р., художня рада кон-
серваторії прийняла рішення про внесення імені 
С. Ріхтера на мармурову дошку пошани.

Наприкінці 1945 р. Святослав Теофілович 
узяв участь у першому повоєнному Всесоюзно-
му конкурсі музикантів-виконавців у Москві, де 
здобув першу премію. Наступною важливою по-
дією для піаніста став виступ на творчому вечорі 
С. Прокоф’єва, що відбувся в 1946 р. С. Ріхтер 
виконував Шосту, Сьому та Восьму сонати цьо-
го видатного композитора. Глибоке занурення 
у світ прокоф’євських фортепіанних образів, 
яке продемонстрував молодий піаніст, вразило 
і слухачів, і самого автора. Відтоді й розпочала-
ся творча співпраця цих двох видатних митців. 
С. Ріхтер був першим виконавцем багатьох тво-
рінь композитора, активним популяризатором 
його музики. 

Улюбленому виконавцю відомий композитор 
присвятив останню, Дев’яту, сонату. Святослав 
Теофілович дуже любив сонати С. Прокоф’є-
ва.  Кожне їх виконання  було для нього великою 
подією. Особливо йому подобалася Дев’ята со-
ната. Світла, інтимно-камерна за характером, 
вона приховувала в собі справжні багатства, і 
піаніст завжди прагнув донести авторський за-

дум, який проявлявся у щирості й чистоті по-
чуттів. 

У лютому 1952 р. С. Ріхтер нарешті здійснив 
свою давню мрію – виступив як диригент з Мос-
ковським молодіжним оркестром, який викону-
вав Другий концерт С. Прокоф’єва для віолончелі
(соліст М. Ростропович) з оркестром. Це був пер-
ший і останній виступ Ріхтера-диригента. Музич-
ні фахівці вважали, що Святослав Теофілович міг 
би стати визначним диригентом, однак активна 
виконавська діяльність не залишала йому часу на 
інші сфери музики.

У 1950-і рр. С. Ріхтер із грандіозним успі-
хом концертував містами Радянського Союзу. 
Життя артиста перетворилося на суцільний по-
тік виступів без відпочинку. Незрозуміло бу-
ло – коли музикант вивчав нові твори, готував чер-
гові програми, адже за інструментом він щоденно 
проводив по п’ять–вісім годин. Його самовіддача  
була колосальною. За кілька днів Святослав Те-
офілович міг вивчити й підготувати до концерту 
твори великої фор ми (багаточастинні сонати), 
які раніше ніким не виконувалися. Феноменаль-
на музична пам’ять і величезна працелюбність 
дали можливість С. Ріхтеру оволодіти тридцятьма 
концертами з оркестром та численною кількістю 
сольних творів. Із кожним виступом його майс-
терність лише зростала. 

Маестро ніколи не зупинявся на досягнуто-
му. Його репертуар був неосяжним, а здатність 
втілення різноманітних стилів просто вражала. 
Кожне виконання свідчило про глибоке проник-
нення у суть твору, про цільність, зібраність та 
ясність інтерпретації. Серед численних високих 
виконавських досягнень піаніста – «Добре темпе-
рований клавір» Й. С. Баха, сонати В. А. Моцар-
та, Й. Гайдна, сонати раннього, середнього й піз-
нього періодів творчості Л. ван Бетховена, низка 
творів німецьких романтиків – п’єси Ф. Шуберта, 
Р. Шумана. Глибокопроникливими є його трак-
товки творів Ф. Шопена, Ф. Ліста, Й. Брамса, 
М. Мусоргського, С. Рахманінова, а також кон-
цертів П. Чайковського, Е. Гріга, А. Дворжака, 
Б. Бартока. У репертуарі піаніста були також 
твори К. Дебюссі, М. Равеля, К. Шимановського, 
А. Берга, Б. Бріттена, К. Вебера, Дж. Гершві-
на, О. Глазунова, А. Лядова, Ф. Мендельсона, 
М. Мясковського, Ф. Пуленка, М. Римського-Кор-
сакова, О. Скря біна, І. Стравінського, С. Франка, 
П. Хіндеміта та ін. Надзвичайно любив він музику 
Й. Гайдна, Ф. Шуберта, Ф. Ліста,  С. Прокоф’єва,  
Д. Шостаковича. Але кумирами завжди залиша-
лися Р. Вагнер, Ф. Шопен, К. Дебюссі.

У середині 1950-х рр. розпочалися тріумфаль-
ні гастролі музиканта за кордоном (Чехословач-
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чина, Польща, Румунія, Болгарія, Китай). Скрізь 
у пресі були лише захоплені відгуки. По всьому 
світу стали поширюватися грамплатівки із запи-
сами творів у його виконанні. 

У 1960-і рр. географія гастрольних поїздок  
значно розширилася. Піаніст концертував у Фран-
ції, Італії, Америці, Канаді, Скандинавських краї-
нах. Справжньою сенсацією стали його концерти  
в 1960 р. у Нью-Йорку та інших американських 
містах, після чого музикант зробив численні запи-
си, багато з яких і досі вважаються еталонними. 
В Америці С. Ріхтеру присудили премію «Ґреммі» 
за виконання Другого фортепіанного концерту 
Й. Брамса. Того ж року Французька академія 
грамзапису «Шарль Кро» присудила йому Гран-прі 
за кращі записи попереднього сезону («Картинки 
з виставки» М. Мусоргського, Другий концерт 
С. Рахманінова та П’ятий концерт С. Прокоф’є-
ва – з Варшавським оркестром).

Невдовзі  С. Ріхтер виступав уже по всьому 
світу. І скрізь демонстрував дивовижну майстер-
ність, високу техніку, доводячи, що він – фено-
менальний артист. Найскладніші п’єси Свято-
слав Теофілович виконував із чарівною легкістю 
і свободою. В його віртуозності була велетенська 
могутність, богатирський розмах, нищівна сила. 
Недаремно Г. Нейгауз зауважував, що в техніці 
С. Ріхтера він відчував відвагу та елемент ризику. 
Саме цей елемент ризику надзвичайно хвилював 
слухача. Водночас гра піаніста відзначалася без-
доганною точністю, чистотою, досконалістю зов-
нішньої обробки.  

С. Ріхтер був артистом, який створював живі, 
рельєфні, характеристично точні звукові образи, 
що сприймалися слухачами як щось абсолютно 
реальне, відчутне, предметне. Це відбувалося зав-
дяки тому, що музикант мав рідкісну творчу уяву, 
надзвичайно багате художньо-образне мислення, 
загострене поетичне бачення. Однією з особли-
востей Ріхтера-виконавця було те, що він ставав 
переконаним однодумцем обраних ним авторів, їх 
співтворцем. Виконуючи музичний твір, піаніст 
ніби занурювався у глибини музики, напружено 
й пильно вдивлявся в неї. Завдяки виконавцю в 
такий стан входили і слухачі. 

Безпрецедентна професійно-технічна вправ-
ність, неосяжний репертуар, ясність і бездоганна 
відточеність образно-поетичних характеристик, 
чудовий дар творчого перевтілення, глибокий 
психологізм – з усього цього складався феномен 
Ріхтера-виконавця. Безкорисливе, справді аль-
труїстичне ставлення до музики надавало високої 
морально-етичної цінності його творчості. Усе це 
підтверджує те, що С. Ріхтер є одним із найвиз-
начніших піаністів світу.

Високий авторитет, імідж найкращого піа-
ніста давали йому змогу виступати з найвідомі-
шими оркестрами світу під орудою видатних ди-
ригентів – Г. Караяна, Ю. Орманді, Ш. Мюнша, 
Г. Абендрота, Є. Мравінського та ін.

Значну роль у концертній діяльності С. Рі-
хтера відігравало камерно-ансамблеве музику-
вання. Він грав з Д. Ойстрахом, Д. Шафраном, О. 
Каганом, Н. Гутман, Ю. Башметом, В. Третьяко-
вим, квартетами імені Бетховена, Бородіна, Ко-
мітаса. Крім того, Святослав Теофілович був не-
перевершеним акомпаніатором. Ще в 1940-х рр.  
він познайомився з чудовою камерною співачкою 
Н. Дорліак. Вони почали виступати разом. 
У виконанні цього чудового художнього ансамб-
лю звучали твори Й. С. Баха, В. А. Моцарта, 
Ф. Шуберта, Р. Шумана, Ф. Ліста, К. Дебюс-
сі, М. Равеля, М. Глінки, О. Даргомижського, 
П. Чайковського, С. Рахманінова та ін. Особли-
вий успіх мали цикл М. Мусоргського «Дитяча» 
та романси С. Прокоф’єва. Цей творчий дует іс-
нував не лише на сцені, а й  у житті – Н. Дор-
ліак стала дружиною С. Ріхтера. Вона просто 
обожнювала Святослава Теофіловича, доглядала 
за ним і оберігала. На ній одній тримався сімей-
ний побут. Крім Н. Дорліак, С. Ріхтер акомпану-
вав Г. Писаренко, П. Пірсу, Д. Фішеру-Діскау, 
П. Шрайєру. 

У 1961 р. митець став народним артистом 
СРСР та отримав Ленінську премію.

У 1970–1980-х рр. у творчому житті артис-
та відбулося немало цікавих подій. Святослав 
Теофілович ініціював проведення музичних 
фестивалів у провінційних містах країни. Заду-
муючи Таруський музичний фестиваль, він був 
переконаний, що у провінції потрібно виконува-
ти найсерйозніші, найцікавіші програми. Також  
С. Ріхтер  був організатором щорічного літнього 
музичного фестивалю у Франції, в Турені (про-
водився з 1964 р.).

Одним із найцікавіших мистецьких проек-
тів, створених за ініціативою відомого піаніста, 
став фестиваль мистецтв «Декабрьские вече-
ра» (започаткований у 1981 р.), який проходив 
у Державному музеї образотворчих мистецтв 
ім. О. С. Пушкіна в Москві. На «Вечорах» роз-
крилася ще одна грань таланту Святослава Тео-
філовича – разом з режисером Б. Покровським 
він поставив опери Б. Бріттена «Альберт Хер-
рінг» і «Поворот гвинта».

В останні роки життя С. Ріхтер жив у Пари-
жі. У 1987 р. в нього погіршився стан здоров’я, 
а в 1989-му в Цюриху йому зробили операцію на 
серці. Попри це, піаніст продовжував виступати. 
Під час виконання, на його прохання, на сцені 
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була повна темрява, і лише ноти на пюпітрі під-
свічувалися лампою. На думку маестро, це давало 
публіці змогу сконцентруватися на музиці, не від-
волікатися на другорядні моменти.

Останній концерт музиканта відбувся в бе-
резні 1995 р. в німецькому місті Любек.

6 липня 1997 р. С. Ріхтер повернувся в Ро-
сію, а 1 серпня внаслідок серцевого нападу по-

мер. Його поховали на Новодівичому кладовищі у 
Москві. 

Пам’ятники музиканту встановлено в поль-
ському місті Бидгощ та в українському – Яготині.

С. Ріхтер ніколи не займався педагогікою і 
тому не створив своєї піаністичної школи, але він 
залишив свій неповторний слід в історії музики та 
культури. 
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Квітневий дощ

Над Києвом квітневий дощ – 
Такий ласкавий і привітний.
У дзеркалі блискучих площ
Зелене листя бачать віти.

Над Києвом найперший грім – 
Акорди музики басові.
Це, певно, признається всім
Весна у дружбі та любові.

В. Крищенко 1

Всю землю у квіти квітень вдягає,
всіх людей до радості закликає, листям дерева вінчає.

Мокрий квітень, сухий май – буде в клуні рай.

Ранні ластівки у квітні – на щасливий рік.

У квітні ранковий туман віщує ясну погоду.

 1 Крищенко В. Квітневий дощ // Поезії / В. Крищенко. – Київ, 2002. – С. 306.
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Квітень

1  
Міжнародний день птахів
Відзначається щорічно з 1906 р. від дня підписання Міжнародної конвенції про охорону птахів
День сміху
Неофіційне свято. Відзначається за традицією
175 років від дня народження Іларіона Михайловича Прянишникова (1840–1894), російсько-

го живописця 
150 років від дня народження Ріхарда Адольфа Зігмонді (1865–1929), австрійсько-німецького 

хіміка, лауреата Нобелівської премії в галузі хімії (1925)
140 років від дня народження Едгара Воллеса (1875–1932), англійського письменника, одного з 

творців жанру «трилер»
110 років від дня народження Емманюеля Муньє (1905–1950), французького філософа-ідеаліс-

та, засновника сучасного французького персоналізму 
110 років від дня народження Богдана Сарамаги (1905–1975), українського диригента, скрипа-

ля, педагога, композитора (США)
100 років від дня народження Володимира Володимировича Шестака (1915–1984), україн-

ського режисера 
90 років від дня народження Стефанії Василівни Петраш-Січко (1925–1996), української гро-

мадської діячки, правозахисниці 
80 років від дня народження Вадима Дмитровича Крищенка (1935), українського поета-піс-

няра 
75 років від дня народження Броніслава Антоновича Грищука (1940), українського поета, про-

заїка, журналіста 
75 років від дня народження Вангарі Мута Маатаї (1940–2011), кенійського еколога, лауреата 

Нобелівської премії миру (2004)

2  
Всесвітній день поширення інформації про проблему аутизму
Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A/RES/62/139 від 

21.01.2008 р.
290 років від дня народження Джакомо Джироламо Казанови (1725–1798), італійського пись-

менника, мемуариста 
210 років від дня народження Ганса Крістіана Андерсена (1805–1875), данського письменни-

ка, поета, драматурга і казкаря 
175 років від дня народження Еміля Золя (1840–1902), французького письменника 
150 років від  дня народження Павла Карловича Штернберга (1865–1920), російського астро-

нома і революційного діяча 
140 років від дня народження Волтера Персі Крайслера (1875–1940), американського підпри-

ємця, автомобілеконструктора, засновника корпорації Chrysler 
125 років від дня народження Якова Григоровича Савченка (1890–1937), українського поета, 

журналіста, літературного критика 
120 років від дня народження Тіціана Юстиновича Табідзе (1895–1937), грузинського поета 

3  
140 років від дня народження Дениса Васильовича Коренця (1875–1946), українського педа-

гога, лідера кооперативного руху 
110 років від дня народження Ігоря Володимировича Гелейна (1905–1985), українського і ро-

сійського кінооператора 

4  
Міжнародний день просвіти з питань мінної небезпеки та допомоги в діяльності щодо 

розміновування
Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A/RES/60/97 від 

08.12.2005 р.
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125 років від дня народження Вальтера Едуардовича Шм ідта (1890–1958), українського вче-
ного-лісознавця 

5  
Вхід Ãосподній в Єрусалим. Вербна неділя
180 років від дня народження Вітезслава Галека (1835–1874), чеського письменника 
125 років від дня народження Никона Івановича Прудкого (1890–1982), українського банду-

риста 
75 років від дня народження Данила Гузара Струка (1940–1999), українського і канадського 

науковця, вченого-літературознавця

6  
День геолога
Відзначається відповідно до Указу Президента України № 110/95 від 07.02.1995 р. щорічно в пер-

шу неділю  
90 років від дня народження Григорія Яковича Сергієнка (1925), українського історика 
1130 років від дня смерті Мефодія (бл. 815–885), слов’янського просвітителя 

7  
Благовіщення Пресвятої Богородиці
Всесвітній день здоров’я
Відзначається щорічно в день набуття чинності Статуту ВООЗ WHA /A.2/ Res.35, 1948 р.
175 років від дня народження Анджело де Губернатіса (1840–1913), італійського літературо-

знавця і письменника 
160 років від дня народження Олександра Філіксімовича Мальцева (1855–1926), російсько-

го та українського психіатра і фармаколога 
130 років від дня народження Володимира Ілліча Бошка (1885–1949), українського вченого-

юриста 
110 років від дня народження Миколи Андрійовича Частія (1905–1962), українського співака 

8  
Собор Архангела Ãавриїла
220 років від дня народження Володимира Федосійовича Раєвського (1795–1872), російсько-

го поета, публіциста, декабриста 
210 років від дня народження Хуго фон Моля (1805–1872), німецького ботаніка, одного з осно-

воположників цитології рослин 
120 років від дня народження Максима Калениковича Куренського (1895–1940), українсько-

го математика 
110 років від дня народження Ганса Шерфіга (1905–1979), данського письменника-сатирика, 

публіциста, художника 
80 років від дня народження Миколи Георгійовича Рашеєва (1935), українського і російського 

режисера і кіносценариста («Бумбараш», «Королі і капуста»)

9  
120 років від дня народження Марії Яківни Овруцької (1895–1986), української перекладачки 
90 років від дня народження Валерії Андріївни Гуртовенко (1925–1997), української поетеси 
90 років від дня народження Ернста Йосиповича Неізвєстного (1925), російського та амери-

канського скульптора і графіка 
80 років від дня народження Тамари Опанасівни Коломієць (1935), української поетеси, 

перекладачки 

10  
Страсна п’ятниця
125 років від дня народження Юрія Оттовича Отмарштейна (1890–1922), українського вій-

ськового діяча, полковника армії УНР 
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120 років від дня народження Самійла Борисовича Щупака (1895–1937), українського крити-
ка і літературознавця, політичного діяча 

110 років від дня народження Михайла Івановича Гончарука (1905–1969), українського жи-
вописця 

110 років від дня народження Яна Їржі [справж. – Ольга Урбанкова (1905–?)], чеської поетеси, 
перекладачки 

11  
Міжнародний день визволення в’язнів фашистських концтаборів
Відзначається щорічно за ініціативою ООН у день, коли в’язні концтабору Бухенвальд почали ін-

тернаціональне повстання проти гітлерівців
70 років від дня визволення (1945) в’язнів Бухенвальда
260 років від дня народження Джеймса Паркінсона (1755–1824), англійського психіатра, гео-

лога, палеонтолога 
200 років від дня народження Андрія Йосиповича Галенковського (1815–?), українського 

віолончеліста і композитора 
190 років від дня народження Фердинанда Лассаля (1825–1864), німецького соціаліста, філо-

софа, публіциста, діяча німецького робітничого руху 
160 років від дня народження Арсенія Івановича Маркевича (1855–1942), українського крає-

знавця, бібліографа, історика і археолога 
110 років від дня народження Аттіли Йожефа (1905–1937), угорського поета 
110 років від дня народження Володимира Григоровича Шапошникова (1905–1942), україн-

ського і російського вченого-астронома 
70 років від дня народження Івана Вікторовича Пономаренка (1945), українського співака 

12  
Світле Христове Воскресіння. Великдень
Міжнародний день польоту людини в космос
Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A/RES/65/271 

(пр. рез. A/65/L.67) від 07.04.2011 р.
Всесвітній день авіації і космонавтики
Відзначається щорічно за рішенням Міжнародної авіаційної федерації (ФАІ)
День працівників ракетно-космічної галузі України
Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України № 230/97 від 13.03.1997 р.
130 років від дня народження Робера Делоне (1885–1941), французького живописця, основопо-

ложника орфізму 
110 років від дня народження Інгер Юханне Гагеруп (1905–1985), норвезької поетеси 

13  
170 років від дня народження Ріхарда Асмана (1845–1918), німецького аеролога
125 років від дня народження Рити [Харитини] Петрівни Нещадименко (1890–1926), україн-

ської актриси 
80 років від дня народження Зої Іллівни Варги (1935), українського педагога, бібліографознав-

ця, бібліографа 
80 років від дня народження Віталія Івановича Старостенка (1935), українського геолога, ге-

офізика 
75 років від дня народження Жана Марі Гюстава Ле Клезіо (1940), французького письменни-

ка, лауреата Нобелівської премії в галузі літератури (2008)

14  
320 років від дня народження П’єтро Гварнері [відомого ще як Pietro da Venezia (1695–1762)], 

італійського скрипкового майстра 
160 років від дня народження Костя Федоровича Паньківського (1855–1915), українського 

громадського діяча, журналіста і видавця, одного із засновників Наукового товариства ім. Шевченка 
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150 років від дня народження Миколи Івановича Івасюка (1865–1937), українського живопис-
ця, організатора і керівника першої на Буковині художньої школи в Чернівцях 

120 років від дня народження Йосипа Йосиповича Гірняка (1895–1989), українського актора, 
режисера 

15  
130 років від дня народження Миколи Федоровича Даденкова (1885–1955), українського пе-

дагога, вченого 
110 років від дня народження Сержа (Сергія Михайловича) Лифаря (19051–1986), фран-

цузького артиста балету українського походження, хореографа 

16  
140 років від дня народження Адріана Володимировича Володимирського (1875–1936), 

українського вченого в галузі дефектології та рефлексології 
125 років від дня народження Миколи Сергійовича Трубецького (1890–1938), російського мо-

вознавця-славіста, педагога (Австрія)
90 років від дня народження Олега Григоровича Островського (1925–2003), українського гра-

фіка, живописця, дизайнера, інженера, громадського діяча (Велика Британія)

17  
190 років від дня народження Ізидора Станіславовича Коперницького (1825–1891), поль-

ського лікаря, антрополога, етнографа, педагога 
160 років від дня народження Семена Опанасовича Венгерова (1855–1920), російського істо-

рика літератури, бібліографа 
130 років від дня народження Карен Бліксен [повне ім’я – Карен Крістенсе фон Бліксен-Фінеке 

(1885–1962)], данської письменниці 
120 років від дня народження Олександра Веніаміновича Хвостенка-Хвостова (1895–1968), 

українського театрального художника і графіка 
110 років від дня народження Йосипа Андрійовича Багмута (1905–1968), українського мово-

знавця і перекладача 

18  
Міжнародний день пам’яток і визначних місць
Відзначається щорічно з 1984 р., заснований Асамблеєю Міжнародної ради з питань охорони 

пам’яток і визначних місць (ІКОМОС) при ЮНЕСКО
День пам’яток історії та культури
Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України № 1062/99 від 23.08.1999 р.
День довкілля
Відзначається відповідно до Указу Президента України № 855/98 від 06.08.1998 р. щорічно у тре-

тю суботу  
120 років від дня народження Юрія Андрійовича Шкрумеляка (1895–1965), українського по-

ета, журналіста, перекладача 
110 років від дня народження Джорджа Херберта Гітчінгса (1905–1998), американського біохі-

міка і фармаколога, лауреата Нобелівської премії в галузі фізіології і медицини (1988)

19  
220 років від дня народження Крістіана Готтфріда Ернберга (1795–1876), німецького натура-

ліста, біолога, засновника мікропалеонтології, порівняльного анатома і геолога 
110 років від дня народження Мікаеля Алескеровича Усейнова (1905–1992), азербайджан-

ського архітектора, історика архітектури 

21  
280 років від дня народження Івана Петровича Кулібіна (1735–1818), російського механі-

ка-самоука 

1 Дату подано за спогадами митця. За архівними даними, рік народження – 1904-й.
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125 років від дня народження Осипа Станіміра (1890–1971), українського журналіста, військо-
вого та громадського діяча, мемуариста (Канада) 

125 років від дня народження Єлизавети Іванівни Старинкевич (1890–1966), українського 
літературознавця, перекладача 

100 років від дня народження Володимира Федосійовича Яценка (1915–2010), українського 
художника, мистецтвознавця

80 років від дня народження Олександра Ігоровича Муратова (1935), українського кінорежи-
сера 

22  
Міжнародний день Матері-Землі
Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A/RES/63/278 від 

22.04.2009 р.
90 років від дня народження Володимира Костянтиновича Гавриша (1925–2004), україн-

ського геолога 

23  
Всесвітній день книги та авторського права
Відзначається щорічно відповідно до рішення 28-ї сесії Генеральної конфе ренції ЮНЕСКО від 

15.11.1995 р.
240 років від дня народження Джозефа Меллорда Тернера (1775–1851), англійського живо-

писця, рисувальника і гравера 
180 від дня народження Миколи Герасимовича Помяловського (1835–1863), російського 

письменника 
140 років від дня народження Модеста Даниловича Сосенка (1875–1920), українського живо-

писця 
120 років від дня народження Льва Устимовича Биковського (1895–1992), українського 

книгознавця і бібліографа 
100 років від дня народження Олександра Івановича Малиновського (1915–1976), україн-

ського архітектора 

24  
175 років від дня народження Миколи Івановича Петрова (1840–1921), українського літерату-

рознавця, історика, етнографа, археолога, педагога 
170 років від дня народження Карла-Фрідріха Георга Шпіттелера (1845–1924), швейцар-

ського поета, лауреата Нобелівської премії в галузі літератури (1919)
130 років від дня народження Аполлінарія Васильовича Новака (1885–1955), українського 

журналіста і письменника (Канада)
110 років від дня народження Роберта Пенна Воррена (1905–1989), американського письмен-

ника, публіциста 
100 років від дня народження Євгена Станіславовича Боровика (1915–1966), українського 

фізика 

25  
130 років від дня народження Володимира Прокоповича Тимошенка (1885–1965), україн-

ського економіста 
110 років від дня народження Мікаела Гасана-огли Рафілі (1905–1958), азербайджанського 

поета, літературознавця 
110 років від дня народження Дарії Ярославської [справж. – Столярчук (1905–1982)], україн-

ської письменниці (США)

26  
День Чорнобильської трагедії (1986)
Міжнародний день інтелектуальної власності
Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної асамблеї Всесвітньої організації інте-

лектуальної власності (ВОІВ), ухваленого у вересні 2000 р.
175 років від дня народження Петра Петровича Алексєєва (1840–1891), українського хіміка-ор-

ганіка 
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125 років від дня народження Миколи Костянтиновича Зерова (1890–1937), українського по-
ета, літературознавця, перекладача, педагога

100 років від дня народження Віталія Єлисейовича Смоляка (1915–1982), українського теа-
трального режисера і актора 

80 років від дня народження Станіслава Володимировича Тельнюка (1935–1990), україн-
ського письменника, літературного критика, редактора, перекладача 

27  
150 років від дня народження Володимира Германовича Богораза-Тана (1865–1936), україн-

ського етнографа, письменника 
130 років від дня народження Степана Пилиповича Постернака (1885–1938), українського 

бібліотекознавця і бібліографа, педагога 

28  
Всесвітній день охорони праці
Відзначається щорічно з 2003 р. з ініціативи Міжнародної організації праці (МОП)
День охорони праці
Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України № 685/06 від 18.08.2006 р.
160 років від дня народження Івана Семеновича Пухальського (1855 –  після 1902), україн-

ського драматурга і театрального діяча 
125 років від дня народження Лаврентія Йосиповича Картвелішвілі (1890–1938), грузин-

ського та українського державного і політичного діяча 
100 років від дня народження Уляни Целевич-Стецюк (1915–1981), української громадсько-по-

літичної діячки, віце-президента Світової федерації українських жіночих організацій (США)

29  
День пам’яті жертв застосування хімічної зброї
Відзначається щорічно відповідно до рішення 10-ї сесії Конференції держав – учасниць Організації 

заборони хімічної зброї C-10/5 від 11.11.2005 р.
Міжнародний день танцю
Відзначається з 1982 р. за рішенням Міжнародного комітету танцю при Міжнародному інституті 

театру ЮНЕСКО
210 років від дня народження Анрі Огюста Барб’є (1805–1882), французького поета 
140 років від дня народження Модеста Омеляновича Менцинського (1875–1935), українсько-

го співака 
140 років від дня народження Івана Петрушевича (1875–1950), українського діяча кооператив-

ного руху, журналіста, перекладача (США)
130 років від дня народження Егона Ервіна Кіша (1885–1948), німецького письменника із Че-

хословаччини
90 років від дня народження Валерії Яківни Сироватко (1925), української актриси 

30  
Міжнародний день джазу
Відзначається щорічно відповідно до ініціативи ЮНЕСКО з листопада 2011 р.
130 років від дня народження Олександра Семеновича Федоровського (1885–1939), україн-

ського геолога, палеонтолога 
110 років від дня народження Євгенії Зенонівни Григорович (1905–1978), українського кіно-

режисера 
110 років від дня народження Анатолія Федоровича Крашаниці (1905–1984), українського 

письменника, журналіста 

Цього місяця виповнюється:
70 років від часу створення (1945) у Чернівцях Літературно-меморіального музею 

Ю. Федьковича 
160 років від дня народження Марії Карпівни Садовської-Барілотті (1855–1891), української 

співачки і драматичної актриси 
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Не надто бага-
то творів з доробку 
українських літера-
торів пройшли  пере-
вірку часом і зміною 
суспільного устрою. 
Лише найкращі з 
них, чесні, талано-

виті твори, а не кон’юнктурна писанина, що була 
створена колись на потребу владі, цікавлять сьо-
годнішнього читача. Саме такою є творчість Та-
мари Опанасівни Коломієць – відомої української 
письменниці, перекладача, автора поетичних збі-
рок для дорослих і дітей, якими захоплювалося і 
захоплюється не одне покоління українців. Її по-
езія – то рідкісний дар обіймати чуйним серцем 
світ людей і природи, насолоджуватися, радіти й  
піклуватися  про нього, оберігати його. 

Т. Коломієць володіє талантом захоплено 
вести свого читача в глибини почуттів та емоцій 
людської душі. Віршам поетеси притаманна осо-
блива музикальність. У світі її образів  хочеться 
залишатися якомога довше, бо в ньому панує та 
своєрідна аура, що дарує насолоду почуватися 
Людиною, бути в гармонії із собою та  навколиш-
нім  світом. 

Народилася майбутня письменниця в Корсу-
ні-Шевченківському, в родині службовців. Її ди-
тинство не назвеш щасливим: дівчинка зовсім не 
знала дідуся, якого забрала громадянська війна, 
а її батько загинув під час Великої Вітчизняної. 
Дитиною пережила окупацію. Мати-лікар багато 
працювала, мала не багато часу для виховання 
дітей,  тому Тамару та її молодшого брата Петри-
ка виховувала бабуся. Ця неписьменна сільська 

жінка була творчою особистістю. Шиючи, гапту-
ючи, латаючи, деручи пір’я (бабуся жодної миті 
не сиділа без діла), вона натхненно імпровізувала. 
Просте лущення квасолі та кукурудзи перетворю-
валося для дітей на неабияку подію. Звичайно, не 
сама робота, а бабусині оповідки, що супроводжу-
вали її, були дивом і святом. Повсякчас діти слу-
хали нові або переінакшені казки, бувальщини,  
пісні, в  яких звідкись бралися нові слова, спів-
звучні переповіданому. 

Таким живе в пам’яті Тамари Опанасівни її 
дошкільне дитинство. «Я справді виросла в бабу-
синій пелені», – каже вона про себе 2. І почуваєть-
ся винною, що пам’ять не все зберегла з того, що 
їй читалося, розповідалося та співалося. Спрацьо-
вана, згорьована бабуся відійшла разом із дитин-
ством. Але зерна любові до казки, пісні, посіяні 
нею, визначили онуччину долю. Все життя пись-
менниця намагається втілити дароване їй у пое-
тичні твори, аби передати це духовне багатство 
своїм маленьким і дорослим читачам. 

Власну літературну долю Т. Коломієць вважає 
щасливою. В 1952 р. вона, випускниця Гельмязів-
ської середньої школи, що на Черкащині, стала 
студенткою факультету журналістики Київського 
державного університету ім. Т. Г. Шевченка. Про-
фесію вибрала за покликом душі, адже писати 
почала ще ученицею. Шкільні твори писала вір-
шами. Так їй легше і цікавіше було висловлювати 
свої думки. «Коли нам у школі задавали писати 
твори, мені нудно було писати прозою, то я – вір-
шами», – згадує поетеса 3.

Найтепліші спогади залишились у Тамари 
Опанасівни про студентські роки: «Коли може не 
вистачало хліба, зате було досить щасливих по-

9 квітня

Добрий друг дітей
До 80-річчя від дня народження Т. Коломієць (1935)

Все починається з дитинства, і якими виростуть наші нащадки 
залежить і від того, що вони прочитають… Мені так хочеться, щоб 

збагнули це всі, любили і шанували книгу.
Т. Коломієць 1

1 У світ із віршами Тамари Коломієць [Електронний ресурс] : бібліогр. подорож для дошкільників та учнів мол. шк. віку / 
уклад. Н. В. Загайна // Нац. б-ка України для дітей : сайт. – Текст. і граф. дані. – Київ, 2009. – Режим доступу: http://
www.chl.kiev.ua/default.aspx?id=5295 (дата звернення: 02.10.2014). – Назва з екрана.

2 Літ. Україна. – 2005. – 21 квіт. – С. 7.
3 Шк. б-ка. – 2010. – № 3. – С. 7.
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дій, радості, нетерпіння жити, працювати, зроби-
ти щось велике…» 1. Bирувало бурхливе столичне 
студентське життя, яке особливо пожвавилося у 
роки т. зв. хрущовської відлиги, адже студент-
ство ніколи не було байдужим до ідей націо-
нального відродження, свободи і демократії. В 
університеті діяла літературна студія, членами 
якої були майбутні класики української літера-
тури В. Симоненко, Б. Олійник, В. Коломієць, 
С. Тельнюк, В. Підпалий, П. Засенко, М. Сом, 
О. Лупій та ін. 

Т. Коломієць мала славу «своєї» поетеси, по-
пулярність якої швидко й упевнено вийшла за сті-
ни аlmа mаtег. На другому курсі дівчина почала 
відвідувати літстудію при видавництві «Молодь», 
яку очолював талановитий письменник М. Чаба-
нівський. Саме за його керівництва сформувало-
ся ядро молодих літераторів, яких згодом назва-
ли шістдесятниками. Серед них, зокрема, були 
О. Бердник, І. Хоменко, Л. Костенко, М. Вінгра-
новський.

«Молодь» сприяла виходу у світ першої збір-
ки поезій молодої поетеси «Проліски» (1956), яка 
здобула золоту медаль на Всесоюзному фестивалі 
молоді та студентів у Москві (1957). Тоді ж дів-
чину прийняли до Спілки письменників України. 
Її помітив і благословив М. Рильський, а першим 
редактором став М. Стельмах. 

Багато в чому ще по-юнацьки наївна, книжка 
вирізнялася природною щирістю. Довірливі вірші 
Т. Коломієць полонили серця читачів. У них від-
чувалася палка любов до того, про що писала ав-
тор, – до рідної землі, до людей праці, були там 
інтонації, зазвичай близькі до народнопоетичних. 
Саме це й визначало самобутність віршів поетеси 
на тлі тогочасної літератури. 

Люблю я ліс, як вітер пустотливо
Прошелестить в сплетінні верховіть,
І обійме берізоньку тремтливу,
Скубне дубка малого мимохідь.

Люблю шумливу слухать колискову,
Що ліс співа у сотні голосів,
Як соловей заллється й стихне знову,
Мов згубить пісню в срібляній росі.

А я зберу цю пісню солов’їну,
І на людські перекладу слова,
Хай, як весна, вона у простір лине,
Серця цілющим соком напува.
                                         («Люблю я ліс»)

На Всесоюзному семінарі молодих письмен-
ників у Москві (1957) відомий російський по-
ет-лірик С. Щипачов висловив своє враження від 
збірки буквально так: «Слухав я вірші юної пое-
теси і не міг наслухатися. Яка ж у вас, товариші 
українці, мелодійна мова! Маючи таку мову, лег-
ко, здається, бути поетом. Знаю, що це не так. Але 
не можу позбутися враження від прослуханого… 
я слухав прекрасну музику» 2. 

Наступні збірки Т. Коломієць «Рідні обрії» 
(1960), «Червоні маки» (1961), «Під вітрила-
ми хмар» (1967), «Поезії» (1972), «Рівнодення» 
(1974), «Колос літа мого» (1979), «Осіння бороз-
на» (1981), «Багаття на межі», «Вибране» (1984), 
«Дорога в листопад» (1990) та ін. також відрізня-
лися емоційністю, мелодійністю і талановитим 
використанням фольклорних мотивів, що зача-
ровувало читачів, приваблюючи все нових при-
хильників її таланту. Твори поетеси, сповнені 
непідробного ліризму, душевної щедрості,  і сьо-
годні не залишають читачів байдужими, спону-
каючи до нових роздумів, емоцій, схвильованого 
спілкування зі справжнім мистецтвом.

І хоча починала Тамара Опанасівна з лірики,  
їй судилося  стати відомою дитячою письменни-
цею, на творах якої зростало та виховувалося не 
одне покоління українських хлопчиків і дівчаток. 
Золотий фонд української дитячої літератури за-
служено поповнився творчим доробком цієї тала-
новитої майстрині слова.

Писати для наймолодших Т. Коломієць по-
чала у 1960-і рр. Відтоді з-під її пера вийшли де-
сятки книг казок, колисанок, небилиць, лічилок, 
скоромовок, смішинок, віршів-безконечників, за-
гадок (майже всі вони побачили світ у видавницт-
ві «Веселка»). Понад півсторіччя дітвора із задо-
воленням читає поезії Тамари Опанасівни з її збі-
рок «Пастушок» (1961), «Хиталочка-гойдалоч-
ка» (1965, 1969, 1983), «Наша подорож» (1966), 
«Луговий аеродром» (1972), «Починаються дива» 
(1973), «Хто розсипав роси?» (1975), «Жмурки» 
(1978), «Візьму вербову гілочку» (1983), «Пі-
сенька про гнома» (1984, 1992), «Пісня джерель-
ця» (1986), «Дощик-накрапайчик» (1988), «Гар-
на хатка у курчатка» (1989, 2003) та ін. 

Кращі з творів поетеси ввійшли до збірки  
«Найперша стежечка» (1985, 2006). Це своєрідне 
вибране для маленьких читачів. Друг і порадниця 
дітей, Тамара Опанасівна знайшла цікаву форму 
розповіді, привчаючи малечу уважно вдивлятись 
у навколишній світ, прислухатися до чарівного 

1 Шк. б-ка. – 2005. – 21 квіт. – С. 6.
2 Підсуха О. М. З відстані літ : спогади, ст., есе. – Київ, 1982. – С. 119.
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багатоголосого оркестру природи, пізнавати світ 
любові, правди і добра. 

Багато сюжетних віршів Т. Коломієць, вміще-
них в її збірках, сприймаються як казки, де чима-
ло різних див, але ще більше – повчального («Про 
мандрівку Жабунця-Хвастунця», «Недобрий чо-
ловік Нехай», «Рогеллі та Рогатті» та ін.). Їхні ге-
рої розмовляють з маленьким читачем довірливо 
і просто. Назавжди залишиться в нашій дитячій 
літературі всім добре відомий маленький герой, 
працелюбний і турботливий хлопчик-мізинчик 
Дбайко, який прагне стати всім у пригоді. Він по-
добається дітлахам, і вони прагнуть наслідувати 
його.

Чимало дорослих вважають, що з дітьми не 
слід обговорювати деякі теми, бо вони цього не 
зрозуміють. На думку ж Тамари Опанасівни, з ма-
лечею можна і треба говорити про серйозні речі, 
проблеми, турботи, справи дорослих не повинні 
бути їм чужими. Поетеса своєю творчістю нама-
гається дати відповідь на всі питання, що можуть 
цікавити маленького (переважно дошкільного 
віку) читача. Але даремно хтось може подумати, 
що інтереси цього читача прямо пропорційні його 
вікові. Малюка цікавить геть усе. Саме життя, з 
усією його реальністю, з усіма його проявами, є 
колом інтересів дитини, а отже, творчим мате-
ріалом для дитячого письменника. Т. Коломієць 
більш ніж будь-хто із сучасних українських ди-
тячих письменників змогла оволодіти цим мате-
ріалом і висвітлити його у своїх творах настіль-
ки широко й глибоко, наскільки  це дозволяє вік 
читача. 

Ми не знайдемо у віршах Т.  Коломієць май-
же жодної абстракції, дуже рідко трапляються 
в них загальні, не досить виразні місця. Адже во-
на – не просто автор творів для дітей, який 
працює за певними приписами літературної та 
педагогічної теорії, а оповідач-мати. Мати – дуже 
зацікавлена особа. Вона внутрішньо, частіше 
напівсвідомо, відчуває, що дитині корисно, а що 
їй шкодить…

Легкий, простий, доступний, зримий і від-
чутний образ завжди був основою художньої 
тканини творів Т.  Коломієць. Дбаючи про те, 
щоб маленькому читачеві  незрозуміле стало зро-
зумілим, а абстрактне поняття стало конкрет-
ним, вклалося в його свідомість, набуло відчут-
ності, поетеса будує свої образи так, щоб більш 
віддалене порівнювалося з більш близьким, 
більш широке з таким, що легко оглянути, що 
можна побачити своїми очима, до чого можна 
доторкнутися. Так, наприклад, зернятко лягає у 
неї в землю, немов у постіль, сніжинки літають 

у повітрі, мов білі комашки, а небачена раніше 
медуза стає просто купкою холодцю… Образні, 
ритмічні вірші поетеси –  не лише чудова розва-
га  для малечі, а й справжня  підмога дорослим 
у формуванні особистості підростаючої люди-
ни без повчань і нудного моралізування. Прита-
манне Тамарі Опанасівні вміння просто й неви-
мушено, не сюсюкаючи,  розмовляти з дітьми, 
знання їх психології, здатність писати зрозуміло 
і цікаво, лірично і серйозно, подаючи одночасно 
потрібну інформацію та виховуючи найкращі 
людські якості, роблять її твори актуальними й 
донині. 

Шість абеток Т. Коломієць («Веселе місто 
Алфавіт», «Хто нам літери приніс», «Отака аз-
бука», «Абетка», «Що вродило на городі», «Зо-
опарк від А до Я»), написані в період з 1991-го 
по 2007 р., – то справжній дивовижний світ, що 
його дитина засвоює разом з першими літерами. 
Знайомство з ними розширює світогляд малень-
кого читача, сприяє розвитку  його пізнавальної 
активності, поповнює багаж знань. У наш склад-
ний і бурхливий час, коли стрімко зростає потік 
інформації, який дитина отримує з усіх можливих 
джерел, твори письменниці з честю витримують 
іспит на подальше життя.

Чимало віршів Т. Коломієць покладено на 
музику композито рами М. Чембержі, Ю. Рожав-
ською, Л. Колодубом, С. Сабадашем, Т. Димань 
та ін. Окремою збіркою «Я по вулиці іду» вийшли 
піс ні А. Мігай на слова поетеси.

Т. Коломієць плідно працює в галузі худож-
нього перекладу з інших літератур (російської, 
білоруської, польської, німецької, естонської, ла-
тиської, монгольської  та ін.). Вона вміє віднахо-
дити ту грань, коли перекладений вірш зберігає 
аромат своєї рідної мови, образність, особливості, 
притаманні красному письменству певного на-
роду, і водночас стає явищем літератури україн-
ської.  

 Тамара Опанасівна також є упорядником те-
матичних збірок, хрестоматій, популяризатором 
творчості письменників, які пишуть для дітей. 

Працювала поетеса в редакціях кількох газет, 
журналів «Україна», «Дніпро», у видавництві «Ве-
селка». Була відповідальним секретарем Спілки 
письменників України з роботи з молодими авто-
рами.

Її вірші перекладено англійською, угорською, 
чеською, словацькою, польською, болгарською, 
російською, білоруською, казахською, азербай-
джанською та вірменською мовами.

Майже 60 років віддала письменницькій пра-
ці Т. Коломієць. За цей час її полюбили мільйони 
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палких і нелукавих маленьких сердець. А це чи не 
найвища і найпочесніша нагорода для письмен-
ника. Впродовж усього творчого життя поетеса 
сповідувала  принцип: твори для дітей мають бути 
на такому ж рівні, як і для дорослих, або навіть  
кращими. Тамара Опанасівна ніколи не загра-
вала з юними читачами, а вела розмову з ними 
серйозно й шанобливо, зазвичай про речі дуже 
важливі, вселюдські моральні цінності та пріо-
ритети, що залишаються незмінними в усі часи. 
Саме тому книжки письменниці й донині читають, 
знають, люблять. Її твори «Перша вчителька», 
«Січень-ткач», «Лютий» та інші давно друкують у 
шкільних підручниках.

Тамара Опанасівна відома письменниця, 
щаслива мати і бабуся. Має двох дочок і шесте-
ро онуків (одна з доньок – талановита поетеса 
Мар’яна Рочинь). 

За вагомі здобутки в царині літератури Т.  Ко-
ломієць відзначена численними урядовими наго-
родами, літературними преміями, зокрема, імені 
П. Тичини (2005) та імені Н. Забіли.

У 2009 р. постановою Кабінету Міністрів 
України письменниці присуджено головну пре-
мію в галузі дитячої літератури – Літературну 
премію ім. Лесі Українки (за книжки «Де ховає 
сонце роси» і «Найперша стежечка»).

В одному зі своїх віршів Т. Коломієць напи-
сала: 

У серці – слово, суть його пречиста.
Така тривожна і така врочиста
Настала вже для сповіді пора…

У простих, теплих і мудрих рядках поетеси 
читачі будь-якого віку відкривають для себе світ-
ло її душі.

Основні видання творів Т. Коломієць
Вибране / Т. Коломієць. – Київ : Дніпро, 1984. – 

246 с. : іл.
Біб-бобище : кн.-малятко / Т. Коломієць ; худож. 

С. Іпатьєва. – Київ : Веселка, 1989. – 12 с. : іл.
Веселе місто Алфавіт : вірші / Т. Коломієць ; худож. 

О. Кохан. – 2-е вид. – Київ : Веселка, 2000. – 36 с. : іл. – 
ISBN 966-01-0128-7.

Візьму вербову гілочку : вірші / Т. Коломієць ; худож. 
К. Деряжна. – Київ : Веселка, 1983. – 24 с. : іл.

[Вірші] / Т. Коломієць // Дивосвіт «Веселки» : антол. 
літ. для дітей та юнацтва в 3 т. Т. 3 : Українська література / 
упоряд. та біобібліогр. довід. Б. Й. Чайковського [та ін.] ; ху-
дож. оформ. М. Пшінки. – Київ, 2005. – С. 176–180. – ISBN 
966-0102364.

Гарна хатка у курчатка : [вірш] / Т. Коломієць ; худож. 
М. І. Київська. – 2-е вид. – Київ : Веселка, 2003. – 8 с. : іл. – 
ISBN 966-01-0065-5.

Де ховає сонце роси : вірші / Т. Коломієць ; худож. 
О. Трусова. – Харків : Школа, 2006. – 82 с. : іл. – (Золота 
колекція української поезії для дітей).

Дорога в листопад : лірика / Т. Коломієць. – Київ : Рад. 
письменник, 1990. – 142 с. : іл. – ISBN 5-333-005-42-7.

Дощик-накрапайчик : вірші / Т. Коломієць ; худож. 
І. Купирова, В. Сюрха. – Київ : Веселка, 1988. – 24 с. : іл.

Жмурки : вірші / Т. Коломієць ; худож. Н. Кирилова, 
П. Гулин. – Київ : Веселка, 1978. – 24 с. : іл.

Загадки світлофора : [вірші] / Т. Коломієць ; худож. 
В. Г. Сєрцова. – Київ : Веселка, 1986. – 10 с. : іл.

Зоопарк від А до Я / Т. Коломієць ; худож. Ю. Кузьмен-
ко. – Київ : Країна Мрій, 2007. – 47 с. : іл. – ISBN 966-8761-
33-2.

Колос літа мого : поезії / Т. Коломієць. – Київ : Рад. 
письменник, 1979. – 96 с. : іл.

Котилося котильце : вірші / Т. Коломієць ; малювала 
О. Яблонська. – Київ : Веселка, 1969. – 27 с. : іл.

Луговий аеродром : [вірші] / Т. Коломієць ; малювала 
Г. Тульчевська. – Київ : Веселка, 1972. – 23 с. : іл.

Моя легенда : поема / Т. Коломієць // Дніпро. – 1969. – 
№ 3. – С. 24.

Найперша стежечка : вірші, загадки та казки / Т. Коло-
мієць ; худож. Е. Колесов ; [передм. М. Слов’янової]. – Ки-
їв : Веселка, 2006. – 111 с. : іл. – (Українській дитині). – 
ISBN 966-01-0307-7.

Наша подорож : кн.-картинка / Т. Коломієць ; мал. 
В. Аптекарєва ; фот. С. Титова. – Київ : Веселка, 1966. – 
29 с. : іл.

Недобрий чоловік Нехай : казка / Т. Коломієць ; малю-
вав Ю. Северин. – Київ : Веселка, 1967. – 30 с. : іл.

Осіння борозна : поезії / Т. Коломієць ; худож. В. Шу-
ляк. – Київ : Рад. письменник, 1981. – 118 с.  

Пастушок : вірші / Т. Коломієць ; мал. С. Кравче-
нка. – Київ : Держ. вид-во дит. літ. УРСР, 1961. – 
24 с. : іл.

Під вітрилами хмар : поезії / Т. Коломієць. – Київ : Рад. 
письменник, 1967. – 67 с. : іл.
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Україна дала 
людству митця, яко-
го визнали найвидат-
нішим танцівником 
свого часу. Його твор-
чість стала епохою в 
балетному мистецтві 

Європи ХХ ст. Це – легендарний Серж Лифар, 
славнозвісний хореограф і танцівник, історик і 
теоретик європейського балетного мистецтва, 
який понад 30 років осявав своїм талантом сузір’я 
майстрів паризької «Гранд-опера» й тривалий час 
очолював її уславлену балетну трупу. 

Доля С. Лифаря склалася драматично. За-
лишивши Україну на початку 1920-х рр., він не 
зміг повернутися до неї. Ім’я великого танцівни-
ка і хореографа на довгі роки було викреслено з 
вітчизняної культури. С. Лифар жив і працював 
у Франції, яка стала йому другою батьківщиною. 
В цій країні він пізнав радість великих мистецьких 
успіхів і слави, але через усе життя проніс любов 
до рідного Києва, Вітчизни і завжди пам’ятав про 
те, що він українець.

Народився Сергій Михайлович Лифар у Киє-
ві, в сім’ї чиновника Департаменту водного та лі-
сового господарства Михайла Яковича Лифаря та 
Софії Михайлівни Марченко. Раннє дитинство, 
отроцтво та юність Сергія проходили в неповтор-
ній аурі Києва. Згодом, коли він був далеко від 
батьківщини, в автобіографічних спогадах писав 
про місто, яке любив понад усе: «Только тот, кто 
был в Киеве, кто смотрел с Царской площадки 
на широкий, торжественно-величавый, спокойно 
сияющий своим серебром на солнце Днепр и на 
безграничный, необъятный простор зеленых за-
речных далей – захватывает дух и радостно осво-

бождается и расширяется душа от этого просто-
ра! – кто бывал в Выдубецком монастыре, на вы-
соком, крутом, зеленом берегу и оттуда смотрел 
на поля и леса, которым нет конца, нет краю, – 
только тот поймет, почему для киевлянина нет 
ничего дороже Киева с его Днепром, с детства 
входящем во все существо» 3. 

У дитинстві Сергію подобалося гостювати 
в маєтку дідуся та бабусі в Канівському повіті 
Київської губернії. Особливо цікаво там було на 
свята, коли молодь вдягала ошатне національне 
вбрання, і він міг спостерігати обряди, танці, слу-
хати народні пісні. Хлопчик ніби торкався чисто-
го джерела стародавньої української культури, її 
живої давнини; в нього зароджувалися любов та 
повага до українського народу. Цікавлячись своїм 
походженням, він дізнався від діда, що рід Лифа-
рів веде свій початок від запорозьких козаків.

Здобувати освіту Сергій почав досить рано. 
Коли його старший брат Василь пішов до школи, 
він добився того, щоб його також прийняли до 
першого класу. Хлопчикові на той час було шість 
років. До Імператорської Олександрівської гімна-
зії він вступив у серпні 1913 р. 

Лифар-гімназист був дуже допитливим і жа-
дібним до знань, мав чудову пам’ять. Інколи сво-
їми знаннями вражав учителів. Увесь вільний 
час віддавав музиці й читанню. Серйозна музич-
на освіта Сергія почалась одночасно зі вступом 
до підготовчого класу гімназії. Він вчився гри 
на скрипці в консерваторії у відомого професора 
Б. Воячека, потім перейшов до класу фортепіа-
но, захопився співами. Регент придворної капели 
Я. Калішевський був у захваті від голосу юного 
Лифаря і запросив хлопчика до хору Софійсько-
го собору. А в гімназійному хорі він настільки 

15  квітня

Серж Лифар з Києва
До 110-річчя від дня народження Сержа Лифаря (1905 1–1986)

Я стал танцором, еще не умея танцевать, 
еще не зная танцевальной техники, 

но я знал, что овладею ею и что ничто, никакие препятствия 
не остановят меня на этой моей дороге.

С. Лифар 2

1 За архівними документами, рік народження С. Лифаря – 1904-й, а за спогадами самого митця – 1905 р.
2 Лифарь С. Страдные годы ; С Дягилевым : воспоминания. – Киев, 1994. – С. 101.
3 Там само. – С. 22.
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успішно співав, що отримував за це стипендію. З 
дитинства у С. Лифаря зародилася мрія бути му-
зикантом.

Його безтурботне дитинство несподівано за-
кінчилося у серпні 1914 р., коли почалася Перша 
світова війна, а слідом за нею – революція 1917 р. 
та громадянська війна. Заняття в гімназії постій-
но переривалися. З учнів старших класів сформу-
вали добровільний юнкерський загін Соколів для 
чергування у театрах, охорони арсеналів, деяких 
громадських установ, а також для патрулювання 
у середмісті. 

Влітку 1919 р. в Києві панував жорстокий 
терор, підліток був приголомшений жахливими 
сценами. У місті підпалювали будинки і вбивали 
заручників. Кільканадцять разів змінювалася вла-
да. Київ перетворився на поле битви. Гімназистам 
доводилося брати участь у боях. Коли в одній із 
сутичок Сергій був поранений у руку, він пережив 
справжнє потрясіння: поранення вбило його дав-
ню мрію стати великим піаністом. Ті буремні, кри-
ваві й голодні роки, коли С. Лифарю випало бути 
під знаменами як білих, так і червоних, коли він 
неодноразово зустрічався зі смертю, залишились 
у нього в душі на все життя.

Після остаточної перемоги більшовиків С. Ли-
фар мав намір продовжити освіту в університеті, 
але не зміг зрадити свою любов до музики, мисте-
цтва. Юнак був у пошуках власного шляху в жит-
ті. І він його знайшов. 

До балетної студії Б. Ніжинської Сергій по-
трапив випадково, але те, що він там побачив і по-
чув, надзвичайно схвилювало й захопило його, бо 
перед ним відкрився дивовижний світ краси: там 
танцювали під музику Р. Шумана й Ф. Шопена. 
Юнак зрозумів, що завжди прагнув до цієї кра-
си – краси танцю. Він був переконаний, що хоре-
ографія – саме той шлях, яким піде далі. Пізніше 
митець писав: «Я стал танцором, еще не умея тан-
цевать, еще не зная танцевальной техники, но я 
знал, что овладею ею и что ничто, никакие препят-
ствия не остановят меня на этой моей дороге» 1. 

Деякий час С. Лифар навчався в балетній 
студії, оволодіваючи елементарними основами ба-
летної техніки. Після еміграції Б. Ніжинської до 
Франції почав самостійно працювати над собою. 
Ця напружена, виснажлива робота тривала п’ят-
надцять місяців. Щоденно по п’ять-шість годин, 
прагнучи досконалості, Сергій працював перед 
дзеркалом з безжальною наполегливістю, вико-
нував найскладніші вправи до повної знемоги. 

Цей час у житті С. Лифаря був надзвичайно 
важливим ще й тому, що він ставав не лише тан-
цівником – він розвивав свій інтелект, працював 
над своєю духовною організацією. Ще ніколи до 
тієї пори, ані після, він так багато не читав, не ду-
мав, не займався музикою, граючи на роялі. Сергій 
готувався до нового життя. Шанс розпочати його 
з’явився, коли з Парижа прийшла звістка від Б. Ні-
жинської про запрошення п’яти її київських учнів 
до найкращої в Європі балетної трупи С. Дягілєва 
«Російський балет». С. Лифарю вдалося зайняти 
місце одного з них. Вісімнадцятирічний юнак зали-
шив рідну домівку, улюблене місто, батьківщину, 
щоб здійснити свою мрію. Зазнавши неймовірних 
поневірянь та випробувань, нелегально проби-
ваючись за кордон, С. Лифар прибув до Парижа 
13 січня 1923 р. Відчайдушне бажанням бути 
прийнятим до трупи С. Дягілєва змусило моло-
дого киянина знову напружено працювати над 
собою. Не маючи танцювального класу, він трену-
вався просто неба. З кожним днем зростала його 
гнучкість і легкість, з якою він робив складні па. 
Першим спектаклем, до якого залучили молодого 
виконавця в «Російському балеті», було «Весілля» 
І. Стравінського.

Знаменитий меценат і антрепренер С. Дягі- 
лєв, який влаштовував у Франції славнозвісні 
«Російські сезони», розпізнав у Сергії непересіч-
ний талант і вирішив всебічно розвинути його. 
Сергій Павлович надзвичайно багато зробив для 
становлення С. Лифаря, відкривши перед ним 
європейське мистецтво в усіх його формах, у по-
єднанні живопису, музики, танцю. Для того щоб 
відшліфувати балетну техніку молодого танців-
ника, С. Дягілєв направив його у Мілан, до метра 
Е. Чекетті, який свого часу багато зробив для фор-
мування хореографічної майстерності В. Ніжин-
ського і А. Павлової. 

Перебуваючи у трупі «Російський балет», 
С. Лифар проходив захопливу науку, яка дава-
ла змогу знайомитися й спілкуватися з видатни-
ми представниками європейської культури. У 
1924 р. під час репетиції балету «Голубий екс-
прес» (лібрето за сценарієм Ж. Кокто, музика 
Д. Мійо) молодий Лифар своєю гармонійною 
статурою привернув увагу П. Пікассо, який ство-
рював декорації для вистави, та Коко Шанель. 
Знаменитий художник на репліку не менш знаме-
нитої жінки про те, що Лифар – це танцівник для 
Пікассо, відповів: «У його фігурі – ідеальні пропо-
рції» 2. Відтоді Пікассо й Шанель стали «хрещени-

1 Лифарь С. Страдные годы ; С Дягилевым. – С. 101.
2 Лифар С. Спогади Ікара. – Київ, 2007. – С. 131.
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ми батьками» Лифаря у світі мистецтва. Кожен з 
них передав йому часточку свого секрету. 

Упродовж свого творчого життя С. Лифар 
товаришував із багатьма славетними музикан-
тами, художниками, письменниками, зокрема з 
Ж. Кокто, Е. Саті, П. Пікассо, С. Прокоф’євим, 
І. Стравінським, М. Шагалом, С. Рахманіновим, 
П. Валері, Гретою Гарбо та ін. 

Розпочавши свою роботу артистом кордеба-
лету, талановитий С. Лифар надзвичайно скоро 
став солістом, одним із провідних танцівників 
«Російського балету». Найбільший успіх у той 
період він мав, виконуючи головні ролі у балетах 
«Жар-птиця», «Аполлон Мусагет», «Петрушка» 
І. Стравінського, «Післяполудневий відпочинок 
фавна» К. Дебюссі.  Знаковим для митця став ба-
лет С. Прокоф’єва «Блудний син» у хореографії 
Дж. Баланчина. Виконуючи розкаяння блудного 
сина, він зіграв  власне життя. У цій ролі танців-
ник досяг вершин драматичного впливу на гля-
дачів. Виступ молодого артиста став тріумфом і 
найяскравішою подією останнього, двадцять пер-
шого, дягілєвського сезону в Парижі. Після цієї 
ролі про танцівника заговорив увесь Париж, уся 
Європа. Дебютною постановкою С. Лифаря як хо-
реографа стала вистава «Байка про Лисицю, Пів-
ня, Кота та Барана» І. Стравінського (1929).

Шість років перебував С. Лифар в антре-
призі «Російський балет», але в 1929 р. пішов із 
життя його великий друг і наставник С. Дягілєв, 
і найуспішніша балетна трупа Європи припинила 
існування. На цей час С. Лифар проявив себе як 
талановитий танцівник і самобутній хореограф. 
Завдяки цьому він отримав ангажемент на чотири 
місяці до Паризької опери («Гранд-опера»).

Однією з перших вистав у цьому театрі, в 
якій митець із тріумфом виступив не тільки як 
танцівник, а й як хореограф, був балет «Творіння 
Прометея» на музику Л. ван Бетховена. С. Лифар 
підкорив публіку і завоював довіру директора те-
атру Ж. Руше. Тому одразу після прем’єри йому 
було запропоновано очолити Національний балет 
Франції. І хоча балетна трупа Паризької опери 
переживала на той час занепад, митець прийняв 
пропозицію. С. Лифарю було лише 24 роки, та він 
уже мав багатий досвід, міг повністю присвятити 
себе своїй пристрасті – танцю і повести за собою 
людей, в яких палав вогонь творчості. «У мене 
була своя особистість, свої ресурси, свої амбіції. 
Щоб я сам міг розвиватися, треба було розвивати 
танець в усій його повноті. Разом із Руше я хотів 
присвятити себе відтворенню французького бале-
ту», – згадував він 1. 

Тож із приходом С. Лифаря театр став жити 
по-новому. Очоливши балетну трупу, молодий 
маестро розпочав проводити прості функціональ-
ні реформи, які впорядкували графіки репетицій 
та узгодили дії артистів з іншими творцями бале-
ту в театрі. Наслідки запровадженої дисципліни 
й оживлення інтересу всередині трупи не забари-
лися. Молодий вимогливий головний хореограф 
зумів вдихнути у трупу ентузіазм, а рішуча реор-
ганізація балету допомогла розцвісти справжнім 
талантам. 

Сповнений молодечих сил, маючи визнання 
завдяки успішній кар’єрі та отримавши чудовий 
інструмент  – Національний балет в одному з най-
кращих театрів світу, С. Лифар прагнув творити 
й збагачувати національну мистецьку спадщину 
Франції. Як балетмейстер, він намагався зберегти 
найкращі надбання французького балету. Водно-
час його захоплювала й надихала власна хореогра-
фія. Нерідко, навіть у його снах, народжувалися 
новий стиль наступного твору, нова хореографія. 
Він прокидався й записував їх. Уже через рік ба-
летна трупа театру мала великий успіх. З кожним 
роком її репертуар збагачувався все новими й но-
вими балетами.

Видатним явищем у хореографічному мисте-
цтві Франції, цілою епохою у творчості С. Лифа-
ря – танцівника і хореографа, став балет «Ікар», 
створений у 1935 р. Це була абсолютно новатор-
ська постановка, однією з особливостей якої було 
те, що виконувалася вона без музики: використо-
вувалися лише одні ритми. Хореограф вважав, що 
так балет виграє в експресії, показує, на що зда-
тен танок, якщо обходитися без будь-якого аком-
панементу. Для С. Лифаря «Ікар» був найважчою 
постановкою з тих, за які він брався. Йому, як 
виконавцю, вдалося здійснити справжній «політ» 
Ікара, ніби подолавши закон гравітації. Це було 
справжньою «бомбою» і викликало загальний по-
див. Також важливим було й те, що в «Ікарі»  ми-
тець прагнув реабілітувати чоловічий танок, який 
академічний балет відсунув на другий план. Балет 
мав грандіозний успіх і став справжнім маніфе-
стом авангарду та безпрецедентною подією у мис-
тецькому Парижі. Після успіху «Ікара» С. Лифар 
отримав вищий статус артиста балету «Гранд-опе-
ра» – звання «етуаль» (зірка). 

Разом із виконавською майстерністю зроста-
ла й зрілість митця як хореографа. Осмислюючи 
мистецтво балету, він писав: «…Хореографія, ця 
філософія тіла, у своїх безкінечних пошуках ви-
користовує рух для вираження почуттів, палкої 
пристрасті й інстинктів. Це злиття динаміки люд-

 1 Лифар С. Спогади Ікара. –  С. 63.
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ського тіла й прихованих у ньому сил дає танцю 
змогу підкорити простір і час, підноситися до най-
вищих вершин» 1. Він розумів, що сучасний балет 
потребує оновлень. 

З 1935 р. С. Лифар у «Гранд-опера» почав 
запроваджувати реформу руху, техніки й есте-
тики танцю, яку визначили «неокласичною», а 
сам митець став основоположником нового на-
пряму в балеті – неокласицизму. Чудовий зна-
вець академічного танцю, він розробив принци-
пи т. зв. трьох хореографічних планів, за якими 
танцівник мав гармонійно поєднувати міміку і 
жести з музикою. Засади реформи  хореографом 
втілено в таких балетах, як «Прометей» (1929), 
«Ікар» (1935), «Давид» (1937), «Оріана і Принц 
кохання» Ф. Шмітта (1938), «Лицар і дівчина» 
Ф. Гобера (1941), «Жоан із Царісси» В. Егка 
(1942), «Сюїта в білому» Е. Лало (1943), «Мі-
ражі» А. Соге (1944), «Федра» Ж. Оріка (1950), 
«Фантастичне весілля» М. Деланнуа, «Ромео і 
Джульєтта» С. Прокоф’єва (1955) та ін.

Теоретичні принципи хореографічного мисте-
цтва С. Лифар, починаючи з 1934 р., спочатку ви-
кладав в окремих статтях та рецензіях. У 1935-му 
вийшла його перша друкована праця «Маніфест 
хореографа», в якій було задекларовано погляди 
митця на хореографічне мистецтво. Відтоді він на-
писав 20 книг з теорії та історії балету. С. Лифар 
виявився талановитим літератором. Це стосува-
лося не тільки спеціальної професійної літерату-
ри. Велике й надзвичайно цікаве життя дало йому 
багатий матеріал для написання захопливих авто-
біографічних спогадів, зокрема таких, як «Страд-
ные годы», «Дягилев», «С Дягилевым», «Мемуары 
Икара».

У 1930-і рр. С. Лифар зробив перші кроки на 
педагогічній ниві. Він мав рідкісний дар творити 
прекрасні адажіо (танці в повільному темпі), які 
в технічному й художньому планах підносили й 
підсилювали індивідуальність кожного артиста. У 
1931 р. він організував клас адажіо і керував ним. 
Добрий гумор, ентузіазм, терплячість, дивовиж-
на кмітливість, магнетизм видатного маестро ді-
яли так, що артисти балету постійно перебували 
в атмосфері безперервного творчого пошуку. Він 
прагнув не лише оновити танець, запровадивши 
неокласичну реформу, а й почав займатися педа-
гогічною діяльністю, якій у подальшому присвя-
тив багато часу.

Важким моральним випробуванням у житті 
митця став період окупації Франції німецькими 
загарбниками. Після вторгнення фашистів і ого-

лошення про мобілізацію дирекція залишила те-
атр. Оперу вирішили закрити. Але для того щоб 
зберегти балетну трупу, мистецьку спадщину па-
лацу Гарньє, в якому містився театр, С. Лифар за-
лишився в окупованому нацистами Парижі й узяв 
на себе керівництво «Гранд-опера». Він розпочав 
свою власну війну і не дав німцям прибрати до рук 
театр. Митцю доводилося терпіти присутність ні-
мецьких офіцерів, але це дало змогу протягом чо-
тирьох тяжких років усім співробітникам театру 
працювати. Завдяки Лифарю театр було врятова-
но й від пограбування. 

Проте після визволення міста Рух Опору зви-
нуватив С. Лифаря в колабораціонізмі й засудив 
до страти. Внаслідок проведення судової справи 
митця відсторонили від керівництва балетом на 
один рік. Для творчої людини, яка перебувала на 
вершині фізичних і творчих сил, це був суворий 
і несправедливий вирок. Втративши театр, він 
втратив творчий порив, смак до життя. У цю важ-
ку годину Сергію Михайловичу простягли руку 
допомоги друзі – балерина І. Шовіре та її чоловік 
К. Непо, які вірили йому, не зрадили і запропо-
нували очолити «Новий російський балет Мон-
те-Карло». С. Лифар, залишивши Париж, став на 
чолі цього колективу. До нової трупи за ним піш-
ли найкращі солісти «Гранд-опера». Успіх трупи 
не забарився і був таким грандіозним, що артисти 
балету Паризької опери почали вимагати, щоб до 
театру повернули «найталановитішого й вина-
хідливішого з хореографів» – Сержа Лифаря. У 
1947 р. французька влада переглянула «справу 
С. Лифаря» і скасувала обвинувачення проти 
нього. 

Восени цього ж року митець повернувся до 
«Гранд-опера» й розпочав підготовку трупи до 
гастрольного турне по Данії, Австрії та США. 
Протягом наступного десятиліття С. Лифар про-
довжував зміцнювати й розвивати славу фран-
цузького балету, збагачувати розмаїттям реперту-
ар балетної трупи. Найбільшими подіями в театрі 
в 1950-х рр. були постановки балетів «Федра» 
Ж. Оріка, «Мандрівний лицар» І. Ібера (1950), 
«Кінематограф» Л. Обера (1958),  «Фантастичне 
весілля» М. Деланнуа (1955), а також тріумфаль-
не турне Південною Америкою (1950) та гастролі 
у Швейцарії (1953).

Нові постановки балетів, численні гастролі 
балетної трупи, велика педагогічна та громад-
ська діяльність С. Лифаря невпинно зміцнювали 
його авторитет не лише у середовищі митців, а й в 
усьому суспільстві. В 1955 р. з нагоди 25-річчя ро-

1 Лифар С. Спогади Ікара. –  С. 140.
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боти у «Гранд-опера» маестро отримав Золоту ме-
даль міста Парижа, а президент Франції Шарль де 
Голль вручив йому найвищу нагороду для танців-
ника та хореографа – «Золотий балетний череви-
чок», усипаний діамантами, який став символом 
визнання заслуг митця перед народом і світовою 
культурою.

Довгі роки С. Лифар мріяв побувати на бать-
ківщині. Коли балетна трупа Паризької опери 
готувалася до перших гастролей у Радянському 
Союзі (1958), балетмейстер доклав усіх зусиль, 
щоб виступ французького балету на його бать-
ківщині став справжнім тріумфом. Нарешті він 
мав нагоду принести вітчизні свою славу, якою 
вона могла б пишатись. Але його несподівано, 
без будь-якої переконливої причини відсторо-
нили від поїздки. Сергія Михайловича це дуже 
обурило, але він зберіг свою гідність, тому що 
був занадто шляхетним, аби скаржитися. 30 ве-
ресня 1958 р., після майже 30 років напруженої 
праці, С. Лифар, який створив понад 200 балетів 
та дивертисментів в оперних спектаклях, завдяки 
якому балетна трупа «Гранд-опера» стала однією 
з найкращих у світі, покинув свою ложу, де вдень 
і вночі, у свята й вихідні минало його життя. Вра-
жений нечуваною образою, він подав у відставку 
з усіх посад у театрі.

У подальші роки Сергій Михайлович продов-
жував педагогічну діяльність, яку розпочав ще у 
1930-і. Він мав великий досвід у цій справі, адже 
був засновником Академії танцю при «Гранд-
опера», у 1947 р. став засновником Інституту 
хореографії в Парижі, з 1955 р. вів курс історії 
та теорії танцю в Сорбонні, а протягом 1955–
1957 рр. викладав курс практичної хореографії 
в Гуртку П. Валері. Після відставки з театру С. 
Лифар став фундатором, ректором та викладачем 
Університету танцю (1958), професором Вищої 
школи музики (1959–1960), професором Між-
народної літньої академії в Ніцці (1960). Він пра-
цював із задоволенням та був дуже корисним як 
наставник, педагог і теоретик, що ніколи не відри-
вався від реального танцю.

Геніальний танцівник знайшов для себе ще 
одну можливість по-новому висловити свої по-
чуття до танцю, передаючи лініями й кольорами 
його рухи, пластику, ритми. Це був живопис. Він 
завжди добре малював, але серйозно захопився 
цим видом мистецтва лише у 1970-і рр. Карти-
ни митця мали успіх на виставках у Парижі, Кан-
нах, Монте-Карло, Венеції. Його твори активно 
купували, і вони розліталися світом. Проте зго-
дом С. Лифар припинив писати й продавати кар-
тини, бо йому здавалося, що він продає самого 
себе.

У 1981 р. С. Лифар переїхав до Швейца-
рії і оселився в Лозанні. В останні роки життя 
Сергій Михайлович продовжував літературну 
діяльність, а також багато часу приділяв своїй 
колекції, яку збирав упродовж усього життя. До 
неї входили твори образотворчого мистецтва, 
театральні костюми, а також книги, які були 
великою пристрастю С. Лифаря. Свого часу він 
викупив у французького уряду бібліотеку та ар-
хів С. Дягілєва, що стали основою його рідкіс-
ної бібліотеки – найбільшого в Європі зібрання 
російських видань, зокрема книг, надрукованих 
першодрукарем І. Федоровим, перших видань 
М. Ломоносова, М. Лермонтова, І. Тургенєва, 
М. Гоголя, О. Пушкіна та ін. Особливе місце в 
колекції займали речі, пов’язані з О. Пушкіним: 
листи Н. Гончарової, печатка й паспорт («подо-
рожна») поета, його автограф, портрет-мініатюра 
роботи В. Тропініна тощо. О. Вертинський у спо-
гадах про свого земляка зазначав, що С. Лифар 
заробляв великі гроші й майже все витрачав на 
покупку ще не оприлюднених матеріалів про 
О. Пушкіна. Він мріяв цю колекцію подарувати 
батьківщині. Та, на жаль, в останні роки життя 
через погіршення матеріального становища був 
змушений частину зібрання продати.

15 грудня 1986 р. життя легендарного Сержа 
Лифаря завершилося. Його поховали в передмісті 
Парижа, на цвинтарі містечка Сент-Женев’єв-де-
Буа. На чорному гранітному постаменті викар-
бувано лаконічний напис, який заповів зробити 
митець: «SERGЕ LIFAR DE KIEV. 1904–1986. 
Сергей Лифарь».

Жоден з видатних митців-французів не мав 
стільки урядових нагород, скільки українець 
С. Лифар. Серед них – орден Мистецтв і Літе-
ратури, Золота медаль Парижа, найвища відзна-
ка Французької Республіки – орден Почесного 
легіону. Лифар був славою і гордістю Франції, 
але постійно відмовлявся від громадянства цієї 
країни. На пропозицію генерала де Голля стати 
французом за паспортом Сергій Михайлович від-
повів, що ніколи не був і не буде французом, бо 
він українець, і батьківщина його – Україна та 
улюблений Київ. 

На жаль, визнаний і відзначений світовою 
спільнотою С. Лифар довгий час був невідомим у 
нашій країні. Цей неперевершений артист і нова-
тор хореографії в нашій країні часів СРСР вважав-
ся формалістом, до того ж був емігрантом, а зна-
чить – «ворожим елементом». Прізвище митця 
навіть не можна було згадувати. А він усе життя 
мріяв побачити батьківщину, місто, де минули 
дитинство і юність, де залишилися батьки. Впер-
ше після кількох десятиліть відсутності Сергій 
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Михайлович таємно, як турист, приїхав до Києва 
в 1961 р., щоб вклонитися батькам, які спочива-
ють на Байковому кладовищі. Він був щасливий 
від того, що потрапив у рідне місто, але його мрія 
виступити на сцені Київської опери так ніколи і не 
здійснилася. 

Після здобуття Україною незалежності став-
лення до українців, яких доля розкидала по сві-
ту, змінилося. В нашій країні люди дізналися про 
свого земляка – людину світової слави. Засну-
вавши Міжнародний конкурс артистів балету 
та хореографів імені Сержа Лифаря та проводя-
чи Міжнародний фестиваль «Серж Лифар де ля 
данс», Україна повернула на батьківщину свого 
славного сина. З того часу, як було започаткова-
но конкурс, до Києва неодноразово приїжджала 
графиня Ліллан д’Алефельдт – духовна муза, вір-
на подруга і супутниця життя С. Лифаря, разом 
з якою вони прожили майже 30 років. Вона зна-
ла про велику й ніжну любов маестро до Києва. 
Тому передала місту найбільші скарби й реліквії з 
його особистої колекції: орден Почесного легіону, 
«Золотий балетний черевичок», сценічні костю-
ми, розроблені Л. Бакстом, Коко Шанель та ін., 

у т. ч. білосніжні крила Ікара, особисті речі Сергія 
Михайловича, пуант А. Павлової, твори П. Пікас-
со і М. Шагала, скульптурні портрети С. Лифа-
ря, а також численні фотографії та декілька його 
картин. Усі ці речі розміщено в Національному 
музеї історії України, на виставці «Сергій Лифар. 
Життя для танцю» (крім «Золотого балетного че-
ревичка», який зберігається у філії історичного 
музею – Музеї історичних коштовностей Украї-
ни). Вагому частину знаменитого лифарівського 
книжкового зібрання (817 одиниць) було пере-
дано до відділу мистецтв Публічної бібліотеки 
ім. Лесі Українки м. Києва. Та найголовніше 
те, що до України повернувся балет С. Лифаря. 
Ліллан д’Алефельдт, виконуючи заповіт Сергія 
Михайловича, передала авторське право на по-
становки балетів великого хореографа Націо-
нальній опері України. 

Українці пишаються своїм видатним спів-
вітчизником. Вшановуючи його пам’ять, у Лозан-
ні, на березі Женевського озера, було встановле-
но пам’ятник С. Лифарю в образі Ікара (скульпто-
ри Володимир та Олексій Чепелики). 

Видання творів С. Лифаря
Дягилев и с Дягилевым / Серж Лифарь. – М. : Артист. 

Режиссер. Театр : Проф. фонд «Русский театр», 1994. – 
478 с. : фот. – (Balets Pusses). – ISBN 5-87334-005-6.

Мемуары Икара / Серж Лифарь ; пер. с фр. Г. С. Бе-
ляевой. – М. : Искусство, 1995. – 357 с. : фот. – ISBN 5-210-
01448-7.

Спогади Ікара / Серж Лифар ; з фр. пер. Г. Ма-
лець. – Київ : Пульсари, 2007. – 186 с. : іл. – (Українці в сві-
товій цивілізації). – ISBN 966-8767-51-9.

Страдные годы ; С Дягилевым : воспоминания / Серж 
Лифарь ; сост.: С. П. Снежко, В. В. Шлеев. – Киев : Муза, 
1994. – 375 с. : ил. – ISBN 5-7707-5646-2.

Про С. Лифаря 
Абліцов В. Лифар Серж // Галактика «Україна»: 

українська діаспора: видатні постаті / Віталій Абліцов. – 
Київ : КИТ, 2007. – С. 299–300.

Балабко О. В. «Київ, Іринінська, Лифарям…»  : повість 
за листами митця / О. В. Балабко. – Чернівці : Букрек, 
2011. – 236 с. : іл. – ISBN 978-966-356-0.

Витошинская З. Лифарь: танцующий на вулкане / 
З. Витошинская // Зеркало недели. – 2006. – 1–7 июля. – 
C. 17.

Зубарева Н. Сергей Лифарь и «Гранд-Опера» / Н. Зуба-
рева // Зеркало недели. – 1996. – 5 окт. – С. 16. 

Книжкова колекція Сержа Лифаря / Публ. б-ка 
ім. Лесі   Українки ; уклад.: Л. С. Криворучко, В. В. Шкарабан. – 
Б. м. : [Новий друк]. – 72 с. : іл. 

Коваленко Ю. О жизни и смерти «Икара» / Ю. Кова-
ленко // День. – 2006. – 25 окт. – С. 7. 

Куліш Н. Справджена мрія С. Лифаря : [про Київ. муні-
ципал. укр. акад. танцю ім. Сержа Лифаря] / Н. Куліш // 
Культура і життя. – 2014. – 11 квіт. – С. 5.

Литовченко А. Танець на папері : малюнки Сержа 
Лифаря / А. Литовченко // Образотвор. мистецтво. – 
2010. – № 4 / 2011. – № 1. – С. 62 –63.

Станишевский Ю. Украинский балетный театр: исто-
рия и современность / Юрий Станишевский. – Киев : Муз. 
Україна, 2008. – 382 с. : ил. – О С. Лифаре см.  Имен. указ.: 
с. 371–372. – ISBN 978-966-8259-37-1.

Фещенко Е. Серж Лифарь – далекий и близкий / 
Е. Фещенко // Зеркало недели. – 1995. – 14 янв. – С. 19.

Шапіро О. Хроніка злетів Ікара / Олена Шапіро // 
День. – 2014. – 10 квіт. – С. 7.

Швачко Т. «Ромео і Джульєтта» на батьківщині Лифа-
ря / Т. Швачко // Музика. – 2000. – № 4/5. – С. 12–13.

Лифарь (Lifar) Серж (наст. имя и отчество – Сергей 
Михайлович) 2.4.1905 – [15.12.1986] // Балет : энцикло-
педия / глав. ред. Ю. Н. Григорович. – М., 1981. – С. 318–
319.

Лифар Серж // Мистецтво України : біогр. довід. / за 
ред. А. В. Кудрицького. – Київ, 1997. – С. 370.

Ілюстрації
Портрет Сержа Лифаря // Образотвор. мистецтво. – 

2010. – № 4 / 2011. – № 1. – С. 62.
Сергей Лифарь, 1918 г. ; Дягилев на репетиции Лифа-

ря : рисунок М. Ларионова ; И. Стравинский, С. Лифарь, 
С. Дягилев ; С. Лифарь : [фотопортрет] ; С. Лифарь и П. Пи-
кассо // Страдные годы ; С Дягилевым : воспоминания. – 
Киев, 1994. – С. 38, 179, 235, 253, 315.

Сергій Лифар. Київ, 17 листоп. 1922 р. ; Серж Лифар 
«В цветнике балерин», Монте-Карло, квітень 1928 р. ; Ма-
люнки Сергія Лифаря з книжки «Серж Лифар в Опері» ; 
Пам’ятник С. Лифарю в Лозанні на набережній Женевсько-
го озера // Балабко О. В. «Київ, Іринінська, Лифарям…» : 
повість за листами митця. – Чернівці, 2011. – Вклейки між 
с. 8–9, 80–81.

Серж Лифар у тріумфальному балеті «Ікар». 1935 // 
Лифар С. Спогади Ікара. – Київ, 2008. – С. 54–55.

Підготовлено С. Савченко

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Квітень



104

Ім’я Льва Усти-
мовича (Юстимо-
вича) Биковського 
було добре відо-
мим серед україн-
ських діячів книги 
1920-х рр. На по-
чатку 1930-х рр. 
його ще згадували в 
Україні, але вже як 

представника «ворожих еміграційних сил». Піз-
ніше  праці цього діяча передали до спецсховів, 
тож вони стали недоступними для широкого за-
галу. В цей час Л. Биковський продовжував  пра-
цювати в еміграції.  Його творчий доробок скла-
дається з понад 530 друкованих робіт з питань 
книгознавства, історії, геополітики, а також з уні-
кальних мемуарів.

Л. Биковський народився у с. Вільховець, 
що на Звенигородщині (нині – Черкаська обл.), в 
родині лісника. Пізніше в книзі «Від Привороття 
до Трапезунду: (спомини 1895–1918)» він жваво 
описав своє дитинство, свою рідню, сусідів, се-
лян, ліси Звенигородщини із сарнами і козами. 
Згадав він і навчання в Комерційній школі Зве-
нигородки (1905–1912) та вчителів, під впливом 
яких відбувалося формування його національної 
самосвідомості, зокрема Ю. Вовка – сина відомо-
го українського антрополога Ф. Вовка, а також 
випускників школи, чимало з яких згодом актив-
но працювали в українській кооперації, а кілька 
осіб перебували на службі в армії УНР.

Упродовж 1912–1915 рр. юнак навчався в 
Петербурзі, спочатку в Політехнічному інститу-
ті, а потім у Лісовому. Однак його більше при-
ваблювала участь у житті української спільноти 
міста. На громадських засадах Лев виконував 
обов’язки бібліотекаря в книгозбірні україн-
ської студентської громади, згодом брав участь 
у таємному українському студентському «Ін-

формаційному бюро», яке координувало роботу 
українських студентських громад. «Свідомий ук-
раїнець» – так підписав Л. Биковський лист від 
11 грудня 1913 р., адресований М. Грушевському, 
в якому звертався з проханням допомогти прид-
бати його книгу «Освобождение России и украин-
ский вопрос».

Під час Першої світової війни, у 1915–
1918 рр., Л. Биковський був призваний у росій-
ську армію і служив у військово-шляховому від-
ділі під Псковом, а згодом – перебував у складі 
5-го Кавказького армійського корпусу (м. Трапе-
зунд, нині Туреччина). Він став одним із органі-
заторів української громади Трапезунда, водночас 
їздив до Києва для встановлення контактів із Цен-
тральною Радою та Генеральним військовим комі-
тетом. На зворотному шляху побував у Севасто-
полі, де взяв участь в українізації Чорноморського 
флоту. Завдяки спогадам Л. Биковського зберег-
лися відомості про об’єднання українських вояків 
в окремі частини та їх повернення із Трапезунда.

У січні 1918 р. Л. Биковський приїхав до Ки-
єва, де почав працювати в Міністерстві закордон-
них справ УНР, згодом став секретарем у видав-
ничому товаристві «Друкар». На початку 1919 р. 
перейшов на роботу до Всенародної бібліотеки 
України (ВБУ; нині – Національна бібліотека 
України ім. В. І. Вернадського), в якій працю-
вав із перервами (наприкінці 1919-го – на поч. 
1920 р. навчався в кам’янець-подільському Ук- 
раїнському державному університеті та працю-
вав в університетській бібліотеці) до вересня 
1920 р. і був серед перших п’яти її співробітників. 
Під впливом відомого українського діяча книги, 
директора бібліотеки Ю. Меженка Л. Биковський 
захопився книгознавством. Відтоді почалося його 
«служіння українській книжці». 

У ВБУ Лев Устимович пройшов шлях від по-
заштатного працівника до старшого бібліотекаря, 
керівника загального відділу. Саме йому належить 

23 квітня

У службах українській книжці
До 120-річчя від дня народження Л. Биковського (1895–1992)

…Моїм Богом є українська Книжка 
незалежно від напрямку й партій…

Л. Биковський 1

1 Биковський Л. Лист до С. Постернака від 3 серп. 1923 р. Подебради // Інститут рукопису НБУВ, ф. 52, спр. 349, арк. 46.
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авторство першої «Бібліотековіани Національної 
бібліотеки України» та більш ніж 20 публікацій 
(1919–1947) про початок діяльності бібліотеки: 
першу під назвою «Українська національна бі-
бліотека» було надруковано в 1919 р. у часописі 
«Українська старовина», останню – «Початки 
Національної бібліотеки Української Метрополії, 
 1918–1921» – у 1947-му в м. Майнц-Кастель (Ні-
меччина). Тоді ж Л. Биковський познайомився і 
співпрацював з С. Єфремовим, О. Грушевським, 
А. Кримським. 

Восени 1921 р. Л. Биковський назавжди зали-
шив Україну і виїхав до  Польщі. Тут він навчався 
на філософському факультеті Варшавського уні-
верситету та закінчив курси бібліотекознавства 
при Варшавській публічній бібліотеці (1921–
1922). 

Про цей період життя Лев Устимович зали-
шив цінні спогади «Книгарні – бібліотеки – ака-
демія: спомини (1918–1922)». Ті роки він називає 
роками невтомної, напруженої праці та горін-
ня, коли йому випало бути малим коліщатком у 
складному будівництві національно-державно-
го життя. Також Л. Биковський згадував події 
в Києві, свідком яких він був, зокрема урочисте 
свято в січні 1919 р. – проголошення на площі 
Святої Софії Універсалу про об’єднання (злу-
ку) Української Народної Республіки і Західно-
Української Народної Республіки в єдину держа-
ву. Писав і про своє перебування в різних регіо-
нах України – на Київщині, Волині, у Кам’ян-
ці-Подільському. Яскраво відобразив, як пережи-
вала провінція добу Української революції. У цій 
книжці спогадів автор подав докладні відомості 
про перші роки роботи ВБУ, навчання в Укра-
їнському державному університеті (м. Кам’я-
нець-Подільський) та участь, разом з М. Ясин-
ським, у розбудові наукової бібліотеки цього 
навчального закладу під керівництвом І. Огієнка 
та С. Сірополка.

Найбільш плідними періодами книгознавчої 
діяльності Л. Биковського можна вважати вар-
шавський (1921–1922, 1928–1944) та чехосло-
вацький (1922–1928). Вони характеризуються 
поглибленою розробкою дослідником теоретич-
них питань книгознавства як науки, бібліотечної 
політики та організації діяльності публічних бі-
бліотек. Л. Биковський врахував та інтерпрету-
вав праці українських та російських книгознавців 
Ю. Меженка, Ю. Ковалевського, Б. Бондарсько-
го, М. Лісовського, М. Щелкунова, М. Куфає-

ва, а також чеських та польських дослідників. 
Активними були його професійні контакти з ди-
ректором Чехословацького бібліографічного ін-
ституту, бібліографом Л. Жівним; польським 
книгознавцем С. Вртель-Верчинським; працівни-
ками Українського науково-дослідного інституту 
книгознавства (УНІК) Ю. Меженком та Я. Сте-
шенком; відомим українським ученим, головою 
Українського товариства прихильників книги 
С. Сірополком та ін.

У Чехословаччині Л. Биковський підготував 
і видав у серії «Книгозбірня Українського бібліо-
графічного Мікроба» добірку праць, присвячених 
проблемам книгознавства, бібліотечної справи та 
бібліографії: три випуски збірника «Українське 
книгознавство» (Подебради, 1922), «Замітки про 
книгознавство та книговживання», «Український 
науковий інститут книгознавства» та ін. Сучас-
ні дослідники розглядають ці видання як спробу 
створення енциклопедії книгознавства 1. У них 
автор доводив, що розбудова незалежної держави 
неможлива без створення репертуару національ-
ної книжки, без заснування національної бібліо-
теки, Книжкової палати, Бібліологічного інсти-
туту та інших органів, пов’язаних з книжковою 
справою.

Чи не перший серед українських науковців 
Л. Биковський розпочав серйозні дослідження іс-
торії і досвіду бібліотечної справи та бібліографії 
в зарубіжних країнах, зокрема Чехословаччині: 
«Бібліотечна справа в Чехословаччині» (1925), 
«Книжна справа у Чехословаччині» (1926), «За-
мітки про чеську бібліографію» (1927), «Біблі-
отечна справа в Чехословаччині, 1924–1927» 
(1928).

У 1930-і рр. в «Бюлетені Варшавської публіч-
ної бібліотеки» Лев Устимович надрукував біогра-
фічні довідки та списки основних книгознавчих 
праць польських, чеських та словацьких бібліоте-
карів і бібліографів.

Шістнадцять років він пропрацював у Вар-
шавській публічній бібліотеці (1928–1944). За 
активної участі Л. Биковського в 1928 р. там 
постала Бібліотечна школа, де він був викла-
дачем і секретарем. Пізніше, у 1931–1932 рр., 
школа трансформувалась у Вищі курси бібліо-
текознавства. Для слухачів курсів та бібліотека-
рів Українське видавниче товариство у Варша-
ві випускало брошури книгознавчої проблемати-
ки, автором більшості з яких був сам Л. Биков-
ський.

 1 Солоіденко Г. І. Бібліотечне знання на сторінках фахових енциклопедій  / Г. І. Солоіденко // Науково-практична кон-
ференція «Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства». – Львів : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. 
політехніка», 2009. – С. 261–262.
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У 1933 р. Лев Устимович переклав і видав над-
звичайно цікаву працю Л. Жівного «Нове завдан-
ня книгозбірень та інформаційних установ». У 
передмові він звернув увагу на нову тенденцію – 
перетворення бібліотеки з пасивної інституції на 
таку, що бере активну участь в освітніх заходах 
шляхом організації та інтенсивної діяльності ін-
формаційно-бібліографічних служб.

З кінця 1930-х рр. дослідник, крім професійної 
діяльності, брав активну участь в українському на-
уковому русі. Він співпрацював з Українським на-
уковим інститутом (Варшава) та Науковим това-
риством ім. Шевченка (Львів). В 1939 р. його було 
обрано членом Бібліографічної комісії товариства. 
Разом з І. Шовгенівим та Ю. Липою Л. Биковсь-
кий у 1940 р. заснував Український Чорноморсь- 
кий інститут; пізніше став співзасновником укра-
їнських Суходолового та Океанічного інститутів.

Під час Другої світової війни Л. Биковський 
залишався у Варшаві. У 1942–1944 рр. працю-
вав на посаді директора Публічної бібліотеки і 
був свідком найтрагічніших подій Варшавсько-
го повстання. З часом він написав спогади 
«Варшавські бібліотеки в серпні, вересні і жовт-
ні 1944 р.» (1947) та «Польське повстання у Вар-
шаві 1944 року: спомини очевидця» (1963). Ряд 
сторінок спогадів присвячено допомозі співро-
бітникам, рятуванню від пограбування примі-
щень та фондів варшавських бібліотек, а також 
українських книжкових та архівних пам’яток, 
зокрема холмської книгозбірні митрополита Іла-
ріона (проф. І. Огієнка), Холмської консисторії, 
військових архівів УНР, Воєнно-історичного 
товариства, особистих архівів Галини, Івана та 
Юрія Лип.  

Особливо теплі стосунки склалися у Л. Би-
ковського з Галиною та Юрієм Липами. Він за-
хопився генеральними ідеями української нації 
Ю. Липи, уважно ставився до його літератур-
ної діяльності та лікарської практики,  присвятив 
науковцю велику кількість статей, склав бібліо-
графію його робіт.

З січня 1945-го до літа 1948 р. Лев Устимович 
перебував у Німеччині, в таборах для переміще-
них осіб. І навіть у цих важких умовах не при-
пиняв наукових занять – перевидав кілька своїх 
праць.

 У 1948 р. разом із багатьма українцями Л. Би-
ковський залишив непривітну післявоєнну Євро-
пу та за сприяння пастора В. Кузіва потрапив до 
США, де прожив понад 40 років. Свою подорож 
він описав у книзі «З Європи до Америки. Подо-
рожні замітки». Оселившись у Нью-Йорку, спо-
чатку працював прибиральником, займався нау-
ковою та журналістською діяльністю.

В Америці Л. Биковський долучився до роз-
будови українських наукових інституцій, зокрема 
книгознавчої секції Української вільної академії 
наук (УВАН). Початок роботи цієї установи, її ви-
давничу діяльність він описав у книзі «Михайло 
Олексієвич Ветухів» (1964), присвяченій першо-
му президентові академії.

У 1950 р. Л. Биковський одружився з М. Ко-
вальською-Кікець. У 1954 р. подружжя переїха-
ло до Денвера, де Лев Устимович більше десяти 
років працював у Публічній бібліотеці, заснував 
Денверську групу УВАН і був її незмінним науко-
вим секретарем.

У 1963–1964 рр. разом з Л. Винаром, відо-
мим українським істориком, Л. Биковський став 
співзасновником журналу «Український історик» 
Українського історичного товариства. Понад два 
десятиліття Лев Устимович був меценатом цього 
видання, автором численних статей, дійсним чле-
ном зазначеного товариства. Довгі роки Л. Биков-
ського і Л. Винара об’єднували дружні стосунки і 
багато спільних наукових проектів, зокрема біблі-
ографічних. 

Історики справедливо вважають Л. Биков-
ського своїм колегою, адже значну частину його 
творчої спадщини становлять спогади та публі-
цистичні статті в таких українських часописах, 
як «Український історик», «Визвольний шлях», 
«Нові дні», «Літопис Волині», «Свобода», «Вільне 
слово», «Краківські вісті», «Українська трибуна» 
та ін. (загалом понад 80 назв). Праці Л. Биков-
ського мали широкий розголос та позитивні від-
гуки серед наукової та культурної громадськості 
української діаспори. Відомі українські історики 
О. Оглоблін, Н. Василенко-Полонська, Л. Винар, 
Ю. Лавріненко не тільки схвально висловлювали-
ся про книги спогадів Льва Устимовича, а й були 
авторами передмов до них. Організаційно-наукова 
діяльність, публіцистика та епістолярій Л. Биков-
ського стали предметом дослідження українських 
істориків та журналістів.

Л. Биковський створив галерею літературних 
портретів відомих українців. Він був автором ста-
тей і бібліографічних покажчиків, присвячених 
таким діячам української науки та культури, як 
мистецтвознавець К. Широцький; гідротехнік, ме-
ліоратор І. Шовгенів (батько О. Теліги); географ 
та картограф С. Рудницький; громадський діяч, 
письменник, поет, публіцист Ю. Липа; україн-
ський і єврейський політичний та громадський 
діяч, історик, політолог, економіст С. Гольдель-
ман; письменниця Н. Королева; історики – 
В. Міяковський, М. Міллер, Л. Винар; перший 
президент УВАН, громадський і політичний діяч, 
відомий учений у галузі сільського господарства 
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М. Ветухів; професор-економіст В. Тимошенко; 
академік, сходознавець А. Кримський та ін.

В Україні процес дослідження спадщини ви-
датного книгознавця розпочався лише за часів 
незалежності. Вагомий внесок у справу збере-
ження пам’яті про земляка зробив В. Хомен-
ко – історик та журналіст із Черкащини. У 1995 р. 
до 100-річчя від дня народження Л. Биковського  
Національна парламентська бібліотека України 
та Національна бібліотека України ім. В. Вернад-
ського провели конференції.

На жаль, доробок відомого науковця в Укра-
їні представлено фрагментарно, жодна бібліоте-
ка не має у своїх фондах повного зібрання його 
друкованих праць. Чимало таємниць ще збері-
гають і архіви. Під час роботи Н. Казакової над 
біобібліографічним нарисом «Левко Устимо-
вич Биковський (1895–1992)» в Інституті ар-
хівознавства Національної бібліотеки України 
ім. В. Вернадського було віднайдено рукописи 
праць «Бібліотечна справа та книгорозповсю-
дження на Україні», «Книгодрукування на Укра-
їні», «Бібліографічний покажчик українських 
періодичних видань ХІХ ст.», написані Л. Биков-
ським у 1919–1920 рр. за часів його бібліотекар-
ства у ВБУ. Науковець Н. Стрішенець, опрацьо-
вуючи особовий архів Ю. Меженка, віднайшла 
переклад праці Л. Жівного, здійснений Л. Биков-
ським 1.

На сьогодні кількість перевидань праць Л. Би-
ковського в Україні невелика: у 1996 р. у щоріч-
нику «Україна. Наука і культура» було надруко-
вано фрагмент з його спогадів «Від Привороття 
до Трапезунду»; у 1997 р. Л. Винар та Я. Ісаєвич 

за фінансової підтримки дружини Л. Биковсько-
го М. Ковальської-Биковської перевидали біобі-
бліографію «У службах українській книжці»; у 
1999 р. завдяки зусиллям Н. Солонської побачи-
ла світ праця «Книгодрукування на Вкраїні»; у 
2000 р. у збірнику наукових праць на пошану 
Л. Винара «На службі Кліо» було надруковано 
розвідку «Наша співпраця: риски до портрета 
Л. Винара», що зберігалась у рукописі. 

Для сучасних книгознавців, бібліографів та 
бібліотекознавців актуальним залишається твор-
чий спадок Л. Биковського з питань книжкової 
політики, організації бібліотечної справи, бібліо-
графічні студії та статті на сторінках професійної 
періодики («Бібліотечний журнал», «Бібліологіч-
ні вісті», «Українська книга», «Книголюб», «Кни-
га», «Книжка»).

В останні роки життя науковець реалізував 
два фундаментальні бібліографічні проекти – 
«Українські книгознавчі періодики і збірники пер-
шої половини ХХ століття» та  «У службах укра-
їнській книжці», які є прикладом неординарних 
підходів до створення традиційних науково-біблі-
ографічних видань.

Лев Устимович відійшов у вічність 11 січня 
1992 р. у Денвері, де його й було поховано. На 
батьківщині українського науковця, в с. Вільхо-
вець, на місці будинку, в якому минули дитячі 
й юнацькі роки видатного українського публі-
циста і книгознавця, встановлено кам’яну брилу. 

Нині чимало матеріалів про Л. Биковського 
з’явилося в Інтернеті, що свідчить про актуаль-
ність і важливість його спадщини.

1  Жівний Л. Підручник з бібліографії / Л. Я. Жівний ; пер. з чес. Л. Биковського ; за ред. Ю. Меженка. – Київ : УНІК, 
1928. – 214 с. – Машинопис в оправі. – Ін-т літ. НАН України. Архів Ю. Меженка, ф. 191.

Праці Л. Биковського   
Книгарні – бібліотеки – академія : спомини (1918–

1922) / Лев Биковський ; передм. Н. Василенко-Полонсь-
кої. – Мюнхен ; Денвер : Дніпр. хвиля, 1971. – 154 с. – (Ме-
муаристика / Укр. іст. т-во ; ч. 2).

У службах українській книжці / Лев Биковський ; упо-
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Буває май – під кущем рай, а буває май – 
коневі сіна дай, а сам на піч утікай.

Два добрих дощі на май, то і без агронома рай.

Коли мокрий і теплий май, то росте жито, як той гай.

Травень мокрий робить хліб добрий.

Май 
Дивлюсь на красу
На весь Божий мир,
На срібну росу – 
Який п’яний пир.

В акордах весни
Здивувався гай,
Бо цвіти рясні
Порозкидав май.

Опера лісів
Горами гуде,
Моя душа знов
По красі бреде.

Розгуляний май
Одолав мене,
Такий пишний рай
І сон не бере!

Чую тут, то там
Пісню голосну,
Вітаю і сам
Золоту весну.
      Ю. Боршош-Кум’ятський 1

1 Боршош-Кум’ятський Ю. Май // З наказу роду : твори / Ю. Боршош-Кум’ятський. – Ужгород, 2005. – С. 69.
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1–2  
День міжнародної солідарності трудящих
Відзначається щорічно відповідно до рішення конгресу ІІ Інтернаціоналу 14–21 липня 1889 р. (Па-

риж). Святкові неробочі дні в Україні відповідно до ст. 73 Кодексу законів про працю

1  
140 років від дня народження Гавриїла Адріановича Тихова (1875–1960), російського астро-

нома 
110 років від дня народження Віктора Петровича Гонтаря (1905–1988), українського театраль-

ного діяча 
100 років від дня народження Лідії Крушельницької (1915–2009), української актриси і теа-

трального режисера 
100 років від дня народження Віктора Яковича Починка (1915–1999), українського вченого в 

галузі органічної хімії, педагога 
90 років від дня народження Миколи Григоровича Чумаченка (1925–2011), українського вче-

ного-економіста 
70 років від дня народження Василя Івановича Зінкевича (1945), українського естрадного спі-

вака 
70 років від дня народження Миколи Івановича Сенченка (1945), українського вченого в галу-

зях обчислювальної техніки та книгознавства 

2  
120 років від дня народження Альфреда Курелли (1895–1975), німецького письменника, публі-

циста, перекладача, громадського і культурного діяча 
90 років від дня народження Леоніда Михайловича Орленка (1925–1994), українського ху-

дожника, майстра настінного розпису й мозаїки 

3  
Всесвітній день свободи преси
Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A/DEС/48/432 від 

20.12.1993 р.
День Сонця
Відзначається щорічно з 1994 р. з ініціативи Міжнародного товариства сонячної енергії (МТСЕ)
110 років від дня народження Юрія Адріяновича Лавріненка (1905–1987), українського літе-

ратурознавця і публіциста  (США)

5  
Міжнародний день акушерства
Неофіційне свято. Відзначається щорічно з 1987 р. за пропозицією Міжна род ної конфедерації аку-

шерок
200 років від дня народження Ежена Марена Лабіша (1815–1888), французького драматурга, 

комедіографа, автора водевілів  
160 років від дня народження Антоніни Осиповичевої (1855–1926), української актриси і спі-

вачки 
100 років від дня народження Євгена Ароновича Долматовського (1915–1994), російського 

поета
90 років від дня народження Володимира Федоровича Вавілова (1925–1973), російського 

композитора 

6  
День великомученика Ãеоргія Побідоносця (Юрія Змієборця, Ãеоргія Переможця)
100 років від дня народження Джорджа Орсона Уеллса (1915–1985), американського кіноре-

жисера і актора 
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110 років від дня народження Юрія Юрійовича Юрка (1905–1976), українського геолога 

7  
175 років від дня народження Петра Ілліча Чайковського (1840–1893), російського компози-

тора і диригента 
160 років від дня народження Миколи Феофановича Кащенка (1855–1935), українського ем-

бріолога, зоолога, селекціонера 
150 років від дня народження Марка Федоровича Грушевського (1865–1938), українського 

церковного діяча, педагога, етнографа, краєзнавця
130 років від дня народження Федора Дудка (1885–1962), українського письменника, журналіс-

та і громадського діяча  (США)
110 років від дня народження Івана Івановича Гурина (1905–1995), українського фолькло-

риста 
90 років від дня народження Віри Михайлівни Любимової (1925), української співачки 

8  
8–9 – Дні пам’яті та примирення, присвячені пам’яті жертв Другої світової війни
Відзначаються щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A/RES/59/26 від 

22.11.2004 р.
Міжнародний день Червоного Хреста і Червоного Півмісяця
Відзначається щорічно в день народження Анрі Дюнана (1828–1910), засновника Міжнародного 

руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця
125 років від дня народження Мойсея Єлійовича Альтмана (1890–1981), єврейського письмен-

ника  України 
90 років від дня народження Юрія Макаровича Березанського (1925), українського матема-

тика 
90 років від дня народження Миколи Сидоровича Грицюти (1925), українського літературо-

знавця 

9  
День Перемоги
Відзначається щорічно на честь Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 рр. Державне 

свято відповідно до Закону України № 1684-III від 20.04.2000 р.
70 років від дня Перемоги над німецько-фашистськими загарбниками
180 років від дня народження Максима Олексійовича Антоновича (1835–1918), українського 

і російського філософа-матеріаліста, просвітника, публіциста і природознавця 
125 років від дня народження Бориса Григоровича Левитського (1890–1953), українського 

вченого в галузі ветеринарної хірургії і зоотехніки 
110 років від дня народження Ольги Іванівни Юнак (1905–1993), українського графіка 

10  
День матері
Відзначається щорічно в другу неділю травня  відповідно до Указу Президента України № 489/99 

від 10.05.1999 р.
830 років від дня (1185), коли на річці Каяла відбувся бій руських полків під керівництвом новго-

род-сіверського князя Ігоря Святославича та його брата Всеволода з військом половецьких ханів Гзака 
і  Кончака 

270 років від дня народження Йоганна Антона Гюльденштедта (1745–1781), російського нату-
раліста і лікаря, дослідника флори, фауни й ґрунтів України 

220 років від дня народження Жака Ніколя Огюстена Тьєррі (1795–1856), французького істо-
рика 

125 років від дня народження Володимира Васильовича Огієвського (1890–1979), українсько-
го вченого в галузі радіотехніки, одного із засновників першої постійно діючої радіостанції в Україні 
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11  
210 років від дня народження Бориса Андрійовича Дорна (1805–1881), російського сходознав-

ця 
160 років від дня народження Анатолія Костянтиновича Лядова (1855–1914), російського 

композитора, диригента, педагога 
130 років від дня народження Максима Власовича Луговцова (1885–1956), українського вче-

ного-металурга 
90 років від дня народження Миколи Миколайовича Рушковського (1925), російського і 

українського актора 

12  
200 років від дня народження Віктора Івановича Григоровича (1815–1876), російського сла-

віста українського походження 
150 років від дня народження Софії Окуневської-Морачевської (1865–1926), української 

письменниці, першої української жінки-лікаря в Галичині 
140 років від дня народження Якова Феофановича Чепіги-Зеленкевича (1875–1938), україн-

ського педагога і освітнього діяча 
120 років від дня народження Вільяма Френсіса Джіока (1895–1982), американського фізико-

хіміка, лауреата Нобелівської премії в галузі хімії (1949)

13  
150 років від дня заснування (1865) Одеського національного університету ім. І. І. Меч-

никова  на базі Рішельєвського ліцею Імператорського Новоросійського університету 
220 років від дня народження Павела Йозефа Шафарика (1795–1861), чеського філолога, іс-

торика-славіста, автора ідеї слов’янської єдності 
175 років від дня народження Альфонса Доде (1840–1897), французького письменника 
175 років від дня народження Антонія Ремана (1840–1917), польського та українського вчено-

го-географа, педагога 
140 років від дня народження Антона Сигізмундовича Ловенгардта (1875–1941), українсько-

го письменника, журналіста, видавця 

14  
130 років від дня народження Отто Клемперера (1885–1973), німецького диригента і компози-

тора 
80 років від дня народження Роке Дальтона Ґарсіа (1935–1975), сальвадорського поета, публі-

циста 

15  
Міжнародний день сім’ї
Відзначається щороку відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН А/RES/47/237 від 

20.09.1993 р.
160 років від дня заснування (1855)  Центральної геофізичної обсерваторії МНС України 
170 років від дня народження Іллі Ілліча Мечникова (1845–1916), українського науковця, 

одного з основоположників еволюційної ембріології, імунології та мікробіології 
170 років від дня народження Івана Дементійовича (Яна Домініковича) Черського (1845–

1892), російського геолога, палеонтолога і географа, дослідника Сибіру 
110 років від дня народження Михайла Петровича Будянського (1905–1993), українського 

диригента і педагога 
100 років від дня народження Пола Ентоні Семюельсона (1915–2009), американського еконо-

міста, лауреата Нобелівської премії в галузі економіки (1970)
90 років від дня народження Людмили Іванівни Касаткіної (1925–2012), російської актриси 
80 років від дня народження Радни Пилиповича Сахалтуєва (1935), українського художника 

кіно 
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16  
День ªвропи
Відзначається щорічно в третю суботу травня  відповідно до Указу Президента України № 339/03 

від 19.04.2003 р.
День науки
Відзначається щорічно в третю суботу травня  відповідно до Указу Президента України № 145/97 

від 14.02.1997 р.
125 років від дня народження Миколи Миколайовича Середи (1890–1948), українського та 

російського оперного співака 
120 років від дня народження Вотсона Кіркконнела (1895–1977), канадського письменника, 

перекладача творів українських письменників, філолога, публіциста 
120 років від дня народження Тодося [Феодосія] Степановича Осьмачки (1895–1962), україн-

ського письменника, перекладача 
110 років від дня народження Петра Петровича Вершигори (1905–1963), учасника парти-

занського руху на окупованих територіях країни під час Великої Вітчизняної війни, письменника, 
генерал-майора 

110 років від дня народження Генрі Фонди (1905–1982), американського кіноактора 
90 років від дня народження Володимира Прокоповича Аркушенка (1925–1977), українсько-

го актора 

17  
Всесвітній день електрозв’язку та інформаційного суспільства 
Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН А/RES/60/252 від 

27.03.2006 р. в день підписання першої Міжнародної телеграфної конвенції (1865) і створення Міжна-
родного союзу електрозв’язку

День пам’яті жертв політичних репресій
Відзначається щорічно в третю неділю травня відповідно до Указу Президента України 

№ 431/2007 від 21.05.2007 р.
150 років від дня заснування (1865) Міжнародного телеграфного союзу (з 1934 р. – Міжна-

родний союз електрозв’язку)
130 років від дня народження Миколи Івановича Удовиченка (1885–1937), українського вій-

ськового й державного діяча, генерала армії УНР 
100 років від дня народження Івана Антоновича Луценка (1915–2006), українського літерату-

рознавця і критика 
90 років від дня народження Анатолія Григоровича Камінського (1925), українсько-

го публіциста, політичного діяча, головного редактора української служби «Радіо Свобода» (Ні-
меччина)

90 років від дня народження Сергія Костянтиновича Сміяна (1925), українського ре-
жисера 

80 років від дня народження Анатолія Федоровича Шекери (1935–2000), українського балет-
мейстера 

18  
Міжнародний день музеїв
Відзначається щорічно відповідно до рішення ХІ Генеральної конференції Міжнародної ради музе-

їв, яка відбулась у травні 1977 р.
День скорботи і пам’яті жертв депортації (1944) кримськотатарського народу
Відзначається щорічно відповідно до Постанови Верховної Ради Криму № 285-1 від 26.03.1993 р.

19  
80 років від дня народження Євгена Миколайовича Мигайчука (1935), українського літерату-

рознавця, перекладача (Румунія) 
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20  
Всесвітній день метрології
Відзначається щорічно з 1999 р. відповідно до пропозиції Міжнародного комітету мір і ваг (МКМВ)
День банківських працівників
Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України № 316/04 від 06.03.2004 р.
110 років від дня відкриття (1905) у Києві першого в Російській імперії фунікулера
125 років від дня народження Етторе Ло Гатто (1890–1983), італійського вченого-славіста, пе-

рекладача
120 років від дня народження Реджинальда Джозефа Мітчелла (1895–1937), англійського 

авіаконструктора, що створив винищувач «Спітфайр»
110 років від дня народження Михайла Якимовича Мороза (1905–1937), українського пись-

менника 
90 років від дня народження Олександра Юхимовича Данилова (1925), українського дириген-

та і педагога 
90 років від дня народження Олексія Андрійовича Туполєва (1925–2001), російського авіа-

конструктора, що створив літак «Ту»

21  
Вознесіння Ãосподнє
День апостола та євангеліста Іоанна Богослова
Всесвітній день культурного різноманіття в ім’я діалогу та розвитку 
Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A/RES/ 57/249 від 

20.12.2002 р.
160 років від дня народження Еміля Верхарна (1855–1916), бельгійського поета, що писав 

французькою, драматурга та літературного критика, адвоката 
160 років від дня народження Константина Доброжяну-Гері (1855–1920), румунського публі-

циста, літературного критика і політичного діяча 
125 років від дня народження Миколи Івановича Матяша (1890–1949), російського письмен-

ника України 
120 років від дня народження Костянтина Євгеновича Богуславського (1895–1943), україн-

ського композитора, співака і хорового диригента 
120 років від дня народження Никифора Криницького [справж. – Єпіфаній Дровняк (1895–

1968)], українського і польського художника-примітивіста 
110 років від дня народження Петра Климентійовича Лановенка (1905–1982), українського і 

російського письменника 

22  
День Миколи Весняного. Перенесення мощей святителя Миколая Чудотворця
Міжнародний день біологічного різноманіття
Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A/RES/55/201 від 

08.02.2001 р.
День перепоховання праху Тараса Ãригоровича Шевченка (1861), українського поета, 

художника, мислителя на Чернечій горі, поблизу Канева
175 років від дня народження Марка Лукича Кропивницького (1840–1910), українського дра-

матурга, актора, режисера, композитора, педагога, театрального діяча 
70 років від дня народження Юрія Євгеновича Рибчинського (1945), українського поета, піс-

няра, драматурга 

23  
90 років від дня заснування (1925) у Празі, з ініціативи Українського університету, Музею ви-

звольної боротьби України
120 років від дня заснування (1895) Нью-Йоркської публічної бібліотеки 
130 років від дня народження Миколи Миколайовича Зубова (1885–1960), російського океа-

нолога, полярного дослідника 
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90 років від дня народження Джошуа Ледерберга (1925–2008), американського генетика, ака-
деміка, ректора Університету Рокфеллера, лауреата Нобелівської премії в галузі клінічної фізіології та 
медицини (1958)

80 років від дня народження Тамари Франківни Гнатів (1935), українського музикознавця і 
педагога 

24  
День рівноапостольних Кирила і Мефодія
День слов’янської писемності і культури 
Відзначається щорічно в день вшанування пам’яті святих рівноапостольних Кирила і Мефодія від-

повідно до Указу Президента України № 1096/04 від 17.09.2004 р.
140 років від дня народження Федора Васильовича Тарановського (1875–1936), українського 

історика права, педагога (Сербія)
120 років від дня народження Олександра Митрофановича Колобова (1895–1980), україн-

ського та російського співака, актора 
110 років від дня народження Михайла Олександровича Шолохова (1905–1984), російського 

письменника, громадського діяча, лауреата Нобелівської премії в галузі літератури (1965)
75 років від дня народження Йосипа Олександровича Бродського (1940–1996), російсько-аме-

риканського поета, есеїста, лауреата Нобелівської премії в галузі літератури (1987)

25  
25–31 – Тиждень солідарності з народами несамоврядних територій
 Проводиться щорічно з 1972 р. під егідою Спеціального комітету з деколонізації та за ініціативою 

Генеральної Асамблеї ООН
День Африки
Відзначається щорічно відповідно до рішення установчої конференції голів держав і урядів країн 

Африки, яка відбулася в Аддис-Абебі 25.05.1963 р.
День зниклих безвісти дітей
Відзначається з 2002 р. з ініціативи Європейського центру зниклих і таких, що зазнали сексуаль-

ного насильства, дітей
110 років від дня народження Олександра Євдокимовича Корнійчука (1905–1972), україн-

ського письменника-драматурга 
90 років від дня народження Олександра Васильовича Ворони (1925), українського художни-

ка-монументаліста 
90 років від дня народження Володимира Юхимовича Міцика (1925), українського вчено-

го-біолога 

26  
170 років від дня народження Володислава Федоровича (1845–1917), українського громад-

сько-культурного діяча, мецената 
140 років від дня народження Антоніо Мачадо-і-Руїса (1875–1939), іспанського поета 
130 років від дня народження Ніколая Лілієва [справж. – Поливанов, за. ін. джерелами –Ми-

хайлов (1885–1960)], болгарського поета, критика, перекладача 

27  
220 років від дня заснування (1795) у Санкт-Петербурзі першої державної загальнодоступної бі-

бліотеки – Імператорської публічної бібліотеки (нині Російська національна бібліотека)
130 років від дня народження Миколи Івановича Удовиченка (1885–1937), українського вій-

ськового діяча 
125 років від дня народження Костя Володимировича Дубняка (1890–1948), українського вче-

ного, педагога, бібліографа, журналіста, редактора, географа і економіста 
120 років від дня народження Пантелеймона Петровича Сазонова (1895–1950), режисера і 

художника мультиплікаційного кіно 
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28  
День прикордонника
Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України № 308/1992 від 25.05.1992 р.; 

зі змінами № 431/03 від 21.05.2003 р.
275 років від дня народження Федота Івановича Шубіна (1740–1805), російського скульптора 
250 років від дня народження Жана Батіста Картьє (1765–1841), французького скрипаля-вір-

туоза, композитора та педагога 
220 років від дня народження Ламберта Хічкока (1795–1852), американського бізнесмена, за-

сновника першої у світі меблевої фабрики 
90 років від дня народження Дітріха Фішера-Діскау (1925–2012), німецького співака 

29  
Міжнародний день миротворців ÎÎÍ
Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A/RES/57/129 

від 11.12.2002 р.
140 років від дня народження Светозара Чоровича (1875–1919), сербського письменника 
120 років від дня народження Лі Гі Йона (1895–1984), корейського письменника, громадського 

діяча 
110 років від дня народження Ольги Миколаївни Благовидової (1905–1975), української опер-

ної співачки, педагога 
110 років від дня народження Володимира Володимировича Ковалевського (1905–1970), 

українського літературознавця 
80 років від дня народження Івана Ребошапки (1935), румунського фольклориста-україніста, 

педагога, перекладача 

30  
День працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження
Відзначається щорічно в останню суботу травня відповідно до Указу Президента України 

№ 563/99 від 25.05.1999 р.
150 років від дня заснування (1865) Одеського художнього училища ім. М. Б. Грекова 
100 років від дня народження Богдана Весоловського (1915–1971), українського композитора  

(Канада)

31  
День святої Трійці
Всесвітній день без тютюну
Відзначається щорічно відповідно до рішення ВООЗ № WHA 42.19, прийнятого на 42-й сесії Все-

світньої асамблеї охорони здоров’я 17.05.1989 р.
День хіміка
Відзначається щорічно в останню неділю травня відповідно до Указу Президента України 

№ 219/94 від 07.05.1994 р.
150 років від дня народження Марії Михайлівни Старицької (1865–1930), української актри-

си і режисера театру 

Цього місяця виповнюється:
750 років від дня народження Данте Аліг’єрі (1265–1321), італійського поета доби Пе-

редвідродження
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Цього року Україна святкує 70-річчя Перемо-
ги у Другій світовій війні. 

Це найбільш глобальне збройне протистоян-
ня в історії людства стало доленосним для всього 
світу. Масштабними були людські й матеріаль-
ні ресурси, залучені до війни, концентрація різ-
них видів техніки та озброєння, а інтенсивність і
напруженість бойових дій свідчили про тоталь-
ний характер цього протистояння. Однак найіс- 
тотнішим був його вплив на народи СРСР, які за-
знали найбільших втрат і взяли на себе основний 
тягар боротьби з нацистською Німеччиною та її 
союзниками. 

Досі серед вітчизняних істориків і політиків 
немає одностайності щодо питання про відзна-
чення Дня Перемоги. Дехто вважає його святку-
вання недоречним і пропонує відзначати  як День 
скорботи, враховуючи кількість жертв, яких за-
знав український народ, хтось  доводить, що це 
суто радянське свято, тому не слід відзначати  
його в існуючому форматі,  інші  вимагають до-
тримуватися  радянської традиції святкування. 
Однак доречнішим, мабуть, буде прислухатися 
до думки народу. За результатами соціологічного 
опитування, проведеного в 2011 р. Центром Ра-
зумкова, 70% громадян України вважають День 
Перемоги великим святом, ще 23,6% опитаних 
вважають його звичайним святом. Не вважа-
ють День Перемоги святом 4,7% респондентів і 
1,6% – не змогли відповісти на запитання. Ні-
мецько-радянську війну  схильні називати Вели-
кою Вітчизняною 66,2% опитаних, Другою світо-
вою – 28,6%, інші відповіді дали 2,4% респон-
дентів, решта  –  вагалися з відповіддю 1. Отже, 
як бачимо, переважна більшість людей виступа-

ють за належне вшанування ветеранів цієї війни, 
і саме це свято змушує нас вкотре повертатися 
до тих страшних і буремних часів. Необхідно 
зберегти пам’ять про ті події та донести до молоді 
минуле в усій його суперечності та неоднознач-
ності.

Україна на початок війни входила до складу 
Радянського Союзу, а отже, не могла виступати 
на міжнародній арені як самостійний суб’єкт, 
здатний повноцінно відстоювати свої інтереси 
та диктувати умови іншим країнам. Саме тому 
вона, по суті, стала розмінною картою в боротьбі 
великих держав, насамперед Радянського Союзу 
і Німеччини, які розігрували її у своїх власних 
геополітичних інтересах. Боротьба цих країн за 
світове панування, за «зони впливу» та «ринки» 
на десятиліття визначила долі цілих народів і без-
посередньо стосувалася України, населення якої 
стало об’єктом військової, політичної, ідеологіч-
ної експансії. 

Хоча окремі спроби здобути певний сту-
пінь державної самостійності було зроблено 
українцями вже в той період. Зокрема, йдеть-
ся про Карпатську Украї ну, яка 11 жовтня 
1938 р. отримала статус автономії у складі Че-
хословаччини. Остання зазнала територіальних 
втрат у результаті Мюнхенської угоди 1938 р., 
підписаної лідерами Німеччини, Англії, Італії та 
Франції, і вже 2 листопада значна частина Під-
карпатської Русі (Закарпаття) відійшла до Угор-
щини. 

Зовнішньополітична ситуація склалася на 
той час таким чином, що Карпатська Україна 
опинилась у повній міжнародній ізоляції, і єди-
ним «гарантом» її існування була Німеччина. 

9 травня 

Перемога1945 року: свято зі сльозами на очах
До 70-річчя від дня Перемоги над фашистськими загарбниками(1945)

1 70% українців вважають День Перемоги великим святом. Цікава соціологія [Електронний ресурс] // Українська 
правда. Історична правда : [веб-сайт]. – Текст. дані. – 2011. – 29 квіт. – Режим доступу: http://www.istpravda.com.ua/
articles/2011/04/29/37267/ (дата звернення: 06.10.2014).
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Гітлер, формально підтримуючи незалежність 
цього утворення, залишав у своєму активі сер-
йозні засоби тиску на Угорщину, Польщу та 
СРСР. Насправді ж він створив буферну держа-
ву для подальшого розгортання наступальних 
дій на схід. Однак уже 15 березня 1939 р. Угор-
щина захопила незалежну Карпатську Україну, 
що фактично стало початком Другої світової вій-
ни  для українців.

Таким чином, напередодні війни Україна по-
трапила у сферу інтересів низки країн: СРСР, 
Польщі, Німеччини, Румунії, Чехословаччини й 
Угорщини, які претендували на її території. Вод-
ночас  Англія та Франція через втручання у ви-
рішення «українського» питання або, навпаки, 
завдяки дипломатичному нейтралітету намагали-
ся задовольнити власні геополітичні прагнення. 
Окрім того, СРСР і Німеччина у своїх подальших 
планах світового панування особливі надії покла-
дали на економічний потенціал, людські ресурси 
України. Саме тому вона опинилась у центрі по-
дій, а українська територія стала ареною найза-
пекліших боїв.

Достатньо дискусійним є питання, яке тур-
бує багатьох наших сучасників: чи готувався Ра-
дянський Союз до війни? Так,  справді, урядова 
політика була спрямована на підвищення рівня 
боєготовності армії. Але чи планував СРСР роз-
почати війну першим? Поки що не оприлюднено 
жодного документа, який би свідчив про безпосе-
редній намір це зробити, хоча окремі факти дають 
підстави для таких висновків (зокрема, відомий 
вислів Й. Сталіна: воювати «малою кров’ю на чу-
жій території» як довоєнна військова радянська 
доктрина). Однак, хоч би які теорії висували-
ся, саме нацистська Німеччина без оголошення 
війни 22 червня 1941 р. вторглася на територію 
Радянського Союзу і вже першого дня  бомбарду-
вала Київ та інші населені пункти. Тому, безпе-
речно, саме радянська сторона визнана жертвою 
агресії та постраждалою в ході цього збройного 
конфлікту. 

Уряд СРСР вживав термінових заходів для  
запровадження у країні воєнного стану під гаслом 
«Все для фронту, все для перемоги». Впродовж 
перших місяців війни до лав Червоної армії, Вій-
ськово-повітряних сил та Військово-морського 
флоту було мобілізовано понад 2,5 млн резервіс-
тів.  Знайшлося також чимало добровольців, які 
готові були ціною власного життя захищати рідну 
землю від ворога. Наприклад, до 5 липня 1941 р. в 
Києві 52 тис. городян добровільно прийшли у вій-
ськкомати, а до середини серпня так само вчини-
ли  168 тис. харків’ян. Чимало добровольців всту-
пили до винищувальних батальйонів, народного 

ополчення, брали участь у зведенні оборонних 
споруд тощо. Звичайно, були й такі, які уникали 
призову.

У стислі терміни в країні провели евакуацію. 
Лише з України в перші місяці війни перебазу-
вали на схід СРСР 550 промислових підприємств, 
майно та худобу тисяч колгоспів, радгоспів, МТС, 
десятки наукових і навчальних закладів, осеред-
ків культури, історичні цінності, виїхало майже 
3,5 млн мешканців республіки – кваліфікованих 
робітників і спеціалістів, науковців, творчої ін-
телігенції. Однак слід зазначити, що мільйони 
людей не було охоплено організованим вивезен-
ням. Спроби виїхати самотужки для більшості пе-
ресічних громадян закінчувалися невдало, в той 
час як партійні діячі та функціонери всіх рівнів 
вивозили свої родини разом з усім майном, хоча 
саме вони мали до останнього керувати процесом 
евакуації.

Особливо трагічним для Червоної армії ви-
дався початковий період війни. Вже першого 
дня гітлерівські агресори розбомбили 66 аеро-
дромів у смузі дій Південно-Західного фронту 
і вивели з ладу 579 літаків. А загалом у перші 
три тижні бойових дій радянські війська на тери-
торії України втратили 850 тис. бійців, 3,5 тис. 
літаків, 6 тис. танків, 9,5 тис. гармат. Викорис-
товуючи стратегічну перевагу, гітлерівці за цей 
період просунулися вглиб радянської території 
на 360–600 км, захопили Латвію, Литву, Бі-
лорусію, західну частину Молдавії та Украї-
ни (Луцьк, Львів, Чернівці, Рівне, Станіслав, 
Тернопіль, Проскурів, Житомир) і вийшли на 
підступи до Києва й Одеси. Та  найтрагічніши-
ми, звичайно, були втрати особового складу й  
масштабні оточення радянських військ, у резуль-
таті яких, за різними оцінками, від 5,5 до 6,3 млн 
солдатів і офіцерів потрапили в полон. Більшість 
з них була приречена на загибель, оскільки гіт-
лерівське командування порушувало всі існуючі 
на той час міжнародні угоди про поводження з 
військовополоненими.

Потрясіння радянських людей та розчаруван-
ня, викликане швидким просуванням вермахту 
територією Радянського Союзу і величезними 
втратами Червоної армії, посилювалося ще й че-
рез те, що декларованої радянським агітпропом 
війни «малою кров’ю» на «чужій території» не 
сталося. Маючи перевагу в авіації, бронетехніці, 
артилерії, живій силі, радянське командування 
не змогло перешкодити противнику розгорнути 
його війська та захоплювати один за одним на-
селені пункти. Лише до кінця 1941 р. нацистські 
окупанти просунулися вглиб радянської території 
на 850–1200 км, людські втрати Червоної армії 
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перевищили 7 млн осіб 1, кількість танків скороти-
лася з 12 683 до 1 984 одиниць, бойових літаків – з 
10 743 до 3 688 2. Разом з тим у перші місяці війни 
радянські солдати й офіцери виявили надзвичайні 
мужність, героїзм та відвагу в боях з гітлерівцями. 
Наприклад, під час танкової битви в районі Дуб-
на – Луцька – Рівного – Бродів, де німецька армія 
«Південь» втратила майже 40% танків і 300 літа-
ків, а 10 піхотних дивізій – боєздатність,  а також 
під час оборони Києва (тривала від 11 липня до 
26 вересня 1941 р.), Одеси (місто оборонялося 
від 5 серпня до 16 жовтня 1941 р.), Севастополя 
(оборона тривала 250 діб  –  від 12 вересня 1941 р. 
до 9 липня 1942 р.). 

З усіх регіонів, захоплених Німеччиною та 
її сателітами під час Другої світової війни, чи не 
найбільше постраждала Україна, територія якої 
була повністю окупована, а населення стало 
об’єктом небаченого ще в історії людства крива-
вого терору, грабіжницького розбою, нещадної 
експлуатації.

Щоденними проявами буденного життя меш-
канців окупованих територій стали голод, холод, 
приниження, експлуатація, контроль тощо. Вті-
люючи расову теорію на практиці, нацисти розв’я-
зали тотальний терор на захоплених україн ських 
землях. Масове знищення євреїв, циган, пред-
ставників слов’янських народів стало одним із 
найбільших злочинів проти цивільного населення 
у ХХ ст. Гітлерівці шляхом постійного фізичного і 
морального терору намагалися утримувати народ  
України в покорі, позбавити його волі до спротиву. 

Ставлення окупантів до місцевого населення 
визначалося гаслом «Роз діляй і володарюй». Спо-
чатку частину українців передбачалося перетво-
рити на безправну робочу силу на колонізованих 
територіях,  деяких (тих, хто мав арійську зовніш-
ність) – асимілювати, а потім планомірно «скоро-
тити» їхню чисельність. «Перед німцями стоїть 
одне завдання: германізувати Україну через за-
везення емігрантів, розглядати місцевих жителів 
як червоношкірих», – наголошував фюрер. Усі 
заходи окупаційної влади спрямовувалися на за-
доволення потреб солдатів та офіцерів вермахту 
й населення Третього рейху. 

З перших днів на окупованих територіях за-
проваджувалися суворі облік та контроль праце-

здатного населення, частину якого було залучено 
до роботи на відновлених місцевих підприємствах 
та в організаціях. У 1942 р. почалося примусове 
вивезення людей, переважно молоді, у Німеччи-
ну. Загалом упродовж окупації з України було ви-
везено понад 2,4 млн осіб.

Жорстокі репресії окупантів спричинили 
суттєве зростання кількості тих, хто намагався 
протистояти режиму. І якщо в початковий період 
окупації деяка частина населення ставилася до 
загарбників прихильно або займала очікувальну 
позицію, то панування гітлерівців переконало їх, 
що життя може бути значно гіршим, ніж за ра-
дянського режиму. Це викликало різко негативну 
реакцію, а інколи й прагнення до опору. Фактич-
но вже з середини 1942 р. характер війни суттєво 
змінився, вона набула рис всенародної, вітчизня-
ної, а бажання визволити рідну землю стало май-
же одностайним.

Нацистській Німеччині на окупованій тери-
торії України протистояли радянські підпільники 
та партизани, а також представники українського 
самостій ни цького руху.  

У 1941–1945 pp. у партизанських загонах і 
з’єднаннях, підпільних партійно-комсомольських 
організаціях боролося проти ворога багато ук-
раїн ців 3. Диверсійна, розвідувальна й агітацій-
но-пропагандистська діяльність учас ни ків радян-
ського руху Опору стала важливим чинником пе-
ремоги. Однак, виз на ючи їх незаперечні успіхи, 
слід наголосити і на незначній результа тивності 
окремих формувань, невмотивовано високих втра-
тах та відплатних акціях гітлерівців за дії партиза-
нів (спалення сіл разом з  мешканцями тощо). 

Український самостійницький рух мав широ-
ку соціальну базу. Через його військові формуван-
ня пройшло близько 400 тис. осіб. Десятки тисяч 
учасників боротьби за Українську суверенну со-
борну державу загинули, сотні тисяч їх родин ста-
ли заручниками й були ув’язнені або депортовані 
у східні регіони СРСР. Досі не надано правової 
оцінки діяльності Організації українських націо-
налістів (ОУН) та Української повстанської армії 
(УПА) вітчизняними урядовцями, хоча історики 
оприлюднили свої висновки ще в 2005 р 4. 

Основою звинувачень на адресу УПА зали-
шається її співпраця з нацистськими окупанта-

1 Король В. Трагедія 1941 року // Воєнна історія. – 2002. – № 3–4. – С. 21–33.
2 Великая Отечественная война 1941–1945 гг.: Действующая армия : науч.-справ. изд. – Жуковский ; М., 2005. – С. 539, 

543.
3 Загальну кількість партизанів і підпільників досі не підраховано. Сучасні історики вважають, що в тилу ворога діяли  понад 

230 тис. народних месників.
4 Організація українських націоналістів і Українська повстанська армія : фаховий висновок робочої групи істориків при 

Уряд. коміс. з вивч. діяльності ОУН і УПА / НАН України, Ін-т історії України. – Київ : Наук. думка, 2005. – 52 с.
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ми. Звичайно, ніхто не заперечує, що такі факти 
були, і вони підтверджені документально. Однак 
у жодному міжнародно-правовому акті, зокрема в 
документах Нюрнберзького процесу, організації 
ОУН та УПА не визнані такими, що чинили зло-
чини проти людства. 

Багато вчених аналізують причини та наслід-
ки поразок і невдач Червоної армії в різні періоди 
Другої світової війни, однак незаперечним є той 
факт, що саме її бійці та офіцери, які в нескінчен-
них битвах набули бойового досвіду, ви бороли 
таку очікувану Перемогу. Проте слід пам’ятати 
і про її «ціну». Адже через брак досвіду в радян-
ських полководців щодо організації та управління  
вій сь ками під час такого глобального збройного 
конфлікту країна зазнала величезних люд ських 
втрат. А вимоги Й. Сталіна звільнити той чи ін-
ший населений пункт до «чер воної» дати кален-
даря призводили до збільшення кількості жертв, 
яких можна було б уникнути. 

Саме солдати і офіцери винесли на собі весь 
тягар фронтового будення. Кожного дня війни, на 
кожному клаптику лінії фронту оперативні заду-
ми втілювали в життя ті, котрі чесно й самовідда-
но виконували свій військовий обов’язок.  

Отже, впродовж усієї війни Україна залиша-
лась епіцентром бойових дій. Вогняний вал двічі 
прокотився її територією (спочатку із заходу  на 
схід, потім – у зворотному напрямку). Тільки від 
січня 1943-го до жовтня 1944 р. на території УРСР 
було проведено 11 стратегічних і 28 фронтових 
операцій. У визволенні України брали участь шість 
фронтів, Чорноморський флот, три флотилії. Міль-
йони солдатів та офіцерів билися за Україну у скла-
ді  30 загальновійськових, 6 танкових, 7 повітряних 
армій, 8 кавалерійських корпусів. Із 10 гвардій-
ських армій 8 діяли на українських фронтах 1. 

До лав Червоної армії в період війни було 
мобілізовано 6 млн мешканців України. Понад 
300 генералів, адміралів, маршалів Радянського 
Союзу є урод женцями нашої країни (найвідоміші 
серед них – А. Єрьоменко, К. Москаленко, Д. Ле-
люшенко, П. Рибалко, І. Черняхівський). 

У роки війни загинув кожний п’ятий житель 
України. Її економіку було знищено, багато насе-
лених пунктів повністю або частково зруйновано. 
Величезні матеріальні втрати відкинули країну на 
десятки років назад. Україна зазнала найбільших 
людських жертв (за різними даними – від 8 до 
10 млн осіб); демографічні втрати більші в десят-
ки разів. Не піддаються осягненню, а тим більше 

підрахунку моральні страждання людей, у яких 
війна назавжди забрала рідних і близьких, житло 
і майно, життєві перспективи тощо. 

Слід наголосити, що для сотень тисяч наших 
співвітчизників війна не закінчилася 9 травня 
1945 р., а тривала до 2 вересня того ж року, оскіль-
ки на Далекому Сході вони воювали проти япон-
ської армії, хоча про цей факт мало хто згадує.

Закінчення війни суттєво вплинуло на міжна-
родну ситуацію у світі. СРСР сповна скористався 
своїм правом переможця визначати умови пово-
єнного устрою. Намагаючись змістити баланс 
сил в Європі на свою користь, Країна Рад доклала 
чимало зусиль для створення «соціалістичного та-
бору», що мало засвідчити перемогу соціалізму 
над капіталізмом.

Однак і Україна вийшла з війни суб’єктом 
міжнародного права. Як учасник  Антигітлерів-
ської коаліції вона стала  одним із фундаторів 
Організації Об’єднаних Націй, активним членом 
десятків міжнародних організацій. Одним із важ-
ливих міжнародно-правових наслідків війни ста-
ло встановлення нових кордонів. Улітку 1945 р. 
було укладено договори з Польщею і Чехословач-
чиною, що закріпили входження до складу УРСР 
західноукраїнських земель і Закарпаття. 

Однак власне для пересічних радянських 
громадян у СРСР не сталося змін на краще. Ста-
лінський режим вийшов з війни не оновленим, з 
прогресивними, привабливими, соціально орі-
єнтованими гаслами і програмами, а з апробова-
ними ще у 1920–1930-х рр. доктринами, спрямо-
ваними на подальше «загвинчування гайок». Ті, 
котрі власним здоров’ям і життям торували шлях 
до Перемоги, так і не дочекалися свобод і добро-
буту, про які так переконливо твердив агітпроп. 
Особливо відчули на собі реставрацію сталінсько-
го режиму репатріанти – колишні остарбайтери 
та військовополонені.

Про війну ніколи не буде сказано все… Пере-
мога у війні проти гітлерівської Німеччини та її 
союзників не потребує постійного ретушування. 
Що більше ми дізнаємося про цю епохальну й тра-
гічну подію, то краще зможемо осягнути її місце в 
нашій історії. Свого часу ми так і не почули голоси 
рядових солдатів чи офіцерів, які здобули Перемо-
гу, бо в радянські часи за парадним офіціозом не 
було видно доль мільйонів цих людей, яких уже 
зараз немає з нами. 

Вічна  слава і низький уклін вам, учасники і 
творці Перемоги!

1 Коваль М. В. Україна в Другій світовій і Великій Вітчизняній війнах (1939–1945 рр.). – Київ, 1999. – С. 113–115. –  (Укра-
їна крізь віки ; т. 12). 
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Драматична до-
ля, сповнена важких 
випробувань, талант –
невичерпне   джерело
самопізнання та само-
вдосконалення, силь-
на воля і стійкість пе-
реконань – усе це про  
Софію Окуневську, 
першу українку і вза-
галі першу жінку в  Ав- 
стро-Угорщині,   яка
здобула  університет-
ську освіту і стала лі-
карем. Однією з пер-
ших С. Окуневська 

перейнялася й ідеями емансипації українок. Ра-
зом з Н. Кобринською та О. Кобилянською  будила  
все українське жіноцтво до просвіти, до боротьби 
за рівноправність і суспільний прогрес. Власним 
прикладом вони залучили до цієї справи Г. Пав-
лик, Є. Ярошинську, сестер Рошкевич, У. Крав-
ченко, К. Попович та чимало інших жінок, котрі 
залишили помітний слід у культурно-освітньому і 
літературному русі 80–90-х рр. XІX ст.

Народилася С. Окуневська в с. Довжанка (за 
ін. даними – у м. Сторо жинець) Тернопільського 
району Тернопільської області, в сім’ї священика 
Атанасія Окуневського і його дружини Кароліни 
(з Лучаківських). 

Походила з давнього українського роду, пред-
ставники якого вписали не одну визначну сторін-
ку у вітчизняну історію. Її рідний дядько Кирило 
Окуневський став першим серед українців в Ав-
стро-Угорщині, хто здобув вищу фармацевтичну 
освіту. Двоюрідний брат Ярослав Окуневський  
був видатним військовим лікарем, громадським 
та військовим діячем, письменником, дійсним 
членом НТШ, адміралом австрійського військо-
во-морського флоту, кавалером найвищих наго-
род Австро-Угорщини, Іспанії та Китаю. Розро-
бив медичний статут флоту, який з невеликими 
змінами і нині чинний у багатьох європейських 
країнах. Брат Ярослава – Теофіл Окуневський – 
юрист, відомий політичний та громадський діяч 
Буковини, посол до парламенту Австро-Угор-
щини та Галицького сейму, член уряду Україн-

ської Народної Республіки (УНР). Сестра Ольга 
Окуневська була  відомою піаністкою, ученицею 
М. Лисенка, подругою та акомпаніатором С. Кру-
шельницької, активною діячкою жіночого руху. 
Серед цієї когорти достойників не загубилася і 
сама С. Окуневська, чиє життя є яскравим при-
кладом національної гідності та патріотичної сві-
домості.

П’ятирічною вона втратила матір (1870), піс-
ля передчасної смерті якої батько переїхав на Бу-
ковину, в с. Садгори, що неподалік Чернівців, де 
8 років служив парохом у греко-католицькій цер-
кві. У 1878 р.  у відповідь на його неодноразові про-
хання одержав від митрополита офіційний дозвіл 
студіювати медицину у Віденському університеті. 
Закінчивши навчання в 1881 р., він відмовився 
від сану священика і почав працювати повітовим 
лікарем у м. Кімполунг (Південна Буковина, Ру-
мунія).

Софія виховувалася в родині дядька о. І. Озар-
кевича (відомого громадського діяча, письмен-
ника, депутата Галицького сейму та Віденського 
парламенту) і тітки Теофіли (з роду Окуневських) 
зі своїми двоюрідними братами та сестрою, май-
бутньою письменницею, поборницею демокра-
тичних прав жінок Н. Кобринською. Цю родину 
вважали однією з найпрогре сивніших на захід-
ноукраїнських землях. 

З юних літ Софія  дивувала всіх своїм завзят-
тям до науки, мала великий потяг до філософії і 
медицини. Послуговуючись доступом до великої 
бібліотеки Окуневських, відкрила для себе світ 
наукової та художньої літератури, зокрема творів 
М. Драгоманова, Т. Шевченка, І. Франка. Читан-
ня книжок було її улюбленим заняттям, а  також 
джерелом самоосвіти, позаяк гімназична та вища 
освіта в Австрійській імперії для жінок була не-
доступна.

У Кімполунгу дівчина зблизилася з родиною 
Кобилянських. Шістнадця ти річна Софія і вісім-
надцятирічна Ольга стали близькими подругами 
на все життя. Саме Софія вплинула на Ольгу, по-
радивши їй писати свої твори українською мовою. 
«Вона заговорила до мене українською мовою, 
переконуючи, що треба писати не по-німецьки, 
а для свого народу – по-українськи, навчила фо-
нетикою писати, надавала українських книжок, 

12 травня

«Душею завжди була з Україною…»
До 150-річчя від дня народження С. Окуневської-Морачевської (1865–1926)
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1 Кобилянська О. Слово зворушеного серця : щоденники, автобіографії, листи, ст. та спогади. – Київ, 1982. – С. 300.  
2 Дзвін. – 1994. – № 11/ 12. – С. 138.

стала моєю щирою подругою», – згадувала О. Ко-
билянська 1. А перші уроки з латині Софія брала 
у Ю. Кобилянського, брата письменниці (автора 
єдиного на той час латинсько-українського слов-
ника).

У розумній і вродливій Софії найближче ото-
чення вбачало окрасу інтелігентного товариства. 
До того ж вона мала неабияке музичне обдару-
вання, брала участь у самодіяльних виставах, за-
хоплювалася спортом, їздила верхи, каталася на 
ковзанах і навіть фехтувала. Дівчині пророкували 
чудову кар’єру піаністки, жінки, достойної склас-
ти прекрасну партію освіченому, ерудованому 
чоловікові. Та амбітна й завзята С. Окуневська 
пішла значно далі.

Долаючи неймовірні перепони і суспільні 
упередження, вона з великими труднощами у 
1885 р. виклопотала дозвіл на складання екза-
менів за гімназійний курс, дуже добре склала їх 
у Львівській академічній гімназії, що стало сен-
сацію в усій Галичині. Ця подія мала широкий 
резонанс  в тогочасній пресі. На іспит послухати 
талановиту ученицю прийшло багато відомих лю-
дей, зокрема І. Нечуй-Левицький, який гостював 
тоді у столиці Західної України, О. Кониський 
(з дочкою), І. Белей, І. Франко та ін. Її приклад 
наслідували 13 дівчат, які в 1886 р. закінчили цю 
гімназію.

З ім’ям С. Окуневської пов’язано заснування 
руху за гендерні права жінок Західної України, 
створення світської жіночої організації «Товари-
ство руських жінок» у Станіславі (1884) та  най-
більший її  здобуток – видання першого жіночого 
альманаху із символічною назвою «Перший ві-
нок» (1887; перевид. Союзом українок Америки 
в 1984 р.), у створенні якого взяли участь най-
кращі українські жіночі літературні сили того 
часу. Свої твори представили 17 письменниць з 
усіх регіонів України: Г. Барвінок, Олена Пчіл-
ка, Н. Кобринська, О. Грицай, Дніпрова Чайка, 
У. Кравченко, Г. Павлик, К. Попович, М. Рошке-
вич, Леся Українка, О. Франко, Л. Старицька 
та ін. С. Окуневська (під псевдонімом Єрина) 
постала тут автором соціально-психологічного 
оповідання «Пісок, пісок» та наукової розвідки 
«Родинна неволя жінок в піснях і обрядах ве-
сільних». В останній праці авторка висловила 
думку, що першочерговим завданням на шляху 
емансипації української жінки повинна стати 
зміна її власного світогляду, усвідомлення свого 

становища в суспільстві та сім’ї, тобто зміна пси-
хології. Альманах увійшов в історію української 
літератури як перша письменницька жіноча ан-
тологія. Робота над виданням зблизила С. Оку-
невську з І. Франком, який підтримав її в нама-
ганні здобути освіту.

Оскільки в Австро-Угорщині до 1900 р. жін-
ки не мали права студіювати в університетах, 
С. Окуневська змушена була виїхати до Швейца-
рії, де в 1887 р. вступила на медичний факультет 
Цюріхського університету. Тут вона познайоми-
лася і в 1890 р. вийшла заміж за аристократа 
польського походження В. Морачевського (у май- 
бутньому став відомим ученим-біологом, докто-
ром хімії і медицини), який мав до того ж рафі-
новані літературні смаки. Його літературознавча 
діяльність була не менш активною, ніж лікарська. 
В. Морачевський популяризував у польських ча-
сописах творчість Т. Шевченка, І. Франка і сво-
го товариша В. Стефаника (переклав польською 
13 оповідань письменника).  Збереглися також 
його критичні статті. 

Саме В. Морачевський виявився тим, хто як-
найкраще зрозумів поривання Софіїної душі та 
справді був її другом і порадником. В їхній сім’ї  
народилося двоє надзвичайно талановитих дітей: 
син Юрій (1896) і дочка Єва (1898).

По завершенні навчання С. Окуневська-Мо-
рачевська  успішно захистила диплом на звання 
доктора медицини (1895), ставши першою жін-
кою-лікарем в Австро-Угорщині та першою на за-
хідноукраїнських землях українкою, що здобула 
університетську освіту. Про цю справді сенсацій-
ну новину повідомлялося у патріотично налаш-
тованих галицьких та буковинських часописах. 
Зокрема, в газеті «Буковинські відомості» писа-
лося: «Русинка – доктор госпожа Софія Мора-
чевська, жінка доцента університета в Цюріху, а 
дочка повітового лікаря в Сторожинці д-ра Ата-
насія Окуневського зістала промована на доктора 
медицини в Цюріхському університеті» 2. І водно-
час Софія зіткнулася з традиційним і болісним не-
сприйняттям у рідному краю жінки-лікаря. Вона 
не змогла одразу влаштуватися на роботу в Гали-
чині: австрійський уряд не визнавав закордонних 
дипломів. Тому в липні 1896 р. Морачевські пере-
їхали до Кракова.

Після доволі довгих і неприємних формальних 
процедур 15 березня 1900 р. на засіданні сенату 
Краківського університету відбулася нострифіка-
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ція докторського диплома С. Окуневської-Мора-
чевської. Відтак вона здобула право на лікарську 
практику.

Проте у Кракові, всупереч планам подруж-
жя, роботи для них не знайшлося. Не справдили-
ся надії й на Львів. Тому вони виїхали до Чехії,  
оселившись у Карлових Варах. Тут  упродовж 
29 років В. Морачевський працював приватним 
лікарем, час від часу перериваючи роботу для 
виїздів із групою лікарів-епідеміологів у райони 
спалахів чуми. Згодом він викладав у Львівсько-
му університеті, очолював Львівський зооветери-
нарний інститут.

Софія в цей період працювала у медичних за-
кладах Кракова, Женеви, Цюріха, Львова та інших 
міст. Згодом, залишивши Львів, виїхала до Фран-
цес-Бадена у Чехії, де цілком віддалася науковій 
роботі та улюбленій справі, стала відомим ліка-
рем, і до неї прийшли заслужена слава і визнання. 

Після повернення до Львова  С. Окуневсь- 
ка-Морачевська пішла працювати в «Народну 
лічницю», засновану доктором медицини Є. Оза-
ркевичем у 1903 р. у Львові за  підтримки  митро-
полита А. Шептицького. Разом з Є. Озаркевичем 
Софія розробляла словник української медичної 
термінології, брала участь у виданні медичного 
журналу «Здоровлє».

Добре розуміючи важливу роль сестер ми-
лосердя та акушерок для населення, яке не мог-
ло дістатися до державних медичних закладів, 
С. Окуневська-Морачевська вперше в Західній 
Україні створила школу акушерів-гінекологів, де 
за короткий час за її науковою методикою навчан-
ня було підготовлено сотні спеціалістів середньо-
го медичного персоналу. Мільйони українських 
жінок-медиків, які сьогодні мають рівноправні пра-
ва з чоловіками, і не здогадуються, що саме 
С. Окуневська-Морачевська зі своїми сподвижни-
ками проклала їм дорогу до освіти.

Активною і багатоплідною була діяльність Со-
фії в лікарській комісії,  першій професійній орга-
нізації українських лікарів (1897). За її ініціативи 
постали гуртки Українського товариства жінок з 
вищою освітою в різних містах Галичини, зокрема 
один із перших – у Перемишлі.  

Великим досягненням С. Окуневської-Мора-
чевської стало те, що вона започаткувала ліку-
вання раку  шийки матки радієм за методикою 
М. Склодовської -Кюрі.

У  1908 р. вийшла друком наукова праця 
дослідниці «Вплив температури на осмотичний 

тиск еритроцитів», яка неодноразово перевида-
валася.

У 1914 р. Вацлав виконував обов’язки гар-
нізонного лікаря у Лінці, а Софія до 1919 р. пра-
цювала лікарем у Гмінді та Сватобожіцах, у та-
борах для українських переселенців (депортова-
них). Її приїзд туди був викликом австрійському 
урядові, хоча, звичайно, вона розуміла, що цим 
ставить під загрозу свою кар’єру лікаря і вче-
ного, проте і в такій ситуації не зрадила своїх 
ідеалів.

На жаль, особисте життя С. Окуневської-
Морачевської складалося не надто вдало. З її 
листів до О. Кобилянської видно, що з’єднували 
подружжя Морачевських найвищі, найщиріші 
почуття і взаєморозуміння. Та Софія і Вацлав 
були сильними, амбітними особистостями, мак-
сималістами, що не могло не позначитися на 
їхніх взаєминах. Ініціатором розлучення став 
В. Морачевський.

 7 січня 1919 р. С. Окуневська-Морачевська 
зазнала ще однієї тяжкої втрати – трагічно заги-
нула їхня дочка Єва, яка була надзвичайно му-
зично обдарованою дівчиною, тоді – студенткою 
Архітектурного університету в Цюріху. Після 
такого удару Софія відійшла від активного сус-
пільного життя. Останні декілька років жила  у 
Львові, потрохи займалася лікарською практи-
кою. Мешкала окремо навіть від сина Юрія, свого 
улюбленця, найкращого і найпершого розрадни-
ка, життя котрого виявилося також коротким (по-
мер у 39 років у 1935-му). 

С. Окуневська-Морачевська пішла з життя 
раніше – 24 лютого 1926 р. Поховали її на Лича-
ківському цвинтарі у  Львові.

Почувши сумну звістку, О. Кобилянська 
у статті-спогаді «Д-р Софія Окуневська-Мора-
чевська», що помістив на своїх сторінках «Лі-
тературно-науковий вісник», писала: «Найкра-
ще і найбільше людське, те, що зробило з неї 
укінчену жінку, – се була не якась доктрина 
або якесь “розпочинання” чи “закінчування” 
якогось діла, чи що, ні – се була величність і 
сила тої одинокої душі, що постановила собі 
за дівочих літ не збуватися своєї жіночно-
сті й її гідності, й остала собі в тім вірна до кінця 
життя» 1. 

С. Окуневська-Морачевська та її роди-
на відіграли першорядну роль у творчій долі 
В. Стефаника. Як неодноразово зазначав сам 
письменник, а також багато літературознавців, 

1 Кобилянська О. Слово зворушеного серця... – С. 301.
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його по-справжньому ввів в літературу В. Мора-
чевський, який змусив молодого літератора по-
вірити в себе, відчути силу власного письма. 
Софія ж вважала В. Стефаника передусім пое-
том, творчість якого випливає з глибоких дже-
рел народної пісенності. І не відомо, яким би 
письменником він став, якби не познайомився і 
не зазнав благотворного впливу цієї жінки. Саме 
вона навчила його гордитися своїм українським 
походженням, цінувати українську селянську 
культуру, її високі етичні й естетичні цінності. 
Свідчення цього письменник залишив у своєму 
автобіографічному нарисі «Серце»: «Софія Мо-
рачевська – пані, що навчила мене любити Русів 
і правду в собі» 1.

Останнім часом в Україні ім’я С. Окуневсь-
кої-Морачевської згадується дедалі частіше.  Пуб-
лікуються присвячені їй статті, наукові дослід-жен-
ня, матеріали наукових конференцій. У 1997 р. 
Чернівецька облдержадміністрація заснувала що-
річну обласну премію ім. Софії Окуневської. 

С. Окуневська-Морачевська прожила 61 рік, 
але змогла здійснити стільки, скільки буває під 
силу хіба що окремим, винятковим особистостям. 
Про велич духу цієї незламної жінки, мабуть,  
найкраще сказав її син Юрій: «Вона була багатою 
і великою душею, в якій могло жити і працювати 
все велике і прекрасне – почуття, наука і мисте-
цтво, і ніщо не було в ній незначне, ніщо не було 
витиснуте іншим» 2. 

1 Стефаник В. Твори. – Київ, 1964. – С. 287.
2 Дзвін.– 1994. – № 11/12. – С. 143.
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Одеський національний університет ім. І. І. Меч-
никова  (ОНУ) – один  із найбільших і  найдавні-
ших навчальних закладів України. Разом із Львів-
ським, Харківським та Київським університетами 
він уже півтора століття поспіль впливає на роз-
виток вищої освіти в державі. Керівники, профе-
сори, викладачі та вихованці цього вишу є горді-
стю і славою нашої науки, культури і освіти.

Предтечею університету був ліцей, один із 
перших у Російській імперії, відкритий у 1817 р. 
і названий на честь колишнього новоросійсько-
го генерал-губернатора А. Е. дю Плессі Рішельє. 
Тоді ж було засновано і бібліотеку Рішельєвсько-
го ліцею.

Впродовж ХІХ ст. Одеса набувала значення 
прогресивного культурного та промислового мі-
ста, і потреба у створенні вищого навчального за-
кладу ставала дедалі нагальнішою. Першим, хто 
цілеспрямовано працював над цим, був Д. Княже-
вич, попечитель Одеського навчального округу. 
Але передчасна смерть завадила здійсненню його 
задумів.

Ідею перетворити Рішельєвський ліцей на 
університет підтримало багато одеситів. Схвалив 
її і видатний учений, лікар, наступний попечи-
тель Одеського навчального округу М.  Пирогов, 
якого нині вважають «батьком» університету. У 
1857 р. він написав «Докладную записку о ходе 
просвещения в Новороссийском крае и о вопию-
щей необходимости преобразования учебных 
заведений», наступного року – звернувся до вла-
ди та громадськості зі ще однією доповідною – 
«О преобразовании Одесского лицея в универси-
тет». Улітку 1862 р. високий дозвіл нарешті було 
отримано. Відкриття університету відбулося 

13 травня, а навчання розпочалося 7 вересня 
1865 р.

У перший навчальний рік в Імператорсько-
му Новоросійському універси теті слухали лекції 
175 студентів на трьох факультетах: історико-фі-
лологічному, юридичному та фізико-математич-
ному. Це був початок цілої епохи в історії вищої 
освіти в Україні. Навчальний процес забезпечу-
вали фонди однієї з найкращих у країні бібліотек 
(на момент відкриття університету в його книго-
збірні, до якої, до речі, перейшла бібліотека Ріше-
льєвського ліцею,  нараховувалося понад 28 тис. 
одиниць зберігання).

В перше десятиліття існування університету 
в ньому працював І. Мечников. Але в 1882 р. че-
рез особисті причини вчений був змушений зали-
шити навчальний заклад, хоча тривалий час збе-
рігав зв’язки з колегами-однодумцями.

Через 20 років від часу заснування універси-
тет значно розширився. В 1885 р. історико-філо-
логічний факультет розділився на три відділення: 
класичної філології, русько-слов’янської філо-
логії та історичних наук. Відкрилася нова кафе-
дра – географії та етнографії. Фізико-математич-
ний факультет уже складався з двох відділень – 
фізико-математичних наук та природничих наук. 
Зросла і кількість студентів – до 470 осіб, ще по-
над 30 були вільними слухачами.

До викладання в навчальному закладі було 
залучено плеяду знаних науковців та досвідче-
них викладачів, таких як М. Андрусов, М. Зелін-
ський, О. Ковалевський, Н. Кондаков, І. Сєченов, 
М. Умов, Ф. Успенський.

У 1905 р. заклад опинився під загрозою закрит-
тя. Революційні події тих часів  сколихнули всю Ро-
сійську імперію. В Новоросійському  університеті 
проходили мітинги та зібрання, що було забороне-
но владою. Але офіційно навчання не припинилося. 
Наприкінці 1905 р. українські студенти звернули-
ся до Ради професорів із заявою про запроваджен-
ня  в  університеті  української  мови,  історії  літе-
ратури, історії та географії України. Їх підтримали 
студенти – представники інших національностей.
Лекції українською почав читати в 1907 р. при-
ват-доцент університету О. Грушевський. Не-
вдовзі пішли доноси, і в 1908 р. він був змуше-
ний припинити викладання. Проте ця робота не 

13  травня

Причорноморський світоч
До 150-річчя від дня заснування Одеського національного

 університету ім.² . ² . Мечникова (1865)
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минула безслідно. Викладання О. Грушевського 
слід зарахувати до перемог українців на початку 
ХХ ст. у протистоянні з владою. Досвід ученого 
було використано при запровадженні україно-
знавства та української мови у вишах України в 
1917–1918 рр. Ця діяльність дала позитивні ре-
зультати і була розвинута в 1920-х рр.

У 1920 р. Наркомпрос України, реформую-
чи вищу освіту, перепрофілював усі виші, в т. ч. 
Новоросійський університет. Тоді його було роз-
ділено на кілька інститутів – фізико-математич-
ний, гуманітарно-громадських наук, медичний та 
народної освіти. Останній у 1930 р. перетворили 
на три окремі інститути: соціального вихован-
ня, профосвіти та фізико-хіміко-математичний. 
Проте згодом закриття в університетів в Україні 
визнали невдалим експериментом, і в  1933 р. Ін-
ститут соціального виховання став педагогічним 
інститутом, а на базі двох інших було створено 
Одеський державний університет. Розпочалася 
нова сторінка історії вишу. Тоді в  ньому налічува-
лося 5 факультетів. 

Про високій рівень цього навчального закла-
ду свідчить той факт, що в 1920–1940-х рр. його 
випускники Д. Заболотний і О. Богомолець були 
президентами Академії наук України.

У роки Великої Вітчизняної війни частина 
Одеського університету, що була евакуйована, 
працювала спочатку в Майкопі, а потім у туркмен-
ському містечку Байрам-Алі. В евакуацію виїхала 
частина студентів і викладачів (ті, що не пішли на 
фронт). Також було вивезено деяке устаткування 
університетських лабораторій і кабінетів та ча-
стину бібліотеки.

Університет, єдиний серед вишів, не припи-
няв своєї діяльності і на окупованій території.  
Його співробітники, які залишилися в місті, по-
при  небезпеку, продовжували працювати. Завдя-
ки їм було врятовано частину майна, яку не ева-
куйовали, зокрема деякі бібліотечні фонди. Але в 
цілому через страшні бомбардування та обстріли  
університет зазнав великих збитків. 

Та вже в 1944 р. розпочалася відбудова на-
вчального закладу. А через рік, у 1945-му, з наго-
ди 80-річчя від дня заснування, університету було 
присвоєно ім’я видатного вченого І. Мечникова.

Історія Одеського університету – шлях не-
втомного пошуку і розвитку. У радянські часи, 
сповнені суперечностей, у ньому  продовжували-
ся наукові дослідження та освітні процеси, зво-
дилися нові корпуси, щороку зростала кількість 
студентів.

У 1965 р. університет відсвяткував свій 
100-літній ювілей. В ознаменування цієї події зак-
лад  було  нагороджено  орденом  Трудового   Чер-

воного Прапора, що позначилося і на його на-
зві – він став Одеським ордена Трудового Чер-
воного Прапора державним університетом 
ім. І. І. Мечникова.

У вересні 2000 р., у 135-у річницю закладу, 
йому було присвоєно статус національного. Це 
стало офіційним визнанням вишу як престижного 
навчального і наукового центру. Слід зауважити, 
що значна частина ВНЗ на півдні України, зокре-
ма Одеський державний медичний університет, 
Одеський державний економічний університет, 
Одеська національна юридична академія, сформу-
валися на базі факультетів ОНУ. 

Нині в університеті діють 4 науково-дослідні 
інститути, 11 науково-дослідних центрів, 14 нау-
ково-дослідних лабораторій. Тут нараховується 
10  факультетів, 102 кафедри. Є магістратура, 
аспірантура, докторантура, а також кілька спеці-
альних підрозділів для роботи з іноземними сту-
дентами. 

Науково-дослідні інститути є важливою скла-
довою ОНУ. Це Інститут горіння та нетрадицій-
них технологій (єдиний у країні заклад такого 
профілю, заснований в 1994 р.), НДІ «Астроно-
мічна обсерваторія» (одна з найдавніших в Укра-
їні, створена в 1871 р.; тут, зокрема, є унікальні  
знімки зоряного неба, які було зроблено протягом 
усього XX ст.), Ботанічний сад (1867; відома на 
всю державу установа, котра має статус пам’ят-
ки природи і належить до природно-заповідного 
фонду України; з 1928-го по 1937 р. керівником 
ботсаду був академік В. Липський), НДІ фізики 
(перший в Україні науковий інститут фізичного 
профілю; заснований на початку ХХ ст., відновле-
ний у 1926 р.).

Не менш унікальною є гідробіологічна станція 
університету. За час свого існування (створена в 
1902 р.) вона стала базою для вивчення флори 
та фауни не тільки в акваторії Одеської затоки, 
а й гирлових районів Дніпра, Дністра, Дунаю, 
Тендровської, Ягорлицької та Джарилгачської за-
ток, а також лиманів Північно-Західного Причор-
номор’я.

У складі університету створено розгалужену 
систему навчальних інститутів та центрів, зокре-
ма, в Миколаєві, Херсоні, Первомайську, Іллічів-
ську, Южному, Білгороді-Дністровському, Тепло-
дарі. 

Національним надбан ням України є музеї 
ОНУ.

У Геолого-мінералогічному музеї, ровеснику 
вишу, зберігаються понад 12  тис. зразків мінера-
лів з усього світу. Велику наукову цінність мають 
підняті з дна океанів зразки рудних утворень та 
найбагатша в Європі колекція метеоритів.
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Перші експонати Зоологічного музею ОНУ 
було подаровано ще Рішельєвському ліцею. Нині  
тут нараховується вже понад 50 тис. одиниць 
зберігання. Серед них – унікальна колекція ко-
мах професора-ентомолога Е. Балліона, антропо-
логічна колекція І. Мечникова, краніологічна 
колекція ссавців Причорномор’я, повнорозмір-
ний кістяк 27-метрового синього кита та багато 
іншого.

Палеонтологічний музей ОНУ також було 
створено на основі колекції Рішельєвського лі-
цею. Заснований у 1873 р., він входить у десятку 
найкращих палеонтологічних музеїв світу. Тут 
зберігаються найбагатша регіональна колекція 
викопних останків, зібраних на півдні Східноєв-
ропейської платформи (Україна та Молдова), та 
унікальні колекції викопної фауни і флори, яких 
немає в інших палеонтологічних музеях світу. 
Експонати, а їх більш як 60 тис., є еталонами при 
вивченні фауни півдня України. При музеї діє та-
кож підземний палеонтологічний заповідник, у 
терасових відкладеннях якого зберігаються решт-
ки понад 40 видів вимерлих тварин.

Наукова бібліотека ОНУ, фонд якої налічує 
більше ніж 3 млн томів, разом з університетом 
відзначатиме знаменну дату. У Музеї рідкісної 
книги, що діє при бібліотеці (1979), зберігають-
ся рідкісні і цінні видання, відібрані із загального 
фонду зберігання. Фонд музею нараховує близь-
ко 100 тис. видань. Це інкунабули, вітчизняні 
та зарубіжні видання ХVІ–ХVІІІ ст., 13 іменних 
книжкових колекцій, багате зібрання періодики, 
місцеві твори друку і т. ін.

Нині Одеський національний університет 
ім. І. І. Мечникова – один із провідних вищих на-
вчальних закладів України, справжній класичний 
університет, в якому не припиняються наукові 
пошуки. 

Усі здобутки студентів і науковців ОНУ ви-
світлюються у виданнях створеного при закладі 
видавництва «Астропринт».

Згідно з Указом Президента України, 150-річ-
ний ювілей Одеського національного університе-
ту ім. І. І. Мечникова, зважаючи на його досягнен-
ня та значення для національної освіти, науки і 
культури, відзначатиметься на державному рівні.

Історія Одеського університету (1865–2000) / 
[Л. О. Ануфрієв та ін. ; голов. ред. В. А. Сминтина] ; Одес. 
держ. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса : Астропринт, 
2000. – 224 с.

Новороссийский университет в воспоминаниях совре-
менников : к 135-летию Одес. ун-та : сборник / авт.-сост., 
вступ. ст., коммент. Ф. А. Самойлов. – Одесса : Астропринт, 
1999. – 296 с. – (Из истории Одесского университета). – 
ISBN 966-549-189-X.

Вишневський С. А. Діяльність Одеського університе-
ту в роки румунської окупації Південної України (1941–
1944 роки) / С. А. Вишневський // Наук. вісн. Мико-
лаїв. нац. ун-у ім. В. О. Сухомлинського. Сер.: Історичні 
науки. – 2013. – Вип. 3.35. – С. 127–130. – Відомості до-
ступні також з Інтернету: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/
Nvmdu_2013_3.35_20.pdf.

Іменні колекції професорів Одеського (Новоросійсько-
го) університету в Науковій бібліотеці ОНУ – національ-
не надбання держави : матеріали наук.-практ. конф., Оде-
са, 25–26 квітня 2000 р. / відп. ред. В. А. Сминтина [та 
ін.] ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Наук. б-ка. – Одеса : 
Астропринт, 2001. – 58 с.

Наукова бібліотека Одеського національного універси-
тету ім. І. І. Мечникова : іст. нарис : до 185-річчя заснуван-
ня / відп. ред. В. А. Сминтина.  – Одеса : Астропринт, 
2002. – 247 с.

Одеський національний університет імені І. І. Меч-
никова на сторінках центральної, регіональної та уні-
верситетської преси 2000–2010 рр. / М-во освіти і нау-
ки України, Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Наук. 
б-ка ; [авт.-упоряд.: С. О. Мерзлякова, О. В. Суровце-
ва ; відп. ред. М. О. Подрезова]. – Одеса : Астропринт, 
2010. – 903 с.

Сердюк В. В. Одеський університет ім. І. І. Мечнико-
ва // Українська Радянська Енциклопедія : [у 12 т.] / ред-
кол.: Бажан М. П. (голов. ред.) [та ін.]. – 2-ге вид. – Київ, 
1982. – Т. 7. – С. 497.

Хмарський В. М. Одеський національний універси-
тет // Енциклопедія історії України / НАН України, Ін-т іс-
торії України ; редрада: В. М. Литвин (голова) [та ін.] ; редкол.: 
В. А. Смолій (голова) [та ін.]. –  Київ, 2010. – Т. 7. – С. 548.

Професори Одеського (Новоросійського) університе-
ту : біогр. слов. / відп. ред. В. А. Сминтина ; упоряд. та біблі-
огр. ред. В. В. Самодурова [та ін.] ; редкол. Ю. О. Амброз [та 
ін.] ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Наук. б-ка. – Оде-
са : Астропринт, 2000. – Т. 1 : Ректори. – 120 с. ; Т. 2 : А – I. – 
448 c. ; Т. 3 : К – П. – 542 с. ; Т. 4 : Р – Я. – 544 с.

Українська книга в іменних фондах Наукової бібліотеки 
Одеського державного університету ім. І. І. Мечникова  : бі-
бліогр. покажч. / упоряд. Є. Савельєва [та ін.] ; ред.: М. По-
дрєзова, В. Самодурова ; Одес. держ. ун-т ім. І. І. Мечникова, 
Наук. б-ка. – Одеса : Астропринт, 1999. – 281 с.

Електронні ресурси
Списки літератури з історії Одеського (Новоросійсько-

го) університету [Електронний ресурс] // Наукова бібліо-
тека Одеського національного університету ім. І. І. Мечнико-
ва : [сайт]. – Текст. дані. – Одеса, [2014]. – Режим доступу: 
http://www.libonu.od.ua/ua/150ONU/ (дата звернення: 
25.08.2014). – Назва з екрана. 

Джерела до історії Одеського (Новоросійського) уні-
верситету [Електронний ресурс] // Наукова бібліотека 
Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова : 
[сайт]. – Текст.  дані. – Одеса, [2014]. – Режим доступу: 
http://www.libonu.od.ua/ua/150ONU/ (дата звернення: 
25.08.2014). – Назва з екрана. 
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Підготовлено Л. Рогальчук
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Травень



130

Ілля Ілліч Мечни-
ков – видатний укра-
їнський учений, філо-
соф, зоолог, біолог, 
бактеріолог, фізіолог 
і патолог. Він є одним 

з основоположників таких галузей медичної нау-
ки, як порівняльна патологія запалень, еволюцій-
на ембріологія, мікробіологія, імунологія, герон-
тологія, творцем учення про фагоцитоз та теорії 
імунітету.

І. Мечников народився на Харківщині, в маєт-
ку Панасівка, що в с. Іванівка (нині – Мечникове 
Куп’янського району Харківської області). Його 
батько, офіцер у відставці Ілля Іванович Мечни-
ков, був нащадком старовинного молдавського 
боярського роду. Мати,  Емілія Львівна, походи-
ла з родини письменника та перекладача Лейби 
Нойєховича (Лев Невахович).

Ілля був найменшим з п’яти дітей, що зроста-
ли у подружжя Мечникових. Його дитинство про-
йшло серед пишної природи Слобожанщини. Ве-
ликий вплив на формування особистості хлопця 
мав його старший брат Лев – надзвичайно тала-
новитий та енергійний. Він, не маючи й двадцяти 
років, вивчив понад десять мов, служив у дипло-
матичній місії та подорожував світом. Надзвичай-
ними талантами був обдарований і Ілля. З дитин-
ства він виявив неабияку музичну пам’ять і слух, 
схильність до точних наук і водночас – любов до 
природи, її законів і властивостей. У підлітковому 
віці роздобув мікроскоп, щоб удома досліджувати 
будову інфузорій.

У 1856 р. І. Мечникова прийняли відразу до 
2-го класу 2-ї Харківській гімназії, яку він закін-
чив із золотою медаллю в 1862 р.

Університетський курс природничого факуль-
тету Харківського університету юнак пройшов за 

два роки замість передбачених навчальним пла-
ном чотирьох. Під час навчання написав свою 
першу наукову роботу із зоології. 

У 1864 р., здавши іспити екстерном, І. Мечни-
ков відбув за кордон для ознайомлення з провідни-
ми науковими центрами Європи. Деякий час пра-
цював на о. Гельголанд у Північному морі, потім у 
Гіссенському університеті (Німеччина). У 1865 р. 
Ілля Ілліч переїхав до Неаполя, де познайомився 
з О. Ковалевським, 25-річним ученим-біологом. 
Разом  вони розпочали вивчення морських без-
хребетних. Ці досліди лягли в основу еволюційної 
ембріології. На час повернення до Російської імпе-
рії (1867) дослідники вже мали значні результати 
своїх наукових пошуків, за що були нагороджені 
премією Академії наук.

У 1867 р. І. Мечников успішно захистив ма-
гістерську дисертацію та був обраний доцентом 
Новоросійського університету в Одесі. Але на той 
час у молодого  вченого були дещо інші плани. Че-
рез рік, захистивши дисертацію «Історія розвитку 
Nebalia» на звання доктора зоології, він став до-
центом Петербурзького університету.

Взимку 1869 р. Ілля Ілліч одружився. 
До 1870 р. він працював із перервами, часто 
виїжджаючи за кордон. Здебільшого проводив 
дослідження з ембріології різних груп безхре-
бетних. 

У 1870–1882 рр. учений жив в Одесі, обіймав 
посаду ординарного професора  кафедри зоології 
та порівняльної анатомії в Новоросійському уні-
верситеті. В 1873 р., незважаючи на піклування 
та всебічну підтримку, померла від сухот його 
дружина. Це дуже вплинуло на Мечникова – він 
геть утратив сенс життя, намагався вчинити са-
могубство. Сучасники характеризували його як 
людину надзвичайно емоційну, вразливу, навіть 
афективну. Суїцидальні нахили, зрештою, стали 

15 травня

З безмежною вірою в силу науки
До 170-річчя від дня народження ². Мечникова (1845–1916)

Научное образование так необходимо 
для нравственного поведения,

что невежество следует отнести
 к наиболее безнравственным явлениям.

І. Мечников 1

1 Мечников И. Этюды оптимизма. – Харьков, 2013. – С. 271.
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першопричиною його подальших наукових від-
криттів.

Після 1873 р. І. Мечников на деякий час по-
їхав у ставропольські та астраханські степи до-
сліджувати антропологію калмиків. Незабаром 
він повернувся до роботи в Новоросійській уні-
верситет.

У 1875 p. Ілля Ілліч одружився вдруге. Він 
був щасливий у шлюбі і, коли молода дружина 
захворіла на смертельно небезпечний черевний 
тиф, дуже боявся втратити її. Намагаючись зно-
ву вкоротити собі віку, вчений навмисно заразив 
себе тифом. Але, тяжко перехворівши, і він, і 
дружина залишилися живими. На організм Меч-
никова недуга справила несподіваний ефект: він 
позбавився психічних розладів, зокрема депресії, 
ставши життєрадісним оптимістом, до того ж у 
нього покращився зір. Про подібні наслідки важ-
ких інфекційних захворювань науковці знали і до 
випадку з І. Мечниковим, але його приклад був 
надзвичайно показовим. Ілля Ілліч дедалі більше 
почав цікавитися медициною.

Незважаючи на життєві труднощі, в 1869–
1881 рр. учений продовжив займатися наукою, 
зокрема досліджувати безхребетних. Він сформу-
вав  власну теорію походження багатоклітинних. 
Уперше в Російській імперії, а саме в Одеській та 
Київській губерніях, І. Мечников застосував ме-
тод біологічного захисту рослин. Для зменшення 
популяції хлібного жука та довгоносика цих шкід-
ників навмисно заражали патогенними для них 
грибками.

У 1881 р. був убитий імператор Олександр II. 
Суспільно-політичний клімат у Росії значно по-
гіршився. Це стосувалось і галузі освіти. На знак 
протесту проти зростання бюрократичних ути-
сків в Новоросійському університеті І. Мечников 
подав у відставку і організував в Одесі приватну 
лабораторію.

Спостерігаючи під мікроскопом за клітина-
ми личинки морської зірки, вчений дійшов 
висновку, що клітини, які поглинають і пере-
травлюють органічні часточки, виконують в ор-
ганізмі ще одну функцію – захисну. Для підтвер-
дження цього він ввів в тіло личинки гострий 
шип. Через деякий час навколо шипа утворило-
ся скупчення клітин. Клітини, що поглинають 
або обволікають чужорідні для організму тіла, 
І. Мечников назвав фагоцитами, а саме явище – 
фагоцитозом.

У 1883 р. на з’їзді природознавців та лікарів 
в Одесі вчений виступив з доповіддю «О целеб-
ных силах организма». Наступну чверть століття 
він присвятив дослідженням процесів захисту від 
шкідливих мікробів та вірусів в організмі вищих 

тварин, перетворившись, за його власними слова-
ми, із зоолога на патолога. Також дослідник напи-
сав  низку праць з порівняльної ембріології.

У 1886 р. спільно з мікробіологом та епідемі-
ологом М. Гамалією І. Мечников створив першу 
в Росії бактеріологічну станцію для боротьби з 
інфекційними захворюваннями. Наступного року 
на цій станції вперше в Російській імперії почали 
робити щеплення від сказу. Тоді ж учений розпоря-
дився провести масову вакцинацію овець від сибір-
ки. Під його наглядом щеплення пройшло успішно. 
Тварини були здорові, епідемія зупинилася. Неза-
баром Ілля Ілліч поїхав у Відень, на Всесвітній кон-
грес гігієністів. А тим часом співробітники станції 
продовжували вакцинацію. Через день із чотирьох 
тисяч овець загинуло три тисячі. І. Мечников на-
магався з’ясувати причину невдалого щеплення, 
але його репутація дуже постраждала.

У 1888 р. Ілля Ілліч прийняв запрошення на 
роботу в Пастерівській інститут (Париж). Там він 
продовжив досліджувати явище фагоцитозу.

І. Мечников є одним із перших учених, які 
заклали основи геронтології – науки про процеси 
старіння. В 1898 р. він написав працю, в якій роз-
глядав старість як біологічне явище. Висловлена 
дослідником теза, що варто продовжувати життя, 
а не старість, набула неабиякої популярності се-
ред його послідовників.

У праці «Невосприимчивость в инфекцион-
ных болезнях» (1901) І. Мечников виклав свою 
фагоцитарну теорію імунітету. До відкриття вче-
ним явища фагоцитозу вважалося, що лейкоци-
ти пасивні та інертні й лише сприяють  розвитку 
запальних процесів. Мечников же довів, що вони 
активні й захищають імунітет організму. Це було 
революційне відкриття.

У подальшому Ілля Ілліч надзвичайно заціка-
вився мікробіологією та епідеміологією важких 
інфекційних хвороб – холери, чуми, тифу, ту-
беркульозу, ряду інших недугів, та видав низку 
праць, присвячених цій проблематиці. В 1903 р., 
працюючи разом з Э. Ру, він досліджував сифіліс. 
У цей час також вийшла друком книга «Этюды 
о природе человека», в якій І. Мечников виклав 
свої погляди на питання старості й старіння, ко-
трими займався багато років. Книгу присвячено 
явищу, названому «ортобіоз», тобто вмінню «жити 
правильно». Причинами передчасної смерті вче-
ний вважав самоотруєння організму токсинами 
мікробів та іншими отрутами. Для цього він пропо-
нував різні способи позбавлення їжі від мікробів, 
а також обмеження в раціоні м’яса. Обґрунтував 
необхідність вживання кисломолочних продуктів.

У 1904 р. І. Мечникова прийняли до Фран-
цузької академії наук. У 1905-му він став заступ-
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ником директора в Пастерівському інституті. 
А в 1907-му побачила світ ще одна праця вченого 
стосовно питань старіння – «Этюды оптимизма».

У 1908 р. І. Мечникова разом із П. Ерліхом 
було удостоєно Нобелівської премії з фізіології 
та медицини за дослідження природи імунітету. 
Загалом багатолітній труд у Пастерівському ін-
ституті дав свої плоди: Ілля Ілліч став лауреатом 
найпрестижніших премій, членом багатьох акаде-
мій і наукових товариств, у світі його шанували 
й поважали як ученого. У 1913 р. І. Мечникову 
запропонували посаду директора Інституту екс-
периментальної медицини у Петербурзі, але він 
не пристав на цю пропозицію.

Усе життя І. Мечников присвятив невтомним 
пошукам філософських основ існування. Його 
книга «Сорок лет искания рационального миро-
воззрения» (1913) стала своєрідним підсумком 
цих шукань.

Пізньої осені 1915 р. Ілля Ілліч дуже засту-
дився, невдовзі виникло ускладнення на серце. 
Сім місяців учений хворів, але лікарі допомогти 
так нічим і не змогли. 15 липня 1916 р. І. Мечни-
кова не стало. За його заповітом тіло було спале-
но. Мармурова урна з прахом і нині зберігається в 
Пастерівському інституті.

Великий учений не залишив після себе на-
щадків. Але йому  було про кого дбати: разом із 
дружиною вони  стали  опікунами її рано осироті-
лих молодших братів і сестер,  також піклувалися 
про племінників Іллі Ілліча.

Ольга Миколаївна Мечникова завжди допо-
магала чоловікові. Вона переклала багато його 
праць, написала біографічну книгу про вченого, 
намалювала кілька його портретів.

І. Мечников був засновником української 
школи епідеміологів, мікробіологів, імунологів, 
патологів. Під його безпосереднім керівництвом 
навчалися та працювали О.  Безредка, Д.  Забо-
лотний, Л.  Тарасевич, М.  Гамалія, М.  Чистович, 
Г.  Габричевський, Я.  Бардах, С.  Коршун та інші 
медики, які в подальшому стали гордістю вітчиз-
няної науки. Особливою заслугою Іллі Ілліча було 
створення в Україні дослідницьких установ. 

І. Мечников – учений світового рівня. Його 
іменем названо бактеріологічні та імунологічні 
інститути не тільки  в нашій державі, а й за кордо-
ном. У 1945 р., з нагоди 80-річчя від дня заснуван-
ня, ім’я великого вченого було присвоєно одному 
з найбільших і найпрестижніших університетів 
України – Одеському. Також на честь І. Мечнико-
ва в різних містах країни названо вулиці, встанов-
лено пам’ятники та меморіальні дошки.

Праці І.  Мечникова
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Підготовлено Л. Рогальчук

Великий флорентієць
До 750-річчя від дня народження Данте Аліг’єрі (1265–1321)

Данте являється найвищим виразом, 
поетичним вінцем та увінчанням того, 

що називаємо середніми віками. 
Та рівночасно, як людина геніальна, 

він усім своїм єством 
належить до новіших часів.

І. Франко 1

 1 Франко І. Данте Алігієрі. Характеристика середніх віків. Життя поета і вибір із його поезії. – Київ, 1965. – С. 19. 

Данте Аліґ’єрі – єдиний та найвеличніший 
із середньовічних поетів, чиї твори людство про-
довжує читати й осягати до нашого часу. На зла-
мі ХІІІ–ХІV ст. великий італієць своєю творчістю 
провістив нову еру в історії літератури. Пред-
ставник італійського Передренесансу, він увій-
шов у духовний світ Європи як предтеча ренесан-
сного гуманізму, заклав підвалини нового світо-

гляду, в основі якого – інтерес до людини. А са-
мого Данте – людину, поета, політика, філософа, 
дипломата – італійці, а також більшість європей-
ців визнали еталоном особистості далекого май-
бутнього. Аліґ’єрі став зачинателем італійської лі-
тературної мови,  основоположником італійської 
національної літератури. Його вплив на розвиток 
італійського та європейського красного письмен-
ства просто величезний, а всім відома поема «Бо-
жественна комедія» назавжди обезсмертила ім’я 
автора.

Народився Данте Аліґ’єрі у травні 1265 р. у 
Флоренції. Він походив зі старовинного флорен-
тійського  патриціанського  роду. Батьки майбут-
нього поета – Аліґ’єро Аліґ’єрі та донна Бела 
Абатська – дали синові ім’я Дуранте, ско-
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рочений варіант якого – Данте. З ним ми-
тець і ввійшов в історію всесвітньої літератури.

Про ранні роки життя Данте залишило-
ся надзвичайно мало фактів, але відомо, що з 
дитинства він виховувався на пам’ятках христи-
янської і античної літератури. Достеменно не 
встановлено, де і як Данте здобував початкову 
освіту, але, ймовірно, він пройшов через усі сту-
пені середньовічної міської школи. Протягом 
1285–1287 рр. студіював право у Болонському 
університеті, але не закінчив його з невідомих 
причин. Усебічну освіту  здобував самотужки – 
оволодів знаннями з теології, філософії, історії, 
міфології, права, астрономії, фізики, математи-
ки, риторики. 

Класичною освітою Данте зобов’язаний сво- 
єму другові та вчителю Брунетто Латіні – відо- 
мому італійському вченому, письменнику та 
політичному діячеві. Він надзвичайно вплинув 
на становлення Данте, який згодом став одним 
із найосвіченіших людей свого часу, справжнім 
енциклопедистом. Володіючи різними мовами, 
мав змогу читати іноземну літературу та твори 
античних авторів. Найулюбленішим поетом був  
Вергілій.

Поезією Данте захопився, навчаючись у Бо-
лонському університеті.  Першим його наставни-
ком у віршуванні був відомий італійський поет 
доби Треченто Чіно да Пістойя. Своїм учителем і 
батьком у поезії Данте вважав Гвідо Гвініцеллі – 
викладача літератури Болонського університету, 
засновника школи «солодкого нового стилю». Лі-
рика цієї школи поєднувала в собі досвід прован-
сальської лицарської поезії з витонченим культом 
служіння прекрасній дамі й традиції сицилійської 
поезії, насиченої роздумами та філософським спо-
гляданням краси. 

Приєднавшись до цієї школи, Данте почав 
складати сонети. Його перші ліричні поезії на-
лежать до другої половини 80-х рр. ХІІІ ст. 
У 1292 р. з’явилася перша збірка поета «Нове 
життя» (Vita nuova), до якої було включено 
30 поезій (25 сонетів, 4 канцони, 1 баладу), 
об’єднаних прозою. Ця книга – справжня перли-
на Дантової юності. Вона стала першим здобут-
ком ренесансної літератури, гімном життю і лю-
бові. Її вважають першою у західноєвропейській 
літературі автобіографічною повістю, написаною 
італійською мовою. 

У книзі автор розповів про історію свого ко-
хання до Беатріче Портінарі, зустріч з якою ста-
ла найвидатнішою та найсвітлішою подією в його 
житті. Ще дев’ятирічним хлопчиком побачив 
Данте Беатріче – юного ангела, палко покохав її 
і згодом подарував безсмертя, оспівавши у своїх 

віршах так, як тільки може оспівати щиро зако-
ханий геніальний поет. Для Данте Беатріче стала 
володаркою його духу, символом чистоти, ласки,  
святості та ідеальної жіночої вроди. Її світлий 
образ у багатьох творах  він зобразив як напівбо-
жество: 

Хто чув її, – смиренність дум свята
Проймає в того серце добротливо.
Хто стрів її, той втішений сповна.
Коли ж іще всміхається вона,
Марніє розум і мовчать уста, –
Таке-бо це нове й прекрасне диво. 

(Сонет 11. Пер. М. Бажана)

Данте був у розпачі, коли померла його ко-
хана. Він увесь час думав про неї і продовжував 
присвячувати свої вірші. З часом для розради по-
чав студіювати філософію, вивчати Цицерона та 
Боеція. Але протягом усього творчого життя про-
довжував оспівувати незабутню Беатріче. «Він 
заквітчав її вінцем такої слави, /Якою ні одна 
з жінок ще не пишалась», – писала Леся Україн-
ка у вірші «Забута тінь». 

 Проте життя тривало. Поет одружився з 
Джеммою Донатті, про яку жодного разу не зга-
дав у своїх творах, у сім’ї народилося двоє синів.

Доля готувала ще чимало випробувань для 
великого поета, бо він був не лише митцем, а й 
громадянином, пристрасною та небайдужою лю-
диною.

 У країні на той час точилася запекла бороть-
ба між буржуазією та прибічниками феодального 
суспільства. Сім’я Аліґ’єрі за політичними пере-
конаннями здавна належала до партії гвельфів, 
що виражала інтереси міської буржуазії та висту-
пала за обмеження впливу імператора. Гвельфам 
протистояла партія гібелінів – прихильників ім-
ператора. За традицією своєї сім’ї, Данте підтри-
мував гвельфів. Вир політичної боротьби захопив 
юнака і вплинув на формування його активної та 
діяльної натури. Данте виявився людиною цільно-
го характеру, сильних пристрастей. Як істинний 
патріот своєї батьківщини, він мріяв про єдину 
Італію. 

У 1290-х рр. участь Данте у громадсько-
му житті активізувалася. Він приєднався до 
цеху аптекарів та лікарів. Це дало йому право 
брати участь у виборах, і в 1295 р. його було 
обрано одним із старійшин частини міста – Сан-
П’єр Маджоре. Данте також входив до Ради 
ста, що відповідала за фінансові справи Фло-
рентійської республіки. У 1300 р. він став од-
ним із семи членів колегії пріорів, яка прави-
ла міською комуною Флоренції. Неодноразо-
во йому доводилося виконувати дипломатич-
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ну місію у Римі на переговорах з папою Боні-
фацієм VІІІ. 

У політичній боротьбі партія гвельфів пере-
могла гібелінів, але згодом у гвельфів відбувся 
розкол на білих і чорних. Чорні підтримували 
папу, білі, у т. ч. й Данте, виступали проти пов-
ного підкорення Флоренції папою. У цій боротьбі 
перемогли чорні. Тож Данте було піддано репре-
сіям. Будинок поета розгромили, а його самого 
засудили до спалення. Він змушений був у 1302 р. 
назавжди покинути рідне місто. 

Впродовж довгих 19 років Данте мандрував 
країною, а в 1308–1310 рр., згідно з твердженням 
італійського письменника Дж. Боккаччо, першо-
го біографа поета, перебував у Парижі – центрі 
філософсько-богословських занять. Данте слухав 
лекції у Сорбонні, а також викладав. У 1318 р. він 
переїхав до Равенни і оселився в будинку, котрий 
йому подарував правитель міста Гвідо де Полен-
та. Тут поет прожив до кінця життя.

Перебуваючи у вигнанні, Данте служив при 
дворах італійських північних герцогів-меценатів – 
був у них секретарем, упорядковував бібліотеки. 
І всі ці роки він не припиняв літературної праці. 
Незважаючи на  багаторічні поневіряння, дух по-
ета залишився незламним, а талант лише міцнів. 
Данте створював філософські праці та поетичні 
твори, в яких виступав як мислитель, керований 
бажанням учити людей відкривати світ істини, 
сприяти моральному поліпшенню суспільства. 

Особливе місце у творчому доробку Данте 
посідає поетично-прозаїчний трактат «Бенкет» 
(1304–1307). Цей твір складається з канцон, а 
також коментаря з поясненням їх алегоричного 
змісту. Сюжет трактату середньовічний, але в 
думках та устремліннях, виражених у ньому, по-
мітні риси світогляду ренесансної доби. У цьому 
творі поет висловив думку, що істинне благород-
ство є виразом мудрості та духовної довершено-
сті, особистої гідності людини, а не багатства й 
аристократичного походження. «Бенкет» про-
йнятий утвердженням цінності пізнання, допит-
ливого духу людини. У цьому трактаті вперше 
прозвучала ідея створення загальноіталійської 
літературної мови, адже до цього в літературі ви-
користовувалася латина.

Національною ідеєю пронизаний науково-фі-
лософський, лінгвістичний та історико-літератур-
ний трактат «Про народну мову», в якому Данте 
виступив на захист народної мови (волгаре), ствер-
джуючи, що саме вона повинна стати національ-
ною літературною мовою і таким чином сприяти 
об’єднанню нації. Це була перша в Європі мовозна-
вча праця. Вона і нині  є надзвичайно цінним дже-
релом для вивчення італійської літературної мови.

Свої  соціально-політичні  погляди Данте  ви-
клав в одній із найцікавіших філософських 
праць –  трактаті «Монархія» (1313). У ньому ав-
тор одним із перших проголосив принцип розді-
лення духовної та світської влади, визначив, що 
необхідно для миру та благополуччя, подав пози-
тивний релігійний та моральний ідеал образу сві-
тового монарха, влада якого ґрунтується на праві, 
моралі, божественній санкції, на природі світо-
вого устрою. Це був перший на той час в Європі 
трактат про загальний мир.

Невідомо, коли були створені поетом перші 
пісні поеми «Божественна комедія», яку визнали 
одним із найкращих творів світової літератури. 
Задум цього геніального творіння виник у Данте 
ще під час роботи над збірником «Нове життя», 
а завершив він цей твір незадовго до смерті, у 
1321 р. 

Зосереджено працювати над поемою Данте 
розпочав у серпні 1313-го, усамітнившись у гір-
ському монастирі бенедиктинців. Він назвав її 
«комедією» за усталеними середньовічними ка-
нонами: так називали тоді твори, які починалися 
сумно (Пекло), а закінчувалися щасливо (Рай). 
Назва «Божественна комедія», під якою поема 
ввійшла в історію літератури, з’явилася пізніше, 
у венеціанському виданні 1355 р., після того, як 
Дж. Боккаччо назвав Данте «божественним пое-
том». Ще за однією з версій епітет «Божественна» 
було додано потомками пізніше, у ХVІ ст., як ви-
знання вищого ступеня досконалості твору. 

Свою «Комедію» Данте створив у жанрі серед-
ньовічних алегоричних «видінь». Перетворивши 
себе на персонажа власної поеми, поет здійснив 
дивовижну мандрівку  27 частинами потойбічного 
світу (дев’ять кіл Пекла, дев’ять кіл Чистилища, 
дев’ять небес Раю) до Емпірею – вищої небесної 
точки, в разі досягнення якої на людину чекає ду-
ховне осяяння. Провідниками Данте-персонажа 
по цих колах виявилися його попередник Вергі-
лій (символ земного розуму) та кохана Беатріче 
(символ божественного розуму). Їх образи також 
символізують велич національної поезії, благород-
ну любов та чисту споглядальність – три речі, які 
найбільше цінував Данте і які вели його життєвим 
шляхом.

Надзвичайно цікавою є композиція поеми – 
складна і одночасно довершена. За її основу Данте 
взяв цифру «3» та похідні від неї. Як символ всьо-
го, що має становлення, розвиток і завершення, 
«трійка» надзвичайно пасувала до задуму автора. 
«Комедію» поділено на три частини – «Пекло», 
«Чистилище», «Рай». Кожна з них має 33 пісні, 
написані терцинами (потрійна рима). З трьох ряд-
ків складається кожна строфа. Разом із Вступом 
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кількість пісень у поемі дорівнює 100. Квадрат 
десяти у цьому разі символізує довершеність. І 
дійсно, твір є геніальним зразком довершеності. 
В цілому «Божественна комедія» складається з 14 
230 віршів. 

Така побудова надала поемі надзвичайної 
стрункості, завдяки чому її порівнювали з готич-
ним собором. «Божественну комедію» було ство-
рено мистецьки образно й досконало. У ній дуже 
яскраво відображено уявну мандрівку поета, його 
зустрічі з численними персонажами. Відомий 
український літературознавець О.  Білецький за-
значав: «Данте в собі одному поєднав і архітекто-
ра, і муляра, і скульптора, і живописця» 1. 

Створюючи «Комедію», Данте прагнув прове-
сти читача через страждання і покуту до пізнання 
вищої істини, допомогти йому, відкинувши вну-
трішній розлад, зрозуміти сенс свого буття, щоб 
бути щасливим. Це і є мета поеми – визволити 
людей, що живуть на землі, від стану гріховності 
й вивести їх на шлях до блаженства й щастя. Пе-
ред читачем постав весь світ середньовіччя – осо-
бливо в неперевершених сценах Пекла, у похму-
рих підземеллях якого Данте помістив відомих 
міфологічних героїв та багатьох своїх сучасників. 
Зображуючи долі людства, автор подав одночасно 
також історію особистого життя. Він – герой пое-
ми, який сам падає, спокутує власні гріхи, бореть-
ся й воскресає. Поет зібрав воєдино весь досвід 
розуму і серця, художньо переосмислив основні 
мотиви та ідеї своїх попередніх творів, щоб сказа-
ти своє слово на користь світу.

«Божественна комедія» стала своєрідним син-
тезом культури і духовного життя середньовіч-
чя – тієї доби, коли жив її автор, і водночас проло-
гом до культури Відродження. Ще сучасники Дан-
те відчули, що його поема – справжнє прозріння 
та послання в майбутнє. Всі наступні покоління 
людства звертались до  цього шедевра, шукаючи в 
ньому відповіді на болючі питання. Саме тому «Бо-
жественна комедія» стала однією з найцінніших 
пам’яток, створених людством упродовж розвитку 
європейської культури. У ній відбилася реальність 
ХІІІ – початку ХІV ст. Для прийдешніх поколінь 
Данте відкрив нові глибини й висоту людського 
духу в пошуках правди та справедливості, висту-
пив реформатором, апостолом, учителем.

Упродовж багатьох століть навколо спадщи-
ни Данте та його особистості не вщухають дис-
кусії. Поета вважали єретиком, революціонером, 
соціалістом, вимагали публічного спалення його 

творів. Проте Ватикан, визнаючи, що Данте був 
гордістю та славою Італії, вирішив вважати його 
невинним католиком. В Італії Данте називали про-
сто «Поетом», а «Божественну комедію» – просто 
«Книгою». Своїм свободолюбством, творчістю та 
закликами до об’єднання країни поет завжди на-
дихав італійських патріотів.

Про великого флорентійця написано дуже 
багато, створено численні «дантівські» товари-
ства, які публікують праці у спеціальних дантоло-
гічних журналах. Творчість поета, зокрема його 
«Божественна комедія», викликала особливий 
інтерес митців багатьох епох та країн. Осмислю-
ючи «Божественну комедію», вони створювали 
за її сюжетом власні мистецькі шедеври. Найви-
датніші з них – твори художників С. Ботічеллі, 
Мікеланджело Буонарроті,  Дж. Вазарі, Рафаеля, 
Г. Доре, О. Родена, Е. Дега, Р. Гуттузо, С. Далі та 
багатьох інших.

Великий інтерес до творчості Данте вияв-
ляли діячі української культури. Високо цінував 
і часто згадував Данте Т. Шевченко. Постійно 
цікавився художньою спадщиною італійського 
поета  І. Франко.  Він переклав і прокоментував 
найважливіші уривки з «Божественної комедії», 
а в 1913 р. видав книгу «Данте Аліґієрі. Характе-
ристика середніх віків. Життя поета і вибір із його 
поезії», яка стала першим цілісним філологічним 
дослідженням творчості великого італійця. Серед 
перекладачів окремих частин безсмертної поеми 
та сонетів  були Леся Українка, В. Самійленко, 
М.  Вороний, В.  Барка,  П. Карманський, М. Риль-
ський, М. Бажан, Д. Павличко, І. Драч, В. Коро-
тич та ін. Повний і найвідоміший переклад поеми 
здійснив Є. Дроб’язко. Видатному поетові при-
свячували свої вірші Леся Українка, Л. Костенко, 
М. Зеров, Юрій Клен, Т. Осьмачка та ін.

Данте Аліґ’єрі помер на 57-му році життя у 
ніч із 13 на 14 вересня 1321 р. від болотяної ли-
хоманки, якою заразився, повертаючись із Вене-
ції до Равенни. Поховали митця в Равенні, у мурі 
францисканського костьолу. Правитель міста  по-
клав на його чоло лавровий вінок. На жаль, за 
життя такої почесті Данте вшанований не був. 
Під барельєфом, на якому поет зображений з кни-
гою, зроблено напис, який закінчується словами: 

Тут я запертий,  Данте, 
                              вигнанець з рідного краю, 
Якого вродила Флоренція, 
                                  мати, що мало любила 2.

1 Білецький О. Зібрання праць : в 5 т. – Київ, 1966. – Т. 5. – С. 28.
2 Переклад  І. Франка.
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Червень тому зелениться, хто працювати не ліниться.

Червень літо зрум’янив, а липень громами розпік.

У червні перша ягідка в роток, а друга – в козубок.

У червні люди раді літу, як бджоли цвіту.

Ранок миє щоки,
Утира рум’янець.
Взявся клен у боки – 
Хоче йти у танець.

Сріберні сувої…
Під вікном калина
Від роси густої
Струшує хустину.

У червневій тиші
Ні димів, ні гаму,
Тільки сонце пише
Дивну панораму.

Розлилися чари
По лісах, по луках – 
Невідомі барви,
Невідомі звуки.

На початку літа
По земному праву
Червоніють квіти,
Зеленіють трави.

Пахнуть полуднево
Далі барвінкові.
І земля і небо
Сходяться в любові.

В. Крищенко  1

 1 Крищенко В. Літо // Поезії / В. Крищенко. – Київ, 2002. – С.314.
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Червень

1 
Міжнародний день захисту дітей
Відзначається щорічно з 1949 р. відповідно до ухвали Ради Міжнародної демократичної федерації 

жінок
Всесвітній день батьків
Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A/RES/66/292 від 

15.10.2012 р.
День захисту дітей
Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України № 568/98 від 30.05.1998 р.
150 років від дня народження Марії Теофілівни Павликів (1865 – бл. 1930), української спі-

вачки 
120 років від дня народження Романа Павловича Придаткевича (1895–1980), українського 

композитора, скрипаля, музикознавця, педагога 

2 
275 років від дня народження Данасьєна Альфонса Франсуа де Сада [більш відомий як маркіз 

де Сад (1740–1814)], французького письменника, філософа
175 років від дня народження Томаса Гарді (1840–1928), англійського письменника 

3 
Рівноапостольних Костянтина та ªлени
100 років від дня народження Костя Шонки-Русича (1915–1985), українського художника-ема-

лювальника, мистецтвознавця  (США) 
90 років від дня народження Анатолія Васильовича Ефроса [справж. – Натан Ісаєвич Ефрос 

(1925–1987)], російського театрального режисера
90 років від дня народження Януша Радзейовського (1925–2002), польського історика, дослід-

ника історії України та українсько-польських відносин 
80 років від дня народження Ганни Михайлівни Колесник-Ратушної (1935), української спі-

вачки 
75 років від дня народження Вадима Сергійовича Авлошенка (1940–2014), українського кіно-

оператора і кіносценариста 

4 
Міжнародний день безвинних дітей – жертв агресії
Відзначається щорічно відповідно до рішення Надзвичайної спеціальної сесії Генеральної Асам-

блеї ООН A/RES/ES-7/8 від 19.08.1982 р.
210 років від дня народження Яна Православа Коубека (1805–1854), чеського славіста, етно-

графа, поета, публіциста, перекладача, педагога 

5 
Всесвітній день навколишнього середовища
Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A/RES/2994 (ХХVІІ) 

від 15.12.1972 р.
210 років від дня народження Петра Карловича Клодта [Клодт фон Юргенсбург (1805–1867)], 

російського скульптора і майстра ливарної справи 
140 років від дня народження Ольги Антонівни Бачинської (1875–1951), української громад-

ської діячки, колекціонера, знавця народної української вишивки 
140 років від дня народження Станіслава Костки Неймана (1875–1947), чеського письменни-

ка, громадського діяча 
130 років від дня народження Михайла Івановича Гордієвського (1885 – після 1938), україн-

ського філософа, історика, освітнього діяча   
120 років від дня народження Михайла Омеляновича Ялового [псевд. – Юліан Шпол, Михай-

ло Красний (1895–1937)], українського поета, прозаїка, драматурга 
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Червень

90 років від дня народження Миколи Васильовича Плав’юка (1925–2012), українського еко-
номіста, політичного діяча, останнього президента уряду УНР в екзилі (Канада)

80 років від дня народження Євгена Васильовича Концевича (1935–2010), українського 
письменника, перекладача 

6 
День журналіста
Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України № 251/94 від 25.05.1994 р.
275 років від дня народження Луї Себастьєна Мерсьє (1740–1814), французького письменника 
160 років від дня народження Івана Петровича Білоконського (1855–1931), українського ос-

вітнього і громадського діяча, літератора 
160 років від дня народження Івана Михайловича Садовського (1855–1911), українського 

вченого в галузі ветеринарної анатомії та мікробіології 
140 років від дня народження Томаса Манна (1875–1955), німецького письменника, класика 

світової літератури ХХ ст., лауреата Нобелівської премії в галузі літератури  (1929)
130 років від дня народження Євгена Володимировича Вульфа (1885–1941), українського 

вченого-ботаніка 
130 років від дня народження Михайла Венедиктовича Микиші (1885–1971, українського спі-

вака і педагога 
120 років від дня народження Миколи Олександровича Щорса (1895–1919), українського вій-

ськового діяча, воєначальника часів громадянської війни 
110 років від дня народження Михайла Федоровича Шостаковського (1905–1983), україн-

ського хіміка 
100 років від дня народження Михайла Дмитровича Тодорова (1915–1997), українського жи-

вописця 
75 років від дня народження Олександра Олексійовича Васильківського (1940), українсько-

го письменника 

7 
День працівників місцевої промисловості
Відзначається щорічно в першу неділю червня відповідно до Указу Президента України № 726/02 

від 20.08.2002 р.
День працівників водного господарства
Відзначається щорічно в першу неділю червня відповідно до Указу Президента № 226/03 від 

18.03.2003 р.
280 років від дня народження Кирила Івановича Головачевського (1735–1823), українського 

і російського живописця 
180 років від дня народження Адольфа Гейдука (1835–1923), чеського поета 
90 років від дня народження Віля Григоровича Гримича (1925), українського перекладача, 

критика 
80 років від дня народження Бориса Миколайовича Буєвського (1935), українського компо-

зитора 

8 
Всесвітній день океанів
Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A/RES/63/111 від 

12.02.2009 р.
160 років від дня народження Наталії Іванівни Кобринської (1855–1920), української пись-

менниці і громадської діячки 
110 років від дня народження Антіна Павлося (1905–1954), українського скульптора 

9 
240 років від дня народження Георга Фрідріха Гротефенда (1775–1853), німецького філолога, 

котрий заклав основи дешифрування давньоперського клинопису 
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140 років від дня народження Генрі Халлетта Дейла (1875–1968), англійського фармаколога і 
фізіолога, лауреата Нобелівської премії в галузі фізіології та медицини (1936)

10 
260 років від дня заснування (1755) Київського військового шпиталю (нині – Головний вій-

ськово-медичний клінічний ордена Червоної Зірки центр «Головний військовий клінічний госпіталь»)
150 років від дня народження Фредеріка Альберта Кука (1865–1940), американського судно-

вого лікаря, полярного дослідника і бізнесмена 
120 років від дня народження Іммануїла Великовського (1895–1979), історика, фізика, психо-

аналітика 
100 років від дня народження Сола Беллоу (1915–2005), американського письменника, лауреата 

Нобелівської премії в галузі літератури (1976)

11 
150 років від дня народження Арпада Земплені (1865–1919), угорського письменника і перекла-

дача 

12 
Всесвітній день боротьби із дитячою працею
Відзначається щорічно відповідно до ініціативи Міжнародної організації праці з 1999 р.
День працівника фондового ринку
Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України № 202/08 від 11.03.2008 р.
190 років від дня народження Антоні Шнайдера (1825–1880), українського краєзнавця, істори-

ка, археолога, етнографа 
110 років від дня народження Романа Євстахійовича Барановського (1905–1986), україн-

ського ветеринара, громадського діяча (США)
110 років від дня народження Фросини Андріївни Карпенко (1905–1992), української народної 

поетеси 

13 
150 років від дня народження Олександра Миколайовича Виєзжева (1865–1918), українсько-

го живописця 
150 років від дня народження Вільяма Батлера Єйтса (1865–1939), ірландського поета, драма-

турга, театрального діяча, лауреата Нобелівської премії в галузі літератури (1923)

14 
День працівників легкої промисловості
Відзначається щорічно в другу неділю червня відповідно до Указу Президента України № 285/94 

від 09.06.1994 р.
Всесвітній день донора крові
Відзначається щорічно відповідно до рішення Всесвітньої асамблеї охорони здоров’я WHA 58.13 

від 23.05.2005 р. Цього дня в 1868 р. народився австрійський лікар К. Ландштейнер, який відкрив гру-
пи крові у людини 

180 років від дня народження Миколи Григоровича Рубінштейна (1835–1881), російського 
піаніста, педагога, засновника Московської консерваторії 

170 років від дня народження Івана Васильовича Лучицького (1845–1918), українського і 
російського історика-медієвіста, педагога 

125 років від дня народження Антіна Заплітного (1890–1963), українського правознавця, гро-
мадського діяча (США)

15 
Всесвітній день поширення інформації щодо зловживань стосовно літніх людей
Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A/RES/66/127 від 

09.03.2012 р.

Червень
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260 років від дня народження Антуана Франсуа де Фуркруа (1755–1809), французького хімі-
ка, який відкрив хімічний елемент іридій 

130 років від дня народження Володимира Павловича Муравйова (1885–1963), українського 
вченого в галузі фітопатології 

130 років від дня народження Миколи Дмитровича Потьомкіна (1885–1965), українського 
вченого в галузі тваринництва 

100 років від дня народження Томаса Гакла Веллера (1915–2008), американського вірусолога, 
лауреата Нобелівської премії в галузі фізіології і медицини (1954)

16 
240 років від дня ліквідації (1775) російським самодержавством Запорозької Січі 
160 років від дня народження Георгія Павловича Шлейфера (1855–1913), українського архі-

тектора 
90 років від дня народження Марії Андріївни Вальо (1925–2011), українського бібліографа, 

літературо- та бібліотекознавця
90 років від дня народження Олени Георгіївни Криштоф (1925–2001), російської письменниці 

в Україні 

17 
Всесвітній день боротьби з опустелюванням і засухою 
Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A/RES/49/115 від 

19.12.1994 р.
90 років від дня народження Ласло Надя (1925–1978), угорського  поета, перекладача 

18 
170 років від дня народження Шарля Луї Альфонса Лаверана (1845–1922), французького біо-

лога і паразитолога, лауреата Нобелівської премії в галузі фізіології і медицини (1907)
110 років від дня народження Йосипа Самуїловича Брагінського (1905–1989), російського 

літературознавця, дослідника перської і таджицької літератур 
110 років від дня народження Дмитра Григоровича Гринька (1905–1986), українського пись-

менника, літературного критика і публіциста 
110 років від дня народження Левка Івановича Медведя (1905–1982), українського вченого-гі-

гієніста 
100 років від дня народження Костянтина Івановича Заблонського (1915–2006), українсько-

го інженера-механіка, фахівця в галузі дизайну і теорії машин та механізмів 
100 років від дня народження Леоніда Івановича Чернова (1915–1990), українського живо-

писця і графіка 
80 років від дня народження Юрія Мефодійовича Соломіна (1935), російського актора театру 

й кіно 

19 
Всесвітній день дитячого футболу 
Проголошений Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) і Міжнародною федерацією футбольних асоці-

ацій (ФІФА) з метою привернення уваги світової спільноти до проблем дітей і пропаганди здорового 
способу життя серед молоді

90 років від дня відкриття (1925) у Києві першої у світі виставки з вивчення світового про-
стору 

120 років від дня народження Олександра Ілліча Бродського (1895–1969), українського вче-
ного в галузі фізичної хімії 

90 років від дня народження Олександри Захарівни Смолярової (1925–2014), української ак-
триси 

20 
Всесвітній день біженців
Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A/RES/55/76 від 

04.12.2000 р.

Червень
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140 років від дня народження Отеніо Абеля (1875–1946), австрійського палеонтолога 
120 років від дня народження Діонизія Зубрицького (1895–1949), греко-католицького свяще-

ника, українського письменника, художника, публіциста (Словаччина)
110 років від дня народження Сергія Костянтиновича Всехсвятського (1905–1984), україн-

ського астрофізика 
100 років від дня народження Олександра Борисовича Слуцького (1915–1967), українського 

історика 
90 років від дня народження Андрія Васильовича Німенка (1925–2006), українського скуль-

птора, графіка, мистецтвознавця, поета 

21 
День медичного працівника
Відзначається щорічно в третю неділю червня відповідно до Указу Президента України № 281/94 

від 03.06.1994 р.
210 років від дня народження Миколи Васильовича Закревського (1805–1871), українського 

історика, археолога, фольклориста, етнографа, лінгвіста, письменника, літописця Києва 
175 років від дня народження Акакія Ростомовича Церетелі (1840–1915), грузинського поета 

і громадського діяча 
130 років від дня народження Ігоря (Губи) [справж. – Іван Семенович Губа (1885–1966)], україн-

ського церковного діяча, одного із засновників УАПЦ в екзилі  (США)
125 років від дня народження Петра Івановича Франка (1890–1941), українського педагога і 

письменника, громадського діяча, науковця 
110 років від дня народження Жана Поля Сартра (1905–1980), французького письменника та 

філософа, лауреата Нобелівської премії в галузі літератури (1964)
80 років від дня народження Франсуази Саган (1935–2004), французької письменниці 

22 
Початок Великої Вітчизняної війни (1941)
День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні
Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України № 1245/2000 від 17.11.2000 р.

23 
Міжнародний день вдів
Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A/RES/65/189 від 

23.02.2011 р.
День Державної служби ÎÎÍ
Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A/RES/57/277 від 

20.12.2002 р.
День Державної служби
Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України № 291/03 від 04.04.2003 р.
280 років від дня народження Жана Батіста Рене Робіне (1735–1820), французького філосо-

фа-матеріаліста, просвітителя 
120 років від дня народження Олександра Петровича Юри-Юрського (1895–1968), україн-

ського актора, режисера, декламатора 
90 років від дня народження Євгена Васильовича Дущенка (1925–2011), українського диригента 

24 
130 років від дня народження Яна Токаржевського-Карашевича (1885–1954), українського 

громадського діяча, дипломата, фахівця в галузі геральдики (Велика Британія)

25 
День моряка
Відзначається щорічно відповідно до Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моря-

ків та несення вахти STCW/CONF.2/DC/4 від 2010 р.
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День митної служби України
Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України № 353/92 від 22.06.1992 р.
125 років від дня народження Ганса Мархвіци (1890–1965), німецького письменника 
110 років від дня народження Пятруся [Петра Устимовича] Бровки (1905–1980), білоруського 

поета 

26 
Міжнародний день боротьби зі зловживанням наркотичними засобами та їхнім незаконним 

обігом
Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A/RES/42/112 від 

07.12.1987 р.
Міжнародний день на підтримку жертв тортур
Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A/RES/52/149 від 

12.12.1997 р.
70 років від дня підписання (1945) у Москві радянсько-чехословацької угоди, згідно з якою Закар-

паття ввійшло до складу УРСР 
100 років від дня народження Елеонори Миколаївни Томм (1915–1988), української співачки 

27 
130 років від дня народження Антоніни Миколаївни Кудрицької (1885–1971), української 

письменниці, фольклористки, журналістки 

28 
День Конституції України
Відзначається щорічно в день прийняття Верховною Радою України Основного Закону України. 

Святковий неробочий день в Україні відповідно до ст. 73 Кодексу законів про працю
День молоді
Відзначається щорічно в останню неділю червня відповідно до Указу Президента України 

№ 323/94 від 22.06.1994 р.
День молодіжних та дитячих громадських організацій
Відзначається щорічно в останню неділю червня відповідно до Указу Президента України 

№ 599/2008 від 27.06.2008 р.; зі змінами № 600/2011 від 24.05.2011 р.
190 років від дня народження Еміля Ерленмейєра (1825–1909), німецького хіміка-органіка 
140 років від дня народження Анрі Лебега (1875–1941), французького математика
80 років від дня народження Анатолія Васильовича Онуфрієнка (1935–1997), українського 

баяніста і педагога 
75 років від дня народження Мохаммада Юнуса (1940), бангладешського банкіра, економіста, 

лауреата Нобелівської премії миру (2006)

29 
110 років від дня народження Володимира Олександровича Фемеліді (1905–1931), україн-

ського композитора і диригента 
90 років від дня народження Джорджо Наполітано (1925), італійського політика 

30 
330 років від дня народження Джона Гея (1685–1732), англійського поета і драматурга 
120 років від дня народження Томи Кобзея (1895–1972), українського громадського діяча і пись-

менника (Канада)
120 років від дня народження Юліана Стечишина (1895–1971), українського громадського і ре-

лігійного діяча, засновника і голови «Українського союзу самовизволення» (Канада)
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Євген Васильович 
Концевич – самобут-
ній, талановитий май-
стер короткої прозової 
форми, есеїст, один із 
найяскравіших пред-
ставників житомир-

ської літературної школи, людина, яка об’єднува-
ла довкола себе еліту творчої інтелігенції України.

Народився Є. Концевич у с. Млинище, що на 
Житомирщині. Його мати працювала на фермі,  
куди малим бігав і Євген, адже з дитинства мріяв 
стати ветеринаром. Рятуючись від післявоєнного 
голоду, у 1947 р. сім’я Концевичів переїхала до 
Житомира. 

Живучи у місті, хлопець гостро відчував пре-
зирство житомирських російськомовних ровес-
ників, бо «сільською» мовою говорити було не 
модно. Та Євген не зраджував українську  – спіл-
кувався, всупереч моді, тільки нею, і це стало під-
ґрунтям для формування національної свідомості 
майбутнього літератора.

1952 р. став переломним у житті юнака. Спе-
котного липневого дня, стрибаючи з Голови Чаць-
кого – високого скелястого виступу над Тетере-
вом, 17-річний Євген пірнув у воду, а виплисти 
не зумів. Його врятували друзі, винесли на берег. 
Це був останній день, коли Є. Концевич ступав 
по землі власними ногами… Перемагаючи біль у 
зламаному хребті, він поривався встати: «Лікарю, 
завтра спортивні змагання. Я маю бігти». «Будеш 
бігати, синку, будеш», – казав, відвертаючи по-
гляд, досвідчений хірург. Разом з усіма світила-
ми медицини він був безсилим проти вироку долі 
цього хлопчини. I ось ще вчора молодий i сильний 
юнак нині вже не міг підвестися з ліжка. «Коли б 

мені тоді сказали, що я ось так, нерухомо, лежа-
тиму 56 років, я б закінчив життя самогубством. 
А так кожного дня вірив: завтра піднімуся, завтра 
знову ходитиму...» – згадував письменник 1.

Навчаючись у школі, Євген товаришував з 
однокласником Василем Хомичевським, сином 
перекладача античної літератури Бориса Тена 
(псевдонім М. Хомичевського). Батько друга по-
бачив, що в Євгена є літературний хист та чут-
тя мови і, коли із хлопцем сталася біда, порадив 
йому писати. Невідступний біль якоюсь мірою 
заступала втіха від праці над словом. До юнака 
почали приходити  письменники-початківці брати 
Шевчуки. Один із них, Валерій, відмовив Євгена 
писати гумористичні оповідання та запропонував 
звернутися до більш серйозного жанру – прози. 
Згодом твори Є. Концевича почали публікувати 
в газеті «Літературна Україна», в журналах «Ві-
тчизна», «Дніпро», «Україна».

Євген  заочно закінчив 10 клас і в 1963 р. 
вступив  на  заочне  відділення   Житомирського 
педінституту. Після виходу в 1964-му збірки 
оповідань «Дві криниці» був прийнятий до Спіл-
ки письменників України. Як відгукувався про 
це видання письменник В. Шевчук, перша книга 
Є. Концевича «пластична, вона має аромат і свій 
неповторний стиль». Однак, незважаючи на вда-
лий дебют, молодий літератор відразу зник з укра-
їнської літературної ниви на довгі 20 років.

До житомирської оселі Концевича, на Другому 
Шевченківському провулку, 12, приїздили люди, 
яких пізніше назвали шістдесятниками. На  30-річ-
чя митця, 5 червня 1965 р., завітали А. Горська, 
Іван, Леоніда та Надія Світличні, Є. Сверстюк, 
В. Чорновіл, М. Плахотнюк, І. Жиленко, М. Гуць, 
Г. Возна-Кушнір, В. Цимбал, Б. Мамайсур. Роз-

5 червня

Життя як подвиг
До 80-річчя від дня народження Є. Концевича (1935–2010)

Люди часто жаліються, що не щасливі. 
Нарікають на життя. А я кажу так: хочеш бути щасливим – 

то будь ним. Я ж житиму, як крук – 200 років! Бо життя пречудове. 
Є сонце, голуби, музика, книги, гарні жінки.  Є дощ i сміх. Є Україна. 

Ти живеш на своїй, а не на чужій землі – що ще потрібно?
Є. Концевич 1

1 Цит. за вид.: Вічний воїн [Електронний ресурс] // Україна молода : щоден. інформ.-політ. газ. [сайт]. – Текст. і граф. 
дані. – Київ, 2008. – Режим доступу: http://umoloda.kiev.ua/regions/0/171/0/42260/ (дата звернення: 23.09.2014). – 
Назва з екрана.

2 Там само.
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мовляли, співали, жартували. Господар був ща-
сливий. Колишній сусід О. Мельничук приніс 
альбом, у якому Євген Васильович після від’їзду 
друзів виявив підслуховуючий пристрій і знешко-
див його, – КДБ готувався до серпневих арештів 
шістдесятників. Згодом у помешканні письмен-
ника провели обшук. Начальник обласного КДБ 
полковник І. Юдін з групою своїх підлеглих вима-
гав видати підслушку і зберігати таємницю, умов-
ляв Концевича працювати на їхню установу, але 
той рішуче відмовився. 

Ця ганебна історія стала відомою всій диси-
дентській Україні. Про неї розповідали закордон-
ні радіостанції. Той же Юдін запропонував Євгену 
Васильовичу виступити в пресі проти зарубіжних 
публікацій про «подарунок» на день народження, 
але й цю пропозицію було відкинуто. Та до в’язни-
ці Є. Концевича запроторити не могли через інва-
лідність…

Письменника постійно мучили страшні болі, 
але він, зціпивши зуби,  писав, викладаючи на ар-
кушах паперу свою душу. Було дуже важко, гро-
шей не вистачало, тому він почав вистругувати де-
рев’яні ложки, щоб мати могла їх продати. Проте 
вони припадали пилом на старому горищі, адже 
жодну з ложек так ніхто і не купив. Друзям на свої 
проблеми Євген Васильович ніколи не скаржився.

Є. Концевич був вродливим чоловіком, подо-
бався жінкам. Він познайомився з гарною дівчи-
ною Ольгою і невдовзі одружився з нею, але їхнє 
подружнє життя не склалося. Мама продовжува-
ла доглядати сина, та їй було дедалі важче. Євген 
опинився в безпорадному становищі. І тоді доля 
зробила йому подарунок – він зустрів Майю... 
Вони побрались у 1975-му. 

Коли в помешканні Євгена та Майї збиралися 
гості, то щоразу відбувався один і той самий ри-
туал: усі розглядали рушника, якого свого часу 
порадила створити Н. Світлична. Це була така 
собі «книга відвідувачів» з автографами на кіль-
каметровому полотні, які дружина потім вишива-
ла кольоровими нитками. Підписувалися люди, 
яким Євген Васильович симпатизував: Борис Тен, 
усі троє Світличних, І. Дзюба, М. Коцюбинська, 
Л. Семикіна, Г. Севрук, П. Заливаха, Є. Сверстюк, 
В. Чорновіл, Б. Горинь, Р. Доценко, Н. Вірченко, 
М. Плахотнюк, С. Бабич, Н. Марченко, М. Кагар-
лицький, Л. Пиріг – уся опозиційна Україна… 

18 квітня 1972 р. у Є. Концевича знову про-
вели обшук у зв’язку з новою хвилею арештів 
шістдесятників: було вилучено 17 документів 

самвидаву, багато рукописів, листів, друкарську 
машинку. «Якби той лежачий труп устав, він усе 
одно не ходив би. Він у нас сидів би...» – відверто 
сказав житомирський кадебіст 1. Рушник, що ле-
жав між книг, вдалося врятували: коли його взяв 
до рук один із групи обшуку, мати письменника 
сказала, що то пелюшки сина, забрала й кинула 
до брудної білизни. Після того Євген Васильо-
вич беріг рушник як зіницю ока і мало кому пока-
зував.

Житомирська письменницька організація на 
чолі з В. Канівцем двічі намагалася виключити 
Є. Концевича зі  Спілки письменників, але партій-
ні боси наказали не робити з нього «великомуче-
ника», тож письменника залишили у спокої. Але 
публікувати перестали. Переслідування й утиски 
тривали аж до середини 1980-х рр. Друга книга 
оповідань – «Йдучи вулицею» – вийшла лише в 
1985-му. З часом було опубліковано  мемуари про 
житомирський літературний світ «Тутешня кава» 
(2000), збірку оповідань «Вона йшла усміхнена...» 
(2002),  книжку одного оповідання («Чому вона 
мовчить?») різними мовами «Мамо!. Мамочко!!. 
Прокинься!!!» (2004) та цикл «Голубині пастелі» 
(2009). Остання книга – «Клекіт глухоти», що по-
бачила світ у 2010 р.,  коли  вже Євген Васильо-
вич втратив слух через лікування антибіотиками, 
стала підсумковим виданням його творчої спад-
щини.

Твори письменника беруть за живе, вони на-
повнені безмежною добротою і людяністю, що 
вражаюче контрастує з прикрими реаліями жит-
тя. Проза автора знаходить шлях до сердець чи-
тачів, тому що вона правдива, відкриває  таємни-
ці добра, радості та краси, вчить долати будь-які 
труднощі. 

Є. Концевич був тонким психологом, він де-
тально досліджував найтонші нюанси пережи-
вань  своїх героїв. Це і страшне «прозріння» ди-
тини  («Чому вона мовчить?»), і гіркота самотньої 
старості («Його повезли в синій-синій “Волзі”»), 
і непосильний тягар горя («Вона йшла усміхне-
на…»), і душевна черствість  («Квіти»), і дитячі 
страхи й переживання  («Дві криниці»)… Втім, не-
зважаючи на особисті драми і навіть трагедії геро-
їв, у творах  знаходимо й маленькі «промінчики» 
світла, такі як заспокійлива присутність дядька 
Кесара («Дві криниці»), відверта радість технічки 
Гані першим кульбабкам, знехтуваним «коротко-
зорою» вчителькою («Квіти») чи щире співчуття 
незнайомої дівчини («Йдучи вулицею») 2. 

 1 Овсієнко В. Вічність «легенди шістдесятників» [Електронний ресурс]   // Україна молода : щоден. інформ.-політ. газ. : 
[сайт]. – Текст. і граф. дані. – Київ, 2010. – Режим доступу: http://www.umoloda.kiev.ua/regions/0/116/0/60069/ (дата 
звернення: 25.09.2014). – Назва з екрана.

2  Сайко Л. Євген Концевич: прикутий до ліжка оптиміст [Електронний ресурс]  // Друг читача : [сайт]. – Текст. і граф. дані. – 
Київ, 2011. – Режим доступу: http://vsiknygy.net.ua/person/14098/ (дата звернення: 24.09.2014). – Назва з екрана.
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 Загалом же у творчості Є. Концевича чітко 
проглядається позиція автора – гідність, повага і 
любов до людини, яка контрастує з лицемірством, 
брехнею, душевним очерствінням і недолугістю 
зовнішнього світу.

Є. Концевич був лауреатом Всеукраїнської 
премії в галузі літератури й мистецтв ім. Івана 
Огієнка (1999), членом Всеукраїнського товари-
ства політичних в’язнів і репресованих, заступни-
ком головного редактора журналу «Косень». Ука-
зом Президента України від 26 листопада 2005 р.  

письменника нагороджено орденом «За муж-
ність» ІІІ ступеня.

Помер незламний патріот України 21 липня 
2010 р., на 76-му році життя, з яких 58 років був 
прикутий до ліжка.  Незважаючи на це, його жит-
тя і творчість є яскравим взірцем для тих, кому 
бракує життєстверджувального ставлення до 
життя, оптимізму, сили волі та любові до світу й 
людей. 

У 2012 р. засновано Міжнародну премію 
ім. Є. Концевича.

Основні видання творів Є. Концевича
Клекіт глухоти : зібране / Є. Концевич. – Житомир : 
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Без науки не мислив життя
До 130-річчя від дня народження Є. Вульфа (1885–1941)

Пройдет еще несколько столетий, 
и те, последние следы истории флор прежних геологических периодов, 

которые мы еще имеем возможность наблюдать, 
окончательно сотрутся, и, быть может, только заповедники 

сохранят следы прошлого растительного покрова земли.
Є. Вульф 1

1 Историческая география растений : история флор земного шара. – М. ; Л., 1944. – С. 544.

Євген Володими- 
рович Вульф – укра-  
їнський ботанік,  фло-
рист, фахівець у галу-
зі історичної геогра-
фії рослин та біогео-

графії, громадський діяч, перекладач наукової лі-
тератури.

Народився в м. Сімферополі, у дворянській 
родині. Його батько був нотаріусом в окружному 
суді. Зростаючи серед розмаїття природи Криму, 
з дитинства захоплювався ботанікою. У 1894 р. 
вступив до Сімферопольської чоловічої казенної 
гімназії. По її закінченні в 1903 р. твердо вирішив 
стати природознавцем. Вступив до Московсько-
го університету, на природниче відділення фізи-
ко-математичного факультету. Через три роки пе-
рейшов до Віденського університету, так само на 
природниче відділення, щоб вивчати спеціальні 
дисципліни з ботанічної географії та систематики 
рослин.

У студентські роки  одружився з донькою ко-
лезького радника Емілією Шлеє. Вінчання відбу-
лося в передмісті Сімферополя, у храмі селища 
Джал-ман-Кильбурн (нині с. Піонерське). Про-
тягом усього життя подружжя зберегло любов 
та взаємоповагу. Євген Володимирович присвя-
чував дружині свої книги зі словами вдячності. У 
цьому шлюбі народилося двоє дітей.

Через рік після закінчення університету, в 
1910 р., Є. Вульф успішно захистив дисертацію 
«О стерильности пыльцы в роде Potentilla», отри-
мавши ступінь доктора філософії. У Відні та Бер-
ліні вийшли друком його перші наукові праці. 

Того ж року молодий учений повернувся в 
Москву. До 1914 р. працював практикантом у 

Ботанічному саду Московського університету, 
проте пріоритетним об’єктом його наукових ін-
тересів стали рослини Кримського півострова. У 
Євгена Володимировича було багато опублікова-
них праць, тому його звільнили від складання дер-
жавних іспитів та допустили безпосередньо до ек-
замену на ступінь магістра ботаніки.

У 1914 р. Є. Вульф повернувся до Криму, 
адже його призначили ботаніком-садівником у Ні-
кітський ботанічний сад. У 1922–1926 рр. він там 
завідував відділом ботаніки, одночасно обіймаючи 
посаду луківника, а в 1920–1922 рр.  був завідува-
чем відділу луківництва Управління Кримського 
водного господарства.

В 1914–1917 рр. учений здійснив понад 20 ек-
спедицій по Криму. Маршрути здебільшого про-
ходили через східні яйли (безлісі плоскі плато 
Кримських гір, які використовують як літні пасо-
виська): Чатирдазький яйлинський масив, Демер-
джі, Тирке, Долгоруківську та найбільшу за пло-
щею – Карабі. Зібравши 8 тисяч аркушів гербарних 
зразків, Є. Вульф склав першу докладну ботані-
ко-географічну карту регіону. Ці матеріали  згодом 
лягли в основу однієї з найвідоміших монографіч-
них робіт з ботанічної географії півострова – «Рас-
тительность восточных яйл Крыма, их мелиорация 
и хозяйственное использование» (1925).

У 1920 р. Є. Вульфа було обрано приват-до-
центом, а в 1921-му – професором агрономічного 
та природничого факультету Таврійського універ-
ситету (з січня 1921 р.  – Кримський університет 
ім. М. Фрунзе).

У 1922 р. в Московському університеті Єв-
ген Володимирович захистив дисертацію «Вос-
точные Яйлы Крыма» на здобуття ступеня магіс-
тра ботаніки.

Червень
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Взагалі рослинному світу Криму Є. Вульф 
присвятив понад 100 наукових праць. Це полови-
на з усього його наукового доробку. 

Вчений безперервно збирав матеріали для 
своєрідної ботанічної енциклопедії – «Флора Кры-
ма» (за його життя вийшло п’ять випусків,  ще 
два – вже після смерті). Це найбільша в історії 
Криму ботанічна розвідка надскладного рослин-
ного покрову півострова, яка давала безцінні відо-
мості для раціонального використання його рос-
линних ресурсів.

Активна наукова робота не заважала Є. Вуль-
фу в його енергійній громадській діяльності. У 
1920-х рр. він був ученим секретарем, а згодом і 
головою Кримського товариства природодослід-
ників та секретарем Комісії з вивчення природних 
виробничих сил Криму.

У листах до В. Вернадського вчений писав, 
що, незважаючи на велику кількість слухачів в 
університеті, там бракує «університетського жит-
тя», а пізніше із жалем констатував, що змушений 
залишити Крим.

Проте за час своєї роботи в Криму Є. Вульф 
створив найвичерпніший гербарій флори півос-
трова  (близько 2 200 видів) та доклав чимало зу-
силь для створення музею Нікітського ботанічно-
го саду.

У 1926 р. Євген Володимирович переїхав до 
Ленінграда. Там на запрошення видатного вче-
ного М. Вавилова він пішов працювати у Все-
союзний інститут прикладної ботаніки та нових 
культур (з 1930 р. – Всесоюзний інститут рос-
лин, ВІР). Предметом досліджень Є. Вульфа 
стали корисні рослини, зокрема ефіроолійні (в 
інституті ним навіть було створено секцію ефіро-
олійних культур). У цей період дослідник напи-
сав багато  наукових праць, запровадив у СРСР 
практику вирощування кількох нових промисло-
вих культур.

У 1927 р. Є. Вульф брав участь в експеди-
ціях в Італію та Францію, де збирав дані про 
ефіроолійні культури та вивчав досвід їх виро-
щування.

Після того як в країні було створено окремий 
Всесоюзний інститут олійних та ефіроолійних 
культур, Є. Вульф очолив у ВІР відділ географії, 
систематики та екології культурних рослин. У 
1935–1940 рр. офіційно цим відділом завідував 
М. Вавилов, а Є. Вульф був його заступником, 
та архівні документи свідчать, що Євген Воло-
димирович мав ряд адміністративних обов’язків, 
крім того, вчені разом проводили наукові дослі-
дженння.

Працюючи у ВІР, Є. Вульф написав кілька мо-
нографій з історичної географії рослин, зокрема 

«Введение в историческую географию растений» 
(1-е вид. – 1932), «Историческая география ра-
стений» (1936) и «Историческая география ра-
стений: история флор земного шара» (подана до 
друку в 1938-му, видана після смерті вченого – 
в 1944 р.). Зазначені праці стали неоціненним 
здобутком для біогеографії як науки. Вони відріз-
няються повнотою наукової інформації і широким 
охопленням кардинальних питань фітогеографії.

За змістом і суттю це наукові видання, але ма-
теріал у них викладено просто й зрозуміло, тому 
для багатьох дослідників-біогеографів вони й до-
тепер залишаються настільними книгами.

Серед оригінальних і важливих ботаніко-ге-
ографічних робіт слід назвати також «Опыт де-
ления земного шара на растительные области на 
основе количественного распределения видов» 
(1934). 

Наукові дослідження і теоретичні узагальнен-
ня Є. Вульфа були тісно пов’язані з концепціями 
М. Вавилова. Микола Іванович давав Є. Вульфу 
на перегляд і редагування свої праці, призначив 
його головним редактором багатотомної фунда-
ментальної праці колективу ВІР «Культyрная 
флора СССР». Євген Володимирович був і одним з 
авторів цього дослідження. Творча співдружність 
двох учених є якравим свідченням їх взаєморозу-
міння й взаємовпливу.

У 1934 р. Є. Вульф очолив кафедру ботаніки 
Ленінградського педагогічного інституту ім. М. По-
кровського, в якому продовжив розпочату в Тав-
рійському університеті викладацьку діяльність.

У 1936 р. він переклав російською публікації 
німецького вченого, основоположника географії 
рослин А. фон Гумбольдта, зібравши їх в одне ви-
дання – «География растений» – та написавши до 
нього вступну статтю. 

У період т. зв. лисенківщини Є. Вульфа під-
давали нищівній критиці, і це попри те, що  його 
заслуги  були величезними та очевидними (при-
міром, у 1936 р. Президія Всесоюзної академії 
сільськогосподарських наук присудила  вченому 
ступінь доктора біологічних наук без захисту ди-
сертації).

Громадську діяльність Є. Вульф продовжував 
і поза межами рідного Криму: був членом Комісії 
з історії флори та рослинності при Ботанічному 
інституті ім. В. Комарова АН СРСР та членом ре-
візійної комісії Географічного товариства СРСР.

У 1940 р., після арешту М. Вавилова, Євген 
Володимирович згорнув наукову роботу та зосе-
редився на викладанні.

21 грудня 1941 р. учений загинув у блокад-
ному Ленінграді: уламок снаряда влучив йому в 
груди.
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Сучасники характеризували Є. Вульфа як ве-
ликого ентузіаста своєї справи, тактовну й делі-
катну людину, завжди готову поділитися своїми 
енциклопедичним знаннями. 

У Криму, на батьківщині вченого, дбайливо 
зберігають пам’ять про нього. Його іменем наз-
вано одну з карстових порожнин на плоскогір’ї 
Північна Демерджі та рослину – зіновать Вульфа. 
У краєзнавчому музеї в Алушті є особистий архів 

Є. Вульфа. У гербаріях Таврійського національно-
го університету ім. В. Вернадського та Нікітсько-
го ботанічного саду досі як реліквії зберігаються 
зразки флори, зібрані видатним кримчанином. На 
будівлі сімферопольської школи-гімназії № 1, де 
колись навчався Є. Вульф, на меморіальній дошці 
поряд з іменами почесних випускників вказано і 
його ім’я.

Праці Є. Вульфа
Флора Крыма. В 3 т. / Вульф Е. В.
Т. 1, вып. 1 : Папоротникообразные. Голосеменные. – 

М. : Книга по требованию, 2012. – 57 с. – ISBN 978-5-458-
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Т. 1, вып. 2 : Однодольные. Monocotyledoneae [Ро-
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Так визначив 
для  себе  кредо дослід-
ника видатний вітчиз- 
няний   учений-медіє-
віст,    член-кореспон-
дент Російської  ака-

демії наук, професор Київського університету 
Св. Володимира Іван Васильович Лучицький. 

Всесвітньо відомий дослідник середньовіч-
ної історії багатьох європейських країн, зокрема 
Франції, Німеччини, Італії, Іспанії, Шотландії, він 
надзвичайно багато зробив і для вивчення укра-
їнської історії. Новаторські праці І. Лучицького, 
що на широкій джерельній базі розкривають важ-
ливі соціально-економічні та політичні процеси в 
Україні кінця ХVІІ – ХVІІІ ст., дотепер зберігають 
свою наукову цінність, є інтелектуальним надбан-
ням України. 

Народився Іван Васильович у м. Кам’янці-По-
дільському, в дворянській сім’ї, яка по батьків-
ській лінії мала глибоке українське коріння. Один 
з його предків у XVI ст. працював складальни-
ком в Острозькій друкарні, пращури матері – ви-
хідці з Рязанської губернії. Батько, Василь Іва-
нович, викладач стародавніх класичних мов у 
семінарії, а потім у гімназії, приділяв велику ува-
гу підготовці сина до навчання і прищепив йому 
потяг до знань, чесність, порядність, справедли-
вість.

Обдарованого хлопця з ґрунтовною домаш-
ньою освітою прийняли одразу до 3 класу місце-
вої гімназії (1857), де він захопився математикою 
і навіть мріяв вступити на математичний факуль-
тет університету. Проте вже в 7 класі, коли до 
його рук потрапили книги «История цивилиза-
ции в Европе» Ф. Гізо та «История XVIII века» 
Ф. Шлоcсера, відбувся повний переворот у сві-
домості хлопця, розумінні ним життя як такого. 
Ці книги вразили його своїм глибоким змістом, 

чіткістю і доступністю викладу, а понад усе – во-
лелюбством, ненавистю до будь-яких проявів на-
сильства. Відтоді юнача прихильність до точних 
наук змінилася серйозним зацікавленням істо-
рією, філософією та політекономією.

У зв’язку з переїздом Іванової родини до 
Києва навчання він завершував у Першій чо-
ловічій гімназії (1861), яку свого часу закінчив 
його батько. Паралельно відвідував лекції про-
фесора Київського університету Св. Володимира 
В. Шульгіна, котрий зацікавив Івана історією ан-
тичних політичних наук, що й привело юнака в 
1862 р. на історико-філологічний факультет цьо-
го університету. 

У студентські роки І. Лучицький серйозно 
захопився західноєвропейським середньовіч-
чям, вивчав праці Л. Бюхнера, Я. Молешотта, 
Л. Фейєрбаха. Найбільше враження справили 
на юнака праці засновників позитивізму О. Кон-
та та Г. Спенсера. Під їхнім впливом формувався 
науковий світогляд майбутнього вченого. Свою 
дипломну роботу він присвятив Візантії, ролі її 
ідеології в ідейному житті Європи, що згодом зу-
мовило інтерес дослідника до вивчення європей-
ських політичних рухів XVI ст.

Уже в перші роки своєї наукової діяльності 
І. Лучицький захопився проблемами релігійних 
війн у Франції другої половини XVI ст., наслідком 
чого став вихід друком низки фундаментальних 
досліджень, зокрема «Гугенотская аристократия 
и буржуазия на юге Франции после Варфоло-
меевской ночи (до Булонского мира)» (1870), а 
також захист магістерської дисертації «Феодаль-
ная аристократия и кальвинисты во Франции в 
ХVІ–ХVІІ столетиях» (1871). При написанні цих 
праць автор використав не лише друковані дже-
рела, а й виявлені ним у київських,  петербурзь-
ких та зарубіжних архівах численні рукописні до-
кументи і матеріали, які були маловідомі навіть 

14 червня

Українець європейської слави
До 170-річчя від дня народження². Лучицького (1845–1918)

Для історика не повинно бути цікавих і нецікавих народів, 
може бути нецікавим сам історик, 

а історія завжди цікава...
І. Лучицький 1

 1 Цит. за  вид.:  Іст. журн. – 2008. – № 5. – С. 100.
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французьким історикам, котрі зацікавилися зга-
даними працями українського дослідника. Крім 
того, заслугою молодого вченого було застосу-
вання соціологічного підходу при аналізі матері-
алів. 

Відрядження за кордон і дворічне наукове 
стажування в Західній Європі, в архівах та біблі-
отеках Франції, Німеччини, Італії, Іспанії, Шот-
ландії (осінь 1871-го, 1872–1873 рр.) сприяли 
остаточному формуванню І. Лучицького як до-
слідника, ревного прихильника «культу джерел». 
Саме новизна сприйняття джерела є однією з його 
відмінних рис як ученого. 

В архівах Парижа, Гренобля, Тулузи, Ліона 
та інших міст істориком було опрацьовано ве-
лику кількість цікавих документів епохи: адмі-
ністративне і приватне листування, протоколи 
зборів, невидані хроніки тощо. Саме ці джерела 
становлять основу двох його фундаментальних 
монографій –  «Крестьянское землевладение во 
Франции накануне революции (преимуществен-
но в Лимузене)» (1900) і «Состояние земельных 
кланов во Франции накануне революции и аграр-
ной реформы 1789–1793 гг.» (1910), котрі було 
високо оцінено у французьких наукових колах. 
Джерела, віднайдені в архівах Франції, стали 
справді науковим відкриттям, що спонукало кар-
динально змінити думку про аграрні відносини в 
цій країні.

У роботі з архівами вчений демонстрував 
виняткову одержимість та безмежну працездат-
ність. Це підкреслюють практично всі дослідни-
ки творчості І. Лучицького. В деяких містах ар-
хівісти навіть довіряли йому ключі, щоб історик 
міг починати роботу раніше і закінчувати пізні-
ше офіційних годин. Іван Васильович приходив 
в архів рано вранці і залишався там допізна. 
Охоронці архівів спочатку обурювалися появою 
такого раннього відвідувача, потім дивувалися, 
врешті махнули рукою і мовчки пускали його 
працювати у будь-який час. Усі нотатки дослід-
ник  робив власноруч, майже не користувався 
послугами переписувачів і завжди возив із собою 
щільно набиту валізу із записами (таких валіз у 
нього було кілька).

Праці І. Лучицького здобули світове визнан-
ня ще за його життя. Практично всі дослідження 
вченого з історії французького селянства було 
перекладено французькою, німецькою та іншими 
мовами, рецензії на них виходили в закордонних 
виданнях. У 1897 р. про вченого говорив з три-
буни палати депутатів французького парламенту 
Ж. Дорес, який за порадою Івана Васильовича 
вніс на розгляд законопроект про видання доку-
ментів з економічної історії Великої французької 

революції. Міністерство народної освіти Франції 
за дослідження в галузі історії країни присвої-
ло вченому почесне наукове звання, а в 1910 р. 
його було обрано почесним доктором університе-
ту в Глазго (Шотландія). Мав він й інші наукові 
відзнаки, наприклад премію Одіфре (Франція, 
1913).

З кінця 1870-х рр. у науковій діяльності 
І. Лучицького переважало захоплення економіч-
ною історією нового часу. На його думку, еконо-
мічний напрям мав у найближчому майбутньому 
радикально змінити історичну науку, тому у сво-
їх розвідках учений часто-густо використовував 
економічні методи дослідження. Також Іван Ва-
сильович першим почав застосовувати статис-
тичний метод в історичних розвідках. Зокрема, 
першим віднайшов цифровий матеріал, який 
містився у джерелах з української общини та за-
стосував вельми досконалу методику його оброб-
ки. Складені вченим статистичні таблиці земель-
них відносин в одному з повітів Полтавської гу-
бернії не втратили свого пізнавального значення 
і сьогодні.

Історик обґрунтовував свої висновки на свід-
ченнях великої кількості джерел. Він провів ве-
личезну джерелознавчу роботу: під час вивчен-
ня українських аграрних відносин звернувся до 
архівів волосних управлінь, приватних архівів, 
судових справ, розпитував про земельні поряд-
ки старожилів з українських сіл. Також І. Лу-
чицький та його учні доклали чимало зусиль для 
розшуку документів з історії землеволодіння в 
архівах України, зокрема Румянцевського опису 
(Генерального опису Лівобережної України 1765–
1769 рр.). Ці документи було знайдено в архівах 
Київського університету, Полтавської та Черні-
гівської казенної палат. Дослідники одноголосно 
визнали велике значення вказаних знахідок. 

Іван Васильович, порівнюючи Румянцев-
ський опис з подібними європейськими дже-
релами, зазначив, що цей документ є одним з 
найцікавіших та оригінальних описів земельної 
власності, який можна порівняти з іноземними. 
Цінність матеріалів Румянцевського опису для 
вивчення соціально-економічних та суспільно-
політичних відносин в Україні у другій полови-
ні XVIII ст. важко переоцінити.  Саме зазначе-
ний документ історик називав головним своїм 
джерелом різноманітних відомостей. Ретельне 
дослідження та широке оброблення цифрового 
матеріалу опису лежать в основі праць ученого 
з історії української общини та соціально-еконо-
мічного життя населення загалом. 

У 1883 р. Іван Васильович  опублікував ста-
тистичні таблиці під назвою «Казачьи владения 
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Золотоношского уезда Полтавской губернии», 
складені на основі Румянцевського опису. На 
той час це була перша спроба широкого опра-
цювання цифрового матеріалу цього важливого 
історичного джерела. А через рік вийшов дру-
ком його «Сборник материалов для истории об-
щественных земель и угодий в Левобережной 
Украине (Полтавская губерния)», також написа-
ний переважно на документах Румянцевського 
опису.

Упродовж 1882–1892 рр. побачили світ 
інші дослідження І. Лучицького, присвячені 
українській общині (загалом – 32): «Общинное 
землевладение в Малороссии», «Следы общин-
ного землевладения в Левобережной Украине 
XVIII в.», «Общинные формы землевладения на 
Днепровском побережье», «Сябры и сябринное 
землевладение в Малороссии», «Крестьянское 
землевладение в Суражском уезде Черниговс-
кой губернии в 1767 и 1882 гг.», «Займанщина 
и формы займочного владения в Малороссии», 
«Гетман Мазепа и остёрские общие земли» та ін. 
На основі багатого документального матеріалу 
дослідник показав земельні та правові відноси-
ни в українській общині, давню колективістську 
традицію, підтримувану її членами, звернув ува-
гу на ті її риси, які є універсальними, властиви-
ми всім народам на певному етапі їх розвитку. 
Цінність цих праць полягає в тому, що автор 
завжди вводив в науковий обіг нові матеріали і 
застосовував  історико-порівняльний метод, що 
допомагав йому й тут виявляти новаторство, 
бути справжнім першовідкривачем. Великою за-
слугою вченого було й те, що він розглядав про-
блеми українського землеволодіння в європей-
ському масштабі, зіставляючи українські факти 
з аналогічними в інших країнах (наприклад, в 
Іспанії). Тим самим І. Лучицький ввів історію 
України і саму Україну в контекст європейської 
історії. А це було неабияким вчинком в умовах 
панування російського царату.

Історик опублікував більше 100 фундамен-
тальних досліджень, чимало наукових статей 
та заміток, деякі з його творів написано фран-
цузькою мовою.

Значне місце в діяльності І. Лучицького за-
ймала педагогічна робота. В різні роки він викла-
дав у Києво-Подільській прогімназії, на Вищих 
жіночих курсах у Києві та Санкт-Петербурзі, 
у Вільній російській школі суспільних наук у 
Парижі (поч. 1900-х рр.), у Психоневрологіч-
ному інституті та на курсах імені П. Лесгафта 
(Санкт-Петербург), був професором Петербур- 
зького університету. Окрему сторінку стано-
вить  довготривала та плідна праця (загалом 

29 років)  в Київському університеті Св. Воло-
димира (1877–1907), де з ім’ям ученого пов’я-
зані організація першої кафедри з вивчення і 
викладання проблем всесвітньої історії, яку він 
очолив, діяльність т. зв. російської школи істори-
ків з дослідження наукових проблем історії се-
редньовічної Європи. Тут Іван Васильович ство-
рив власну історичну школу. Він згуртував 
навколо себе талановиту молодь. Одні з цих 
молодих істориків стали видатними дослідни-
ками європейської історії (Н. Молчановський, 
Д. Петрушевський, В. Піскорський, Є. Тарле), 
інші зосередилися на вітчизняній (В. Науменко, 
М. Василенко).  

У 1905 р. І. Лучицький підтримав революцій-
но настроєних студентів, бо як конституційний 
демократ виступав за демократичний устрій кра-
їни. Історик був під особливим наглядом попечи-
теля Київського навчального округу та під контр-
олем Департаменту поліції.

Вчений був палким патріотом України, актив-
ним громадським діячем. З середини 1870-х рр. 
він брав участь у роботі Київської міської думи, 
«Старої громади», був дійсним членом Історично-
го товариства Нестора-літописця, де відстоював 
курс на розвиток комплексних українознавчих 
досліджень, діячем «Просвіти», Товариства спри-
яння початковій освіті.

Перебуваючи на посаді гласного Золотонісь-
кого повітового земства, а згодом – Полтавсько-
го губернського земства і безпосередньо зіштов-
хнувшись з проблемами українського селянства, 
він багато зробив для відстоювання інтересів се-
лян, сприяв організації шкільної освіти, приділяв 
увагу створенню земських шкіл. 

Іван Васильович брав участь у роботі благо-
дійних організацій Києва та інших міст,  допомага-
ючи незаможним студентам, єврейським учням, 
дітям робітників, сиротам. Виступав проти єврей-
ських погромів у Ніжині та Києві.

Велике місце в громадській діяльності вче-
ного посідала благодійність. Він ініціював видан-
ня  збірників (сам їх і редагував) на користь ну-
жденних студентів університету та потерпілих 
від неврожаю, брав активну участь в організації 
благодійних публічних лекцій у різних містах і 
селах України. Також І. Лучицький зробив зна-
чний внесок у фонд Київської міської публічної 
бібліотеки (нині Національна парламентська бі-
бліотека України), подарувавши дуже цінну ча-
стину своєї книжкової колекції – 4 000 видань, 
здебільшого з історії, серед яких було чимало ра-
ритетів. 

Плідно спіпрацював учений з київськими пе-
ріодичними виданнями – журналом «Киевская 
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старина», газетою «Киевское слово», певний час 
випускав газету «Киевские отклики». 

У 1907 р. І. Лучицького обрали депутатом 
III Державної думи від Київщини, і він переїхав до 
Петербурга. У Думі вчений відстоював українські 
інтереси, зокрема виступав за вживання на тере-
нах України – в судочинстві та викладанні в сіль-
ських школах – української мови, захищав соці-
ально незахищені верстви населення, опікувався 
незаможними студентами, робітниками, дітьми 
хворих працівників тощо. 

У 1908 р. Івана Васильовича обрали чле-
ном-кореспондентом Російської академії наук, 
він став професором Петербурзького університе-

ту, читав лекції слухачам Петербурзьких вищих 
жіночих курсів. У 1913 р. став Почесним членом 
Петербурзького університету. У 1917 р. у зв’яз-
ку з погіршенням стану здоров’я вчений виїхав 
на хутір Коврай Полтавської губернії, де й помер 
22 серпн я 1918 р.

Життя і творчість І. Лучицького стали поміт-
ним явищем в історії вітчизняної науки. Його пра-
ці й до сьогодні зберегли наукову цінність, тому 
на часі – багатотомне видання наукової спадщини 
видатного історика.

Образ цієї відданої справі людини, вченого і 
громадянина заслуговує на вдячну пам’ять на-
щадків.
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Читець:
Є вірші – квіти.
Вірші – дуби.
Є іграшки – вірші.
Є рани.
Є повелителі і раби.
І вірші є – каторжани.
Крізь мури в’язниць,
по тернах лихоліть – 
ідуть, ідуть
по етапу століть… 
              (Л. Костенко) 2

Ведучий 1 3:  21 березня ми відзначаємо  
Всесвітній день поезії. Таке рішення було при-

йнято в 1999 р. на 30-й сесії Генеральної конфе-
ренції ЮНЕСКО 4. В рамках святкування було 
запропоновано популяризувати поезію як один із 
видів мистецтва, що дає змогу всьому суспільству  
знайти і затвердити свою самобутність; формува-
ти у ЗМІ, на заходах різних закладів належний 
образ поезії, з тим щоб подолати уявлення про неї 
як про щось застаріле. Зокрема, це стосується мо-
лоді, яка за допомогою поезії зможе відкрити для 
себе основоположні цінності життя.

Поезія – надзвичайно давнє мистецтво, дав-
ніше за писемність. Вона утверджувалася разом 
з розвитком мовлення, можливо, спочатку мала 
ритуальне значення. Ранні епоси складали в пое-

Методичні матеріали
 до Всесвітнього дня поезії

 (21 березня)

 1 Муза ескулапів : поезія лікарів м. Умані / Бударін М. О., Гаврилов О. І., Коструба М. М. [та ін.]. – Київ : Фітосоціоцентр, 
2000. – 83 с. ;  Поріднились бізнес і поезія : [зб. поетич. творів студентів та викладачів  вищ. навч. закл. держ. форми власно-
сті] / Європ. ун-т ; [ред. В. А. Попик]. – Київ, 2001. – 143 с. ; Рідна мати моя : творчість працівників охорони здоров’я : [поезія, 
проза].  – Черкаси : Відлуння-Плюс, 2004. – 191 с. ;  Честь та поезія : до річниці Служби безпеки України : [збірник]. – Київ, 
2005. – 191 с.

2 Є вірші – квіти // Костенко Л. Вибране. – Київ : Дніпро, 1989. – С. 146.
3 Текст  можна розділити між кількома ведучими, взяти з нього окремі абзаци, читати частинами протягом дійства тощо.
4 О провозглашении 21 марта Всемирным днем поэзии // Организация Объединенных Наций : [сайт]. – Текст. дан. – Ре-

жим доступа: http://www.un.org/ru/events/poetryday/proclamation.shtml#res (дата обращения: 01.09.2014). – Загл. с 
экрана.

В Україні День поезії став таким само бібліотечним святом, як Всесвітній день книги і авторського 
права (23 квітня), День української писемності та мови (9 листопада) або ж Всеукраїнський день біблі-
отек (30 вересня).

Найчастіше в бібліотеках країни у Всесвітній день поезії проводяться літературні читання, на які 
запрошують авторів поетичних збірок. Відбуваються презентації видань, книжкові виставки, проходять 
різноманітні заходи, де можна послухати твори у виконанні авторів, акторів або бібліотекарів.

Особливою теплотою та проникливою атмосферою відрізняються літературні вечори, під час яких 
вірші читають самі відвідувачі бібліотеки. В цьому разі доцільно обрати певну тему або напрям, напри-
клад, твори про рідне місто чи село, вірне кохання, батьківську любов. Часто такі вечори присвячують-
ся класикам – Т. Шевченку, Лесі Українці, І. Франку.

Всесвітній день поезії – це нагода згадати і зарубіжних поетів та українських перекладачів їхніх 
творів.

Бібліотечний захід, приурочений до Всесвітнього дня поезії, можна спланувати, використовуючи 
річний календар ювілейних дат.

Для спеціальних бібліотек та бібліотек різних установ, імовірно, буде цікавою ідея поетичного 
вечора,  на якому читатимуть твори про одну з професій або поезії, складені представниками якоїсь 
професії 1. У пропонованому сценарії, зокрема, йтиметься про Ю. Боршоша-Кум’ятського, який був 
учителем, колгоспницю Ф. Карпенко, інженера  Л. Татаренка.

 Пропонуємо приблизний сценарій масового заходу, що може бути доповнений і творчо реалізований, 
виходячи з можливостей та потреб бібліотек.

ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ ПОЕЗІЇ
(сценарій свята) 
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тичній формі для того, щоб вони краще запам’я-
товувалися та легше передавалися з вуст в уста.

Одним з найдавніших рукописних поетичних 
текстів, що зберігся до сьогодні, вважають «Епос 
про Гільгамеша», створений між XXII і ХVІІІ ст. 
до н. е. в Стародавньому Шумері.

Походження деяких  давніх поетичних текстів 
пов’язано з народними пісенними традиціями, на-
приклад, китайська збірка поетичних творів «Ші 
цзін» («Книга пісень»), упорядкована в XI–VI ст. 
до н. е. Інші віршовані рукописні тексти мають 
епічне походження. Це давньоіндійські Веди, да-
товані II–I тис. до н. е., а також найдавніша части-
на збірника священних текстів давньоіранської 
літератури «Авеста» – гати (гімни), написані 
приблизно в першій половині І тис. до н. е. Варто 
згадати також Гомерівські епічні поеми «Іліаду» 
та «Одіссею», які більшість дослідників датують 
IX–VIII ст. до н. е. До ранніх поетичних текстів 
відносяться й давньоєгипетські гімни та любовна 
лірика, а також  деякі частини Біблії. 

Дати визначення такому явищу, як поетич-
ний текст, учені та поети намагалися від часу, 
коли з’явилася ця найзагадковіша частина літе-
ратури – поезія. Поетична мова схильна до обра-
зотворення, мальовничості, навіть колористики, 
наближаючись до живопису. Та на відміну від 
статичного мистецтва – живопису, скульптури, 
архітектури, віршоване слово рухливе, змінює 
акценти, залежно від читачів і слухачів. Най-
ближчим до поезії мистецтвом вважається музи-
ка. У народній творчості злиття музики та мови 
привело до створення віршованих форм, що ви-
конувалися в музичному супроводі. Такою стала 
творчість аедів, бардів, трубадурів, труверів, аки-
нів, кобзарів, які були водночас поетами та музи-
кантами.

Від самого початку й до сьогодні поезія відіграє 
найважливішу роль у формуванні ідеалів людяності 
та становленні особистості, а разом з цим – у роз-
витку цілих націй і народів. До культурної скарб-
ниці людства ввійшли імена таких великих поетів, 
як Софокл, Еврипід, Гомер, Горацій, Вергілій, Шек-
спір, Данте Аліґ’єрі 1, Петрарка, Байрон, Пушкін, 
Лермонтов, Єсенін, Ахматова, а в українській літе-
ратурі – Котляревський, Шевченко, Франко, Леся 
Українка, Стефаник, Олесь,  Костенко. Тож учімося 
з поезії розуміння життя, набираймося ідей, ство-
рюймо свій світогляд із цього духовного скарбу.

(Звучить музика)

Ведучий 2:  2015 р. багатий на ювілейні дати 
українських поетів.

26 квітня виповнюється 125 років від дня на-
родження поета, майстра сонета, перекладача 
античної поезії Миколи Зерова. Народився він на 
Полтавщині, працював у Києві, був репресований 
і загинув у Карелії. М. Зеров – перший в україн-
ській літературі видатний поет, який відійшов від 
пісенно-фольклорних традицій. Він став на чолі 
групи так званих неокласиків, що створили висо-
кий і витончений стиль у вітчизняній поезії. Його 
ж власній творчості були притаманні, за висловом 
С. Гординського, «прозорість і ясність думки, дух 
справжнього класичного світу, до того ж все про-
йняте ліричним теплом, хоч основний тон його по-
езії – епічний».

Читець:
Емаль Дніпра, сліпучо-синій сплав. 
Газон алей і голе жовтоглиння, 
І в поводі прозорого каміння 
Зелені луки – як розлогий став. 
Ніколи так жадібно не вбирав 
Я красоти весняного одіння, 
Пісок обмілин, жовтобоке ріння, 
Брунатні лози і смарагди трав.
Крізь цеглу й брук пульсує кров зелена 
Земних ростин, і листя чорноклена 
Кривавиться у світлі ліхтарів. 
                                                  («В травні») 2

Ведучий 2: 19 березня ми відзначили 120 
років від дня народження Максима Рильського3, 
українського поета та перекладача. Він народився 
в Києві, навчався в Київському університеті, але 
вищої освіти так і не здобув. Як один з неокласиків 
за декадентство і відірваність від потреб соціаліс-
тичного життя зазнавав постійної критики. Вреш-
ті був арештований та ув’язнений, але врятувався 
від сталінського терору. Після арешту його твор-
чість розділилася на офіційну та ліричну. Загалом 
М. Рильський є автором 35 оригінальних пое-
тичних збірок та українських перекладів віршів 
А. Міцкевича, О. Пушкіна, М. Лермонтова, 
О. Блока. Сьогодні згадаймо знайомі рядки.

Читець:
Як парость виноградної лози,
Плекайте мову. Пильно й ненастанно
Політь бур’ян. Чистіша від сльози
Вона хай буде. Вірно і слухняно
Нехай вона щоразу служить вам,
Хоч і живе своїм живим життям.

1 Докладніше про Данте Аліґ’єрі  – на с. 133.
2 В травні // Sonnetarium / Зеров М. – Бертесгаден, 1948. – С. 144.
3 Докладніше про М.  Рильського  – на с. 76.
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Прислухайтесь, як океан співає —
Народ говорить. І любов, і гнів
У тому гомоні морськім. Немає
Мудріших, ніж народ, учителів;
У нього кожне слово — це перлина,
Це праця, це натхнення, це людина.
Не бійтесь заглядати у словник:
Це пишний яр, а не сумне провалля;
Збирайте, як розумний садівник,
Достиглий овоч у Грінченка й Даля,
Не майте гніву до моїх порад
І не лінуйтесь доглядать свій сад.
                                                («Мова») 1

Ведучий 1: 18 квітня цього року відзначати-
мемо 120-ліття від дня народження Юрія Шкру-
меляка 2, поета  з Івано-Франківщини. Він здобув 
гарну освіту: після закінчення чотирикласної 
школи як кращий учень був направлений до Коло-
мийської гімназії, потім навчався у Львівському та 
Празькому вільному університетах. У 1945 р. був 
засуджений до 10 років ув’язнення в радянському 
концтаборі. Реабілітований через 11 років. Ство-
рив понад 30 книг для дітей. Твори Ю. Шкрумеля-
ка ввійшли в підручники з української літератури 
як зразки творчості січового стрілецтва,  взірці па-
тріотичної поезії.  Вони є яскравою ілюстрацією 
жанру літературної віршованої молитви.

Читець:
Боже, Отче милостивий,
Ти нам дав ту мову красну,
Поміж мовами найкращу,
Нашу рідну, нашу власну.
Тою мовою співала 
Нам, маленьким, наша мати, 
Тою мовою навчала
Тебе, Боже, прославляти. 
Тою мовою ми можем 
Величатись перед світом, 
Бо між мовами ця мова – 
Мов троянда поміж цвітом. 
Хоч би хто напастував нас, 
Хоч би й хто посмів грозити, –
Дай нам силу, дай відвагу
Рідну мову боронити.

Поможи, Небес Владико,
Хай буде по Твоїй волі,
Щоб та мова гомоніла
Вільно в хаті, церкві, в школі. 
Дай діждати пошанівку
Рідного святого слова,
Щоб цвіла на славу Божу
Наша українська мова! 
      («Молитва за рідну мову») 3 
Ведучий 2: 27 вересня святкуватиметься  

120-річний ювілей  українського поета Володими-
ра Кобилянського 4. Народився він у Румунії, але 
дитинство його пройшло в Чорткові та Чернівцях, 
тому називав себе «соколом з гір зелених Букови-
ни». Дев’ятнадцятирічним хлопцем у 1914 р. при-
їхав до Києва, де зазнав усіх злигоднів існування 
безпаспортного австрійського підданця. Спочатку 
жив у монастирі, потім працював у шпиталі, а пі-
зніше – у поліцейському відділку. Опісля довело-
ся виконувати канцелярську роботу в Книжковій 
палаті, а також у видавництві.  В. Кобилянський 
переклав українською понад сотню віршів видат-
них німецьких поетів Г. Гейне та Й.-Ф. Шиллера. 
Він прожив усього 24 роки і залишив після себе 
небагато творів – видав лише одну збірку пое-
зій – «Між лататтям»; дві інші – «Мій дар» та «Тво-
ри»  – вийшли друком після його смерті. Проте 
ці вірші свідчать про інтенсивні пошуки автором 
власного поетичного голосу. Для цього він вдавав-
ся до трудних технічних вправ, вигадував складні 
й химерні строфічні поділи, тренувався з передзво-
ном рим, з алітераціями та версифікаціями.

Читець: 
Сипле, стеле сад самотній
Сірий смуток – срібний сніг, –
Сумно стогне сонний струмінь.
Серце слуха смертний сміх.
Серед саду смерть сміється,
Сад осінній смуток снить, –
Сонно сиплються сніжинки,
Струмінь стомлено шумить.
Стихли струни, стихли співи,
Срібні співи серенад, –
Срібно стеляться сніжинки –
Спить самотній сад. 
(«Сипле, стеле сад самотній…») 5

1 Рильський М. Мова [Електронний ресурс] // [Cайт Товариства «Просвіта»].  – Текст. дані. – [Київ, 2009]. – Режим 
доступу: http://prosvitjanyn.org.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=595&Itemid=89 (дата звернення: 
20.10.2004). – Назва з екрана.

2 Юрій Шкрумеляк – співець січового стрілецтва [Електронний ресурс] // Надвірнянська центральна районна бібліоте-
ка : [сайт]. – Текст. і граф. дані. – Надвірна, 2014. – Режим доступу: http://libnadvirna.info/?page_id=1537 (дата звернення: 
15.09.2014). – Назва з екрана.

3 Молитва за рідну мову / Ю. Шкрумеляк // Зелене око : 1001 вірш : антол. укр. поезії для дітей / упоряд. І. Лучук. – 
Тернопіль, 2008. – С. 38.

4 Володимир Кобилянський [Електронний ресурс] // Бібліотека кошового писаря : [сайт] / Роман Бріскін. – Текст. да-
ні. – Сент-Пол (Міннесота), 2003. – Режим доступу: http://www.pysar.net/virsz.php?poet_id=27&virsz_id=7 (дата звер-
нення: 15.10.2014). – Назва з екрана.

5 Сипле, стеле сад самотній [Електронний ресурс] / В. Кобилянський // Бібліотека кошового писаря : [сайт] / Роман 
Бріскін. – Текст. дані. – Сент-Пол (Міннесота), 2003. – Режим доступу: http://www.pysar.net/virsz.php?poet_id=27&virsz_
id=7 (дата звернення: 15.10.2014). – Назва з екрана.
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Ведучий 1: Згадуючи поетів-ювілярів, не 

можна обійти увагою Юлія Боршоша-Кум’ят-
ського, 110-річний ювілей якого відзначатиметь-
ся в липні. Самобутній віршар народився на За-
карпатті, в с. Великі Ком’яти. Він був педагогом 
і поетом, який щедро віддавав знання і талант 
своєму народові. Вважав, що шлях до гарного 
життя, добробуту, свободи та щастя лежить че-
рез книжне вчення та письменність. Незважаю-
чи на заборони й переслідування з боку тодішніх 
властей Чехословаччини та Угорщини, він на-
вчав верховинських дітей українською мовою. 
За життя поета вийшло друком 13 збірок його 
творів. Спираючись на народну творчість та на 
здобутки української літературної класики, Юлій 
Боршош-Кум’ятський зумів створити власний 
творчий стиль. Його рими народжувалися з самої 
любові до рідного краю:

Читець:
Гори – наче натомлені птиці,
Що збираються в довгий політ.
І в блакитній небесній криниці
Веселково дзеркалиться світ.

І в кімнаті стає мені тісно,
І в політ соколиний мене
Кличе й кличе здивована пісня,
Що життя полюбила земне.

Як не чути струмків передзвони?
Як не чути шептання трави?
У життя невблаганні закони,
Та наказує пісня: живи!

Так живи, щоб нікому не сумно
Від твоїх співанок і думок.
Хай метелик літає бездумно,
Ти ж – людина, лети до зірок.

Кличе пісня, і сам ти поетом
За крилатою піснею линь.
Хто сягає захмарного злету,
Той пірнає в негаснучу синь.

Кличе пісня до тої блакиті,
Що чекає за хмарами нас...
Ти хотів би за хмарами жити?
Є ж Говерла, не тільки Парнас.
                                 («Кличе пісня») 1

(Звучить жартівлива мелодія)

Ведучий 2: 12 червня виповнюється 110 ро-
ків від дня народження Фросини Карпенко, народ-
ної поетеси з с. Хороше Петропавлівського району 
Дніпропетровської області. Там пам’ятають про 

свою землячку – створено музей, присвячений 
її життю та творчості. Незважаючи на сирітську 
долю та важку сільську працю, Фросина Андріїв-
на любила дотепне слово. Склала немало віршів 
про колгоспну працю та ліричних творів. Запису-
вати їх вона не вміла, бо грамоти навчилась лише 
на 34-му році життя. Проте на районних, облас-
них і навіть республіканських оглядах художньої 
самодіяльності читала свої твори по пам’яті. 

Читець:
Із-за гаю пилу хмарка,
В поле котяться бідарки.
Хто ж то мчить до нас на них,
На бідарочках нових?
Керівний усе народ –
Агроном та полевод,
Замісник та голова,
Бригадирів з ними два.
Кукурудза на всі боки –
Більш її, як того року:
Ціле море з краю в край,
Рук робочих тільки дай,
А ділянка немала 
Бур’янами заросла.
Хмурить брови голова...
Незабаром і жнива.
Всі, не злізши із бідарок,
Звинувачують Одарку. 
Репетує агроном:
– Чом бур’ян у вас кругом? 
Полевод собі мерщій:
– Чом не прорвані кущі?
Замісник як закричить:
– Всіх до праці залучить!
– Хто в спідниці, в платті, в блузі,
Щоб були на кукурудзі! –
Громом гримнув голова,
Аж здригнулась ланкова.
А штани та картузи
Посідали на вози.
Не вмістився хто на возі,
Той плететься у обозі.
Той волів штук три пасе,
Той водиці принесе,
Ну, а решта – зави, зами
Теревенять під возами.
Добре роблять чи то ні –
Все ж постійні трудодні.
Їм – ні слова голова...
Чи й у вас таке бува?
                      («Чи й у вас таке бува?») 2

 1 Боршош-Кум’ятський Ю. В. З наказу роду : твори / упоряд. Ю.-Б. Боршоша ; редкол.: В. І. Балога (голова) [та ін.]. – 
Ужгород : Закарпаття, 2005. – С. 249–250.

2 Карпенко Ф. Чи й у вас таке бува? // Чемерис В. Л. З ким сміється Україна : антол. укр. сміху. – Київ, 2009. – С. 428–429.
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Ведучий 1: Із Закарпатського краю був поет 
Василь Діянич 1, 90 років від дня народження яко-
го виповнюється 15 липня 2015 р.  Родом він із 
с. Тур’я Бистра Перечинського району. Навчався 
в Ужгороді та Києві, працював журналістом. Свої 
вірші присвячував рідному краю, беручи за осно-
ву народну творчість земляків. На батьківщині 
дбайливо зберігають пам’ять про поета.

Читець:
Річку Тур’ю і у бурю
Дуже легко перейти,
А без бурі навіть кури
Не замочать в ній хвости.
Лиш з паперу піонери
Кораблі по ній ведуть
Та матроса довелося
Справжнього зустріти тут.
Тільки зиркну, безкозирку
Хвацько набік заломив.
Що там Тур’я! Він у бурю
Чорне море борознив…
– Звідки родом, звідки ходом? —
Запитав матроса я.
– З Тур’ї родом, з Тур’ї ходом:
Рідна хата тут моя.
– На простори в Чорне море
Як потрапив ти з Карпат?
– Дуже просто, бо на простір
Всі річки із гір спішать.
Більш нічого молодого
Я матроса не спитав,
Тільки довго, дуже довго
Сам над Тур’єю стояв…
Тур’я – річка невеличка,
Та шуміти гучно їй,
Раз у море через гори
Шлях знайшла широкий свій.
                              («Річка Тур’я») 2

Ведучий 2: 14 серпня відзначатимемо 90 ро-
ків від дня народження поета Миколи Карпенка 
(1925). Він був родом з Київщини, але багато років 
жив і працював в Івано-Франківську. Зовсім мо-
лодим М.  Карпенко пішов на фронт, брав участь 
у визволенні Києва від фашистських загарбників 
(1943), був поранений. 

У мирний час працював журналістом та ре-
дактором, поєднував журналістську роботу з 
діяльністю керівника обласного літературного 

об’єднання в Івано-Франківську. У 1975 р. пере-
їхав до Києва, де створив поетичні переспіви «Ве-
лесової книги» та біблійних книг – Йова, Еклезі-
аста, Ісаї, псалмів та приповістей Соломонових, 
а також низку віршованих книг з історії України. 
На прикладі його творчості можна проілюструва-
ти особливості баладної лірики.
Читець:
Чи вітри нашептали, чи пташки перелітні,
Що знайшлось три сестрички у веселому квітні.

Та, як в дивний серпанок, в таїну оповита
Їх одвічна дорога до весни і до літа.

Тільки й знають єдине подивовані люди,
Що ніде їх не видно і завжди вони всюди.

Першу звати Надія, друга Вірою зветься,
Третя йменням Любові припадає до серця.

Дехто скаже: то байка, 
                                         то легенда та й годі, –
Але ж досі ті сестри нам стають у пригоді.

Кому серце з розпуки у журбі холодіє, –
Простягає тим руку зореока Надія.

А хто в чомусь непевний, завагався без міри –
Той знаходить підтримку у несхитної Віри;

А як юні виходять на шляхи світанкові, –
Причащаються серцем од святої Любові.

Так живуть оті сестри, поріднившися з нами,
Ми малих своїх дочок звемо їх іменами.

Ми звикаєм потроху, що народні повір’я
В казкарів та поетів лиш не вийшли з довір’я.

Тільки мудрість прадавню вік новий переймає:
Де немає надії, там і віри немає;

Там хитаються люди, 
                                    там лукавлять на слові...
А без віри й надії не буває любові.

І лиш той непоборний у найтяжчому герці,
В кого троє сестричок порядкують у серці.

                              («Балада про трьох сестер») 3

Ведучий 1: 10 червня святкуватиметься 
85-річний ювілей відомого українського поета і 
пісняра, родом із Сумщини Леоніда Татаренка 4. 
Коли йому було одинадцять, розпочалася Велика 
Вітчизняна війна. Спогади про ці події назавжди 

1 Смереки осені не знають [Електронний ресурс] : (до 85-річчя від дня народж. поета Василя Діянича) // Перечинська 
централізована бібліотечна система : [сайт]. – Текст. і граф. дані. – Перечин, 2010. – Режим доступу: http://www.per-bibl.
uz.ua/vustavku_smereku_oseni.html (дата звернення:15.09.2014). – Назва з екрана. – (Віртуальні виставки).

2 Діянич В. Річка Тур’я // Там, де річка Тур’я / В. Діянич. – Ужгород : Закарпат. обл. вид-во, 1961. – С. 58.
3 Карпенко М. Балада про трьох сестер [Електронний ресурс] // Клуб поезії  : [сайт]. – Текст. дані. – Київ, 2003. – Режим 

доступу: http://www.poetryclub.com.ua/metrs_poem.php?poem=13824 (дата звернення: 20.10.2014). – Назва з екрана.
4  Джерело творчості і натхнення [Електронний ресурс]: (до 80-річчя від дня народж. Л. С. Татаренка) : попереджувал. до-

відка / ОКЗ «Сумська обл. дит. б-ка ім. М. Островського» ; уклад. Н. Ю. Курносова. – Суми, 2010. – 12 с. – Режим доступу: 
http://sodb.sumy.ua/img/metod/dovidka/201006.pdf (дата звернення: 15.09.2014). – Назва з екрана.
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залишилися в його творах. Вчився Л. Татаренко 
в Харкові, в Гірничому інституті, потім працював 
інженером у Києві. Найніжніші свої поезії митець 
присвятив рідному місту Тростянцю. А найвідомі-
шім з його творів стала пісня «Червона троянда» 
на музику А. Горчинського:

Червону троянду сьогодні віддам я,
Це ж найдорожчий дарунок тобі.
Червона троянда – це квітка кохання,
Це спомин про зустріч, що в серці моїм.
(Звучить пісня «Червона троянда»)
Ведучий 2: У квітні 2015-го святкуватимуть 

80-річні ювілеї українські поети Тамара Коломі-
єць 1 (9 квітня) та Вадим Крищенко (1 квітня).

Ведучий 1: Тамара Коломієць родом з м. Кор-
суня-Шевченківського, а Вадим Крищенко наро-
дився в Житомирі. Дитинство майбутніх поетів 
обпекли роки Великої Вітчизняної війни. Обидва 
вони ще в шкільні роки почали писати вірші. Оби-
два обрали для себе факультет журналістики Ки-
ївського університету ім. Т. Шевченка. 

Ведучий 2: Твори Т. Коломієць, мелодичні та 
емоційні, вони зачаровують читачів, наводять на 
роздуми, збуджують уяву. І хоча поетеса вважала 
своїм покликанням «серйозну» поезію, прослави-
лася вона як дитяча письменниця. Писати вірші 
для наймолодших читачів почала у 60-і рр. мину-
лого століття. З-під її пера вийшли десятки книг 
з казками, колисанками, небилицями, лічилками, 
скоромовками, смішинками, віршами-безконеч-
никами, загадками.

Читець:
Задзвонив синенький дзвоник
На стеблі.
Поскакав зелений коник
По землі.
Розправляв малі крилята,
Наче птах,
Він казки поніс малятам
По світах.
Копитами по стежинах
Дзвінко бив
І казки по всіх долинах
Розгубив.
Тож на кожній пелюстинці
Між квіток,
Мов у шапці-невидимці,
Сто казок.
Той,  хто піде, не вбоїться
По росі,
Відшукає у травиці їх усі.
(«Задзвонив синенький дзвоник») 2

Ведучий 1: Ім’я Вадима Крищенка чув в Ук-
раїні кожен. Адже поет – автор понад трьох со-
тень пісень, зокрема таких, як: «Хай щастить вам, 
люди добрі», «Родина», «Молитва», «Білі нарци-
си», «Берег любові», «Отчий край», «Осінні яблу-
ка» та ін. Декламування пісенних текстів – коли 
звучить тільки слово, відкриває несподівано нові 
глибини вірша.

Читець:
У даль віків біжить Дніпро,
Сурмить дзвінка вода.
Весніє нам живе тепло,
Ясніє нам людське добро,
Не подолає радості біда.
Глибокий світ – і чути віддаля –
Дніпрова бистрина мов промовля:
Хай щастить вам, люди добрі,
Хай пісні летять за обрій,
Щира дружба стане
 на рушник.
Хай щастить вам, люди добрі,
Хай серця і ваші долі
Б’ють у струни 
сонячних музик.
(Звучить пісня «Хай щастить вам, люди до-

брі», музика І. Поклада)
Ведучий 2: У 2015 р. на державному рівні 3 

урочисто відзначатиметься 80-річчя від дня на-
родження Василя Симоненка. Поет народився 
8 січня на Полтавщині, належав до знедоленого 
покоління дітей війни. Навчався в Київському 
університеті ім. Т. Шевченка, на факультеті жур-
налістики. Прожив коротке (лише 28 років), бун-
тівне життя. Ще в студентські роки почав писати 
вірші, через радянську цензуру друкувався дуже 
мало. Його перша та єдина, що вийшла за життя, 
збірка поезій «Тиша і грім» (1962) стала явищем 
в літературі та у суспільному житті України. За 
простими зовнішніми формами у творах В. Симо-
ненка є жива думка та відчуття слова. І щоб зро-
зуміти Симоненка як поета, треба зрозуміти його 
як людину.

Читець:
Поету, кажуть, треба знати мову
Та ще уміти вправно римувать.
Натхнення і талант  – і все готово –
Слова самі піснями забринять.
То правда все, але не в тому сила,
Мені здається, що не тим вірші
У дні тяжкі серця наші палили,
Любов і зненависть будили у душі.

1 Докладніше про Т.  Коломієць – на с. 93.
2 Найперша стежечка : вірші / Т. Коломієць. – Київ : Веселка, 1985. – С. 26.
3 Постанова Верховної Ради України № 295-VII від 21.05.13.
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Бо не запалить серце точна рима,
Яку хтось вимучив за місяць чи за ніч.
Ні, інша сила, буйна, незборима,
Вогнем і пристрастю напоює ту річ.
Ні, інша сила так цілющо діє,
Словам велику надає вагу,
Бо з нею світ цвіте і молодіє,
І світло б’є крізь морок і пургу.
Без неї рими точні й милозвучні
Не варті навіть драного гроша –
Слова звучать примусить сильно й гучно
Лише одна поетова душа.
                                                    («Про поезію») 1

Ведучий 1: 22 травня відзначатиме свій 
70-й  день народження Юрій Рибчинський 2 – ві-
домий український поет, пісняр і драматург, за-
служений діяч мистецтв, народний артист Укра-
їни. Митець народився і виріс у Києві. Закінчив 
філологічний факультет Київського університе-
ту ім. Т. Шевченка. 

В молоді роки йому наворожили, що все своє 
життя він займатиметься музикою. І певною 
мірою пророцтво збулось – через пісню. 

Ю. Рибчинський – автор численних пісен-
них хітів, багато з  яких стали народними. Це 
пісні  «Дикі гуси», «Три поради», «Чарівна скрип-
ка», «У долі своя весна», «Верба», «Минає день, 
минає ніч», «Три дороги», «Скрипка грає». Зага-
лом же  у його творчому доробку митця –  понад 
три тисячі пісень, зокрема до вистав і кінофіль-
мів, численні мюзикли та рок-опери, чимало сце-
наріїв і п’єс. 

Читець:
Три дороги йшли від хати,
Де жила старенька мати.
Час настав їй проводжати
У дорогу трьох синів.
Вибрав перший син дорогу
У безмежне чисте поле,
Другий вибрав в синє небо,
Третій вибрав – до води.

Перший син – то сонце ясне,
Що ніколи не погасне.
Другий син – то сизий сокіл,
Синьоокий, синьоокий.
Третій син – то дрібний дощик,
Наймолодший, наймолодший.

І дала в дорогу мати
Трьом синам, що вийшли з хати,
Кобзу – вірну наречену,
Що до пісні знала шлях.
А у кобзи струни дивні
І мелодії чарівні,
Материнська колискова
В ній живе, неначе птах.

Перший син заграє в полі –
Зашепочуться тополі.
В небі другий син заграє –
І росте луна за гаєм.
Третій син заграє в кобзу
І розвіє тугу млосну.

                      («Три дороги») 3

(Звучить пісня на слова Ю. Рибчинського)

Ведучий 2: 20 вересня виповниться 70 років 
від дня народження Світлани Йовенко – поетеси 
і прозаїка, літературного критика, перекладачки. 
Народилася вона в Києві. Рідному місту присвя-
тила багато своїх творів:

…Це місто від народження – моє:
воно – в мені, а я йому належу.

Вищу філологічну освіту здобула в Київсько-
му університеті ім. Т. Шевченка. 

Ведучий 1: С. Йовенко є автором уні-
кальних проектів. Перший з них – поетична 
антологія «Парад планет», де зібрано поезію 
150 авторів журналу «Вітчизна» впродовж 
його 70-річної іс торії4. Другий – це антоло-
гія «XX сторіччя української поезії» (2000–
2009) – від Лесі Українки до сучасності. Для 
цього видання укладачка підготувала понад 
дві сотні біобібліографічних літературознавчих 
статей. 

У творах С. Йовенко дуже помітна чуттєвість 
автора – як жінки і як поета. Велику увагу вона 
приділяє таким категоріям, як час, краса, любов, 
мораль, щастя.

Читець:

Підведу усміхнене обличчя –
і по квітці світла у очах.
Щастя – те, що не буває двічі,
радість, за якою йде печаль.

1  Симоненко В. Берег чекань. – Мюнхен, 1973.– С. 146.
 2 Юрій Рибчинський // Українські пісні : [сайт]. – Текст. дані. – Львів, 2003. – Режим доступу: http://www.pisni.org.

ua/persons/105.html (дата звернення: 20.10.2014).
3 Рибчинський Ю. Є. Безсоння : поезія, пісні, драматургія. – Київ : Укр. письменник, 2010. – С. 172.
4 Вітчизна. – 2003. –  № 1–2.
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Проведу лиш поглядом – не словом.
Вправно хвилю забира ріка.
Іншу хвилю насилає знову —
й знову порожніє у руках...

І хтозна, про що шепочуть квіти
і про що роса їхня й печаль...
Мужність – жити, знати, розуміти.
Щастя — мати світло у очах.
 («Підведу усміхнене обличчя») 1

Ведучий 2: Наше свято ми розпочали вір-
шем Ліни Костенко 2. І це не випадково, адже в 
2015 р. видатна письменниця відзначає своє 
85-річчя. Ліна Василівна – лауреат державної 
та міжнародних премій, почесний професор та 
почесний доктор українських університетів, 
автор понад десяти поетичних збірок та двох ро-
манів. Народилася вона на Київщині, в родині 
вчителів. Навчалася в Київському педінститу-
ті та у Московському літературному інституті 
ім. О. М. Горького. У творах Л. Костенко пору-
шуються серйозні філософські теми – про плин 
часу, людські стосунки, сенс життя. Багато її 
віршів присвячено порам року, силам природи, 
екологічним проблемам, відносинам людини і 
природи.

Читець:
Давно  колись  була  ріка  Діала.  
І  цар  персидський  на  імення  Кір.  
І  лотоси  біліли,  мов  піали.  
І  берег  грав  вогнями,  як  факір.  
То  царське  військо  йшло  на  переправу.  
Священний  кінь  з  недогляду  втонув.  
І  Кір  порушив  проти  неї  справу.  
Судив  ту  річку.  І  таке  утнув:  
Він  присудив,  щоб  не  було  Діали.  
Він  смертний  вирок  їй  оголосив.  
Звелів  прорити  у  пісках  канали, 
Зрубав  дерева  й  трави  покосив.  
Одвів  ті  води  у  всі  боки  сущі.  
Ріка  умерла.  Не  було  ріки.  
Пройшло  по  неї  військо,  як  по  суші.
Пройшло  те  військо…  І  пройшли  віки…
Піски  пустель  засипали  канали.  
Ріка  в  русло  вернулася  своє.  
Царя  немає.  Є  ріка  Діала.  
Немає  Кіра.  А  Діала  є.
                                     («Притча про ріку») 3

Ведучий 1: У 1987 р. за збірку «Неповтор-
ність» та історичний роман у віршах «Маруся 
Чурай» поетеса отримала Державну премію Укра-
їни ім. Т. Г. Шевченка. Роман «Маруся Чурай» 
нині вже став класикою.

Ведучий 2: Цього року відзначатиметь-
ся 390-річчя від дня народження напівлеген-
дарної народної поетеси Марусі Чурай. Мож-
ливо, їй належить авторство піснь «Засвіт вста-
ли козаченьки», «Летить галка через балку», 
«Віють вітри, віють буйні», «Ой не ходи, Гри-
цю, на ті вечорниці», «Ой Боже ж мій, Боже, 
милий покидає», «На городі верба рясна», 
«В кінці греблі шумлять верби» та ін. Тра-
гічна доля полтавської козачки збуджувала 
творчу уяву таких митців слова, як Л. Боро-
виковський – вірш «Чарівниця», С. Рудансь-
кий – твір «Розмай», В. Самійленко – вірш «Чура-
ївна», М. Старицький – п’єса «Ой не ходи, Гри-
цю, та й на вечорниці», О. Кобилянська – пое-
зія «У неділю рано зілля копала». А Л. Кос-
тенко у своєму романі у віршах про неї написа-
ла так: 

…Ця дівчина не просто так, Маруся.
Це – голос наш. Це – пісня. Це – душа.

(Звучить пісня «Ой не ходи, Грицю, на ті 
вечорниці»)

Читець:  

Поетів ніколи не був мільйон.
Не кожен з них був засновником.
Розбійником був Франсуа Війон,
а Гете, Вольфганг, сановником.

Були серед них дипломати, купці,
сангвініки і холерики.
Були різночинці, лорди, ченці,
лунатики і венерики.

Хто коми вживав, хто писав без ком.
Блондином був чи брюнетом.
Героєм,
    співцем,
        мудрецем,
            диваком.
Але жоден поет не був непоетом.

(Л. Костенко «Поетів ніколи не був мільйон») 4

1 Йовенко С. Любов і смерть : вибрана лірика, 1963–2010. – Київ : Ярославів Вал, 2010. – С. 141.
2 Про Л. Костенко: Дзюба І. Є поети для епох : наук.-попул. вид. / Іван Дзюба. – Київ : Либідь, 2011. – 208 с.
3 Костенко Л. Вибране / Ліна Костенко. – Київ : Дніпро, 1989. – С. 355.
4 Там само. – С. 91.
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430 років від часу створення (1585) роману М. Сервантеса «Галатея»
420 років від часу створення (1595) трагедії В. Шекспіра «Ромео і Джульєтта»
410 років від часу створення (1605) трагедії В. Шекспіра «Король Лір»
400 років від часу створення (1615) збірки М. Сервантеса «Вісім комедій і вісім інтермедій»
280 років від часу створення (1735) поеми Вольтера «Орлеанська діва»
225 років від часу створення (1790) п’єси Й. В. Гете «Торквато Тассо»
200 років від часу створення (1815) роману В. Скотта «Гай Меннерінг»
190 років від часу створення (1825) роману В. Скотта «Талісман»
190 років від часу створення (1825) роману В. Гауфа «Людина з Місяця»
180 років від часу створення (1835) збірок М. Гоголя «Арабески» і «Миргород»
180 років від часу створення (1835–1836) драми М. Лермонтова «Маскарад»
175 років від часу виходу у світ (1840) збірки Т. Шевченка «Кобзар»
170 років від часу створення (1845) поем Т. Шевченка «Кавказ», «Єретик», «І мертвим, і жи-

        вим…», «Наймичка» та вірша «Заповіт»
170 років від часу створення (1845) романів А. Дюма «Королева Марго», «Через двадцять 

        років» та «Граф Монте-Крісто» (1845–1846)
170 років від часу створення (1845) новели П. Меріме «Кармен»
160 років від часу створення (1855) драми Г. Ібсена «Пані Інгер із Естрота»
160 років від часу створення (1855) поеми Г. У. Лонгфелло «Пісня про Гайавату»
150 років від часу створення (1865) повісті М. Лєскова «Леді Макбет Мценського повіту» 
150 років від часу створення (1865) роману Ж. Верна «Від Землі до Місяця»
150 років від часу створення (1865) роману Ч. Діккенса «Наш спільний друг»
150 років від часу створення (1865) казок Марка Вовчка «Кармелюк» і «Невільничка»
140 років від часу створення (1875) драми І. Нечуя-Левицького «Маруся Богуславка» та 

        комедії «На Кожум’яках»
130 років від часу створення (1885) п’єси І. Карпенка-Карого «Розумний і дурень»
130 років від часу створення (1885) сатиричного роману Гі де Мопассана «Любий друг»
130 років від часу створення (1885) сатиричної повісті І. Нечуя-Левицького «Старосвітські ба- 
 тюшки та матушки»
120 років від часу створення (1895) роману Ж. Верна «Володар світу»
120 років від часу створення (1895) оповідання М. Коцюбинського «Для загального добра»
120 років від часу виходу у світ (1895) повістей О. Кобилянської «Людина», «Він і вона» та 

        написання оповідань «У св. Івана» і «Банк рустикальний»
120 років від часу створення (1895) оповідання А. Чехова «Анна на шиї»
110 років від часу створення (1905) драматичних поем Лесі Українки «Осіння казка» і «В ката-

        комбах»
110 років від часу створення (1905) поеми І. Я. Франка «Мойсей»
100 років від часу створення (1915) дебютного роману А. Крісті «Таємнича історія»
100 років від часу створення (1915) роману В. Вулф «Подорож у світ»
100 років від часу створення (1915) роману Д. Голсуорсі «Фріленди»
100 років від часу виходу у світ (1915) роману Т. Драйзера «Геній»
90 років від часу створення (1925) роману А. Крісті «Таємниця камінів»
90 років від часу створення (1925 ) повісті М. О. Булгакова «Собаче серце»
90 років від часу створення (1925) поем С. О. Єсеніна «Анна Снєгіна» та «Чорна людина»
90 років від часу створення (1925) збірки оповідань Остапа Вишні «Вишневі усмішки кримські»
90 років від часу створення (1925) роману Т. Драйзера «Американська трагедія»
90 років від часу створення (1925) роману Ф. Кафки «Процес»
90 років від часу створення (1925) збірок оповідань Г. Косинки «За ворітьми», «Мати»
90 років від часу створення (1925) п’єси М. Куліша «Отак загинув Гуска»
80 років від часу створення (1935) вірша Я. Купали «Україна»
70 років від часу створення (1945) роману Х. Кортасара «Іспит»
70 років від часу створення (1945) роману А. Міллера «Фокус»
60 років від часу створення (1955) повісті Г. Г. Маркеса «Опале листя» 
50 років від часу створення (1965) збірок науково-фантастичних оповідань С. Лема «Кіберіада» 

        та «Полювання»

Твори-ювіляри 

Цього року виповнюється
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Короткий перелік знаменних дат 
на ІІ півріччя 2015 р.

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 Ука-

зу Президента України № 1506/2005 від 24.10.2005 р.
140 років від дня народження Полікарпа Сікорського [справж. – Петро Дмитрович Сікорський 

(1875–1953)], українського церковного і громадського діяча, митрополита УАПЦ за кордоном (Фран-
ція)

120 років від дня народження Олеся Семеновича Чишка (1895–1976), українського композитора, 
співака і педагога 

3  
90 років від дня народження Михайла Федоровича Нечиталюка (1925–2010), українського жур-

наліста, бібліографа 
4  

День судового експерта. Відзначається щорічно відповідно до Указу Прези дента України 
№ 424/2009 від 10.06.2009 р.

Міжнародний день кооперативів. Відзначається щорічно в першу суботу липня відповідно до рі-
шення Генеральної Асамблеї ООН A/RES/47/90 від 16.12.1992 р.

6  
600 років від дня смерті Яна Гуса (1371–1415), чеського теолога, проповідника і релігійного ре-

форматора 
130 років від дня народження Бориса Григоровича Курца (1885–1938), українського історика-схо-

дознавця та джерелознавця 
7  

Різдво пророка Іоанна Хрестителя. День Івана Купала
День працівника природно-заповідної справи. Відзначається щорічно відповідно до Указу Прези-

дента України № 629/2009 від 18 серпня 2009 р.
8  

День родини. Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України № 1209/2011 від 
30.12.2011 р.

9  
100 років від дня народження Миколи Йосиповича Сиротюка (1915–1984), українського літерату-

рознавця і прозаїка 
10  

240 років від дня народження Петра Івановича Прокоповича (1775–1850), українського пасічни-
ка, основоположника раціонального бджільництва 

180 років від дня народження Генрика Йосифовича Венявського (1835–1880), польського скрипа-
ля і композитора 

120 років від дня народження Карла Орфа (1895–1982), німецького композитора, педагога, теа-
трального діяча і драматурга 

11  
Всесвітній день народонаселення. Відзначається щорічно відповідно до рекомендацій Керівної 

ради Фонду ООН у галузі народонаселення, поданих у рішенні № 89/46 від 1989 р.
12  

День святих первоверховних апостолів Петра і Павла
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День рибалки. Відзначається щорічно у другу неділю липня відповідно до Указу Президента Укра-
їни № 464/95 від 22.06.1995 р.

100 років від дня народження Петра Тимофійовича Тронька (1915–2011), українського історика 
16  

День бухгалтера. Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України № 662/2004 від 
18.06.2004 р.

18  
380 років від дня народження Роберта Гука (1635–1703), англійського природознавця 
160 років від дня народження Володимира Миколайовича Ястребова (1855–1899), українського 

етнографа, археолога 
19  

День працівників металургійної та гірничодобувної промисловості. Відзначається щорічно у третю 
неділю липня відповідно до Указу Президента України № 187/93 від 03.06.1993 р.

20  
130 років від дня народження Теодора Балана (1885–1972), українського історика, філолога, архі-

віста, архівознавця 
25  

150 років від дня народження Олександра Васильовича Сперанського (1865–1919), українського 
і російського фізико-хіміка 

120 років від дня народження Івана Недільського (1895–1970), українського композитора, віолон-
челіста, педагога, одного із засновників Українського музичного інституту Америки (США)

26  
День працівників торгівлі. Відзначається щорічно в останню неділю липня відповідно до Указу 

Президента України № 427/95 від 05.06.1995 р.
День флоту України. Відзначається щорічно в останню неділю липня відпо відно до Указу Прези-

дента України № 1209/2011 від 30.12.2011 р.
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
29  

150 років від дня народження Андрея Шептицького [повне ім’я – Роман Марія Олександр граф 
Шептицький (1865–1944)], митрополита Української греко-католицької церкви, українського громад-
сько-політичного діяча, члена НТШ 

Серпень
2  

День пророка Іллі
День аеромобільних військ. Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України 

№ 937/99 від 02.08.1999 р.
День Повітряних Сил Збройних Сил України. Відзначається щорічно у першу неділю серпня відпо-

відно до Указу Президента України № 579/2007 від 27.06.2007 р.
3  

90 років від дня народження Володимира Миколайовича Верменича (1925–1986), українського 
композитора 

4  
130 років від дня народження Олександра Дмитровича Чемисова (1885–1969), українського жи-

вописця 
6  

90 років від дня народження Володимира Гавриловича Крайниченка (1925–1964), українського 
театрального режисера 
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8  
День військ зв’язку. Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України № 154/2000 

від 01.02.2000 р.
9  

Міжнародний день корінних народів світу. Відзначається щорічно відповідно до рішення Гене-
ральної Асамблеї ООН A/RES/49/214 від 17.02.1995 р.

День працівників ветеринарної медицини. Відзначається щорічно в другу неділю серпня відповід-
но 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.

10  
140 років від дня народження Олександра Михайловича Коваленка (1875–1963), українського 

вченого, письменника і громадського діяча 
11  

110 років від дня народження Ервіна Чаргаффа (1905–2002), американського біохіміка 
12  

Міжнародний день молоді. Відзначається відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН 
A/RES/54/120 від 20.01.2000 р.

90 років від дня народження Олега Аркадійовича Геращенка (1925–1992), українського вченого 
в галузі теплофізики 

14  
Винесення чесних древ Животворчого Хреста Господнього. Медовий Спас
150 років від дня народження Дмитра Сергійовича Мережковського (1865–1941), російського 

письменника, філософа, критика 
15  

День археолога. Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України № 694/2008 від 
06.08.2008 р.

100 років від дня народження Максима Павловича Комишанченка (1915–1970), українського лі-
тературознавця 

16  
370 років від дня народження Жана де Лабрюйєра (1645–1696), французького письменника, сати-

рика-мораліста 
18  

150 років від дня народження Володимира Івановича Садовського (1865–1940), українського ди-
ригента, музичного діяча і критика, священика 

19  
Преображення Господнє. Яблучний спас
Всесвітній день гуманітарної допомоги. Відзначається відповідно до рішення Генеральної Асам-

блеї 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.
20  

150 років від дня народження Олександра Никифоровича Малинки (1865–1941), українського ет-
нографа і фольклориста 

120 років від дня народження Омеляна Нижанківського (1895–1973), українського піаніста, орга-
ніста, композитора, музикознавця, педагога 

23  
День Державного Прапора України. Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента Укра-

їни № 987/2004 від 23.08.2004 р.
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.
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25  
75 років від дня народження Миколи Григоровича Жулинського (1940), українського літературо-

знавця і громадського діяча 
26  

130 років від дня народження Жуля Ромена [справж. – Луї Анрі Фарігуль (1885–1972)], французь-
кого письменника 

28  
Успіння Пресвятої Богородиці. Перша пречиста
250 років від дня народження Тадеуша Чацького (1765–1813), польського ученого і діяча в галузі 

освіти й культури 
125 років від дня народження Дмитра Юрійовича Загула (1890–1944), українського поета-симво-

ліста, літературознавця, критика, публіциста, перекладача, педагога, громадського діяча 
29  

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

100 років від дня народження Інгрід Бергман (1915–1982), шведської актриси 
30  

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

31  
100 років від дня народження Юрія Олексійовича Жлуктенка (1915–1990), українського мово-

знавця і перекладача 
Цього місяця виповнюється: 

20  років від дня відкриття (1995) пам’ятника І. Франку в м. Івано-Франківську

Вересень
1  

День знань. Відзначається щорічно з 1984 р.
2  

День нотаріату. Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України № 211/2010 від 
22.02.2010 р.

170 років від дня народження Івана Білика [справж. – Іван Якович Рудченко (1845–1905)], укра-
їнського письменника, фольклориста, критика 

80 років від дня народження Валентина Йосифовича Гафта (1935), російського актора театру і кіно 
3  

140 років від дня народження Ольги Окуневської (1875–1960), української піаністки, педагога, 
культурно-освітнього діяча 

6  
День підприємця. Відзначається щорічно в першу неділю вересня відповідно до Указу Президента 

України № 1110/98 від 05.10.1998 р.
140 років від дня народження Михайла Дашкевича (1875–1948), українського письменника 
125 років від дня народження Северина Михайловича Левицького (1890–1962), українського 

педагога, громадського діяча (США), одного з провідних діячів українського скаутського руху 
«Пласт»

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 рішен-

ня IV Конгресу Міжнародної організації журналістів. Приурочений до дня пам’яті Ю. Фучика
9  

100 років від дня народження Ігоря Володимировича Мезенцева (1915–1984), українського архі-
тектора 
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10  
130 років від дня народження Олександра Володимировича Палладіна (1885–1972), українського 

біохіміка 
11  

Усікновення голови Іоанна Предтечі
150 років від дня народження Яна Райніса [справж. – Плієкшанс (1865–1929)], латиського поета, 

драматурга, громадського діяча, народного поета 
12  

День фізичної культури і спорту. Відзначається щорічно в другу суботу вересня відповідно до Ука-
зу Президента України № 52/96 від 12.01.1996 р.

День українського кіно. Відзначається щорічно в другу суботу вересня відповідно до Указу Прези-
дента України № 340/94 від 29.06.1994 р.

140 років від дня народження Олександра Антоновича Кошиця (1875–1944), українського хорово-
го диригента і композитора 

13  
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 

в другу неділю вересня відповідно до Указу Президента України № 302/93 від 12.08.1993 р.
15  

Міжнародний день демократії. Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асам-
блеї ООН А/RES/62/72 від 13.12.2007 р.

16  
Міжнародний день збереження озонового шару. Відзначається щорічно відповідно до рішення Ге-

неральної Асамблеї ООН A/RES/49/114 від 23.01.1995 р.
17  

День рятівника. Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України № 830/2008 від 
12.09.2008 р.

19  
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.
180 років від дня народження Михайла Петровича Авенаріуса (1835–1895), російського та укра-

їнського фізика, метеоролога, кліматолога
140 років від дня народження Федора Даниловича Кушнерика (1875–1941), українського поета, 

кобзаря 
20  

День працівників лісу. Відзначається щорічно в третю неділю вересня відповідно до Указу Прези-
дента України № 356/93 від 28.08.1993 р.

120 років від дня народження Дмитра Костянтиновича Зерова (1895–1971), українського ботаніка 
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.
22  

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

180 років від дня народження Олександра Опанасовича Потебні (1835–1891), українського і ро-
сійського мовознавця, філософа, педагога

23  
100 років від дня народження Володимира Юрійовича Бандурака (1915–1982), українського пись-

менника 
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25  
250 років від дня народження Міхала Клеофаса Огінського (1765–1833), польського композитора 

і політичного діяча 
26  

130 років від дня народження Калістрата Романовича Анищенка (1885–1929), українського пись-
менника 

27  
Воздвиження Хреста Господнього
Всесвітній день туризму. Відзначається щорічно в день затвердження статуту Всесвітньої турис-

тичної організації 
День туризму. Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України № 1047/98 від 

21.09.1998 р.
День машинобудівника. Відзначається щорічно в четверту неділю вересня відповідно до Указу 

Президента України № 361/93 від 08.09.1993 р.
120 років від дня народження Володимира Оле ксандровича Кобилянського (1895–1919), україн-

ського поета, перекладача
110 років від дня народження Івана Демидовича Золотоверхого (1905–1978), українського істори-

ка, культуролога, книгознавця, бібліографа і педагога 
28  

130 років від дня народження Дмитра Павловича Осічного (1885–1962), українського письмен-
ника 

29 
170 років від дня народження Івана Карповича Карпенка-Карого [справж. – Тобілевич (1845–

1907)], українського драматурга, актора, режисера, театрального діяча 
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.
180 років від дня народження Федора Івановича Заревича (1835–1879), українського письменни-

ка і журналіста 
120 років від дня народження Костянтина Петровича Кошевського [справж. – Скляр (1895–1945)], 

українського режисера 

Жовтень
1  

Міжнародний день музики. Відзначається щорічно за рішенням Міжнародної музичної ради 
ЮНЕСКО. Ініціатором відзначення цього дня був Д. Шостакович

Міжнародний день людей похилого віку. Відзначається щорічно відповідно до рішення Генераль-
ної 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.

2  
Міжнародний день боротьби проти насилля. Відзначається щорічно відповідно до рішення Гене-

ральної Асамблеї ООН A/RES/61271 від 15.06.2007 р.
150 років від дня народження Дениса Володимировича Січинського (1865–1909), українського 

композитора, диригента і музичного діяча 
3  

120 років від дня народження Сергія Олександровича Єсеніна (1895–1925), російського поета 
80 років від дня народження Армена Борисовича Джигарханяна (1935), вірменського і російського 

актора театру і кіно 
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4  
День працівників освіти. Відзначається щорічно в першу неділю жовтня відповідно до Указу Пре-

зидента України № 513/94 від 11.09.1994 р.
130 років від дня народження Дмитра Васильовича Андрусенка (1885–1965), українського кобза-

ря, диригента, педагога 
5   

Всесвітній день учителя. Відзначається щорічно в ознаменування річниці підписання Рекоменда-
ції ЮНЕСКО та Міжнародної організації праці щодо становища вчителів

Всесвітній день архітектора. Відзначається щорічно в перший понеділок жовтня за рішенням 
20-ї Генеральної асамблеї Міжнародного союзу архітекторів

7  
160 років від дня народження Льва Григоровича Дейча (1855–1941), українського та російського 

громадського діяча, історика 
100 років від дня народження Маргарити Йосипівни Алігер (1915–1992), російської  поетеси, пе-

рекладача українських поетів
8  

День юриста. Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України № 1022/97 від 
16.09.1997 р.

130 років від дня народження Володимира Євтимовича [Юхимовича] Свідзинського (1885–1941), 
українського поета, перекладача

9  
Міжнародний день поштової служби. Відзначається щорічно в річницю заснування Всесвітнього 

поштового союзу (1874 р., м. Берн, Швейцарія)
180 років від дня народження Шарля Каміля Сен-Санса (1835–1921), французького композитора, 

піаніста, диригента, музичного критика і громадського діяча 
10  

Всесвітній день охорони психічного здоров’я. Відзначається щорічно з 1992 р. за ініціативою Все-
світньої федерації психічного здоров’я ВООЗ 

День працівників стандартизації та метрології. Відзначається щорічно відповідно до Указу Прези-
дента України № 910/2002 від 08.10.2002 р.

11  
День працівників санітарно-епідеміологічної служби. Відзначається щорічно в другу неділю жовт-

ня відповідно до Указу Президента України № 1178/2004 від 05.10.2004 р.
День художника. Відзначається щорічно в другу неділю жовтня відповідно до Указу Президента 

України № 1132/98 від 09.11.1998 р.
12  

150 років від дня народження Артура Гардена (1865–1940), англійського біохіміка, лауреата Но-
белівської премії в галузі хімії (1929)

150 років від дня народження Володимира Олександровича Кістяківського (1865–1952), україн-
ського фізико-хіміка 

80 років від дня народження Лучано Паваротті (1935–2007), італійського оперного співака 
13  

Міжнародний день зменшення ризику природних катастроф. Відзначається щорічно відповідно до 
рішення Генеральної Асамблеї ООН A/RES/64/200 від 25.02.2010 р.

130 років від дня народження Романа Михайловича Волкова (1885–1959), українського літерату-
рознавця, мистецтвознавця, фольклориста 

100 років від дня народження Андрія Федоровича Євенка (1915–1991), українського актора, диктора 
14  

Покрова Пресвятої Богородиці
День українського козацтва. Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України 

№ 966/99 від 07.08.1999 р.
День захисника України. Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України 

№ 806/2014 від 14.10.2014 р.
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160 років від дня народження Юрія Калмана Жатковича (1855–1920), українського і угорського 
перекладача, літературознавця, історика та етнографа 

140 років від дня народження Андрія Павловича Виноградова (1875–1933), українського вченого 
в галузі металознавства і металургії 

16  
Всесвітній день продовольства. Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асам-

блеї ООН A/RES/35/70 від 05.12.1980 р.
17  

Міжнародний день боротьби за ліквідацію бідності. Відзначається щорічно відповідно до рішення 
Генаральної Асамблеї ООН A/RES/47/196 від 22.12.1992 р.

День працівників целюлозно-паперової промисловості. Відзначається в третю суботу жовтня від-
повідно до Указу Президента України № 885/2008 від 01.10.2008 р.

100 років від дня народження Марка Ілліча Янковського (1915–1980), українського театрального 
художника 

18  
День працівників харчової промисловості. Відзначається в третю неділю жовтня відповідно до 

Указу Президента України № 714/95 від 08.08.1995 р.
100 років від дня народження Бориса Борисовича Тимофєєва (1915–2002), українського вченого 

в галузі автоматики 
19  

День апостола Фоми
20  

Всеукраїнський день боротьби із захворюванням на рак молочної залози. Відзначається щорічно 
відповідно до Указу Президента України № 42/2005 від 17.01.2005 р.

160 років від дня народження Михайла Коцюби (1855–1931), українського освітнього діяча, педа-
гога 

22  
80 років від дня народження Бориса Ілліча Олійника (1935), українського поета, перекладача 

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 інформації щодо розвитку. Відзначається щорічно відповідно до рішення Генераль-

ної Асамблеї ООН A/RES/3038 (ХХVІІ) від 19.12.1972 р.
25  

День автомобіліста і дорожника. Відзначається в останню неділю жовтня відповідно до Указу Пре-
зидента України № 452/1993 від 13 жовтня 1993 р.

190 років від дня народження Йоганна Штрауса (сина) (1825–1899), австрійського композитора, 
диригента і скрипаля 

100 років від дня народження Леоніда Сильвестровича Лупана (1915–1938), українського поета 
27  

Всесвітній день аудіовізуальної спадщини. Відзначається щорічно відповідно до резолюції, затвер-
дженої на 33-й сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО (2005)

270 років від дня народження Максима Созонтовича Березовського (1745–1777), українського і 
російського композитора 

160 років від дня народження Івана Володимировича Мічуріна (1855–1935), російського біолога і 
селекціонера-помолога 

28  
День визволення України від фашистських загарбників (1944). Відзначається щорічно відповідно 

до Указу Президента України № 836/2009 від 20.10.2009 р.
120 років від дня народження Майка [Михайла] Геврасійовича Йогансена (1895–1937), україн-

ського письменника, перекладача, журналіста, критика 
31  

День апостола та євангеліста Луки
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180 років від дня народження Адольфа Байєра (1835–1917), німецького хіміка-органіка, лауреата 
Нобелівської премії в галузі хімії (1905)

Листопад
1  

День працівника соціальної сфери. Відзначається щорічно в першу неділю листопада відповідно до 
Указу Президента України № 374/99 від 13.04.1999 р.

120 років від дня народження Василя Сергійовича Яременка (1895–1976), українського актора 
2   

100 років від дня народження Семена Семеновича Лаврика (1915–1990), українського терапевта, 
гематолога 

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.
150 років від дня народження Сергія Петровича Мартоса (1865–1911), українського письменника 
120 років від дня народження Едуарда Георгійовича Багрицького [справж. – Дзюбін (1895–1934)], 

російського поета, перекладача 
4  

День Казанської ікони Божої Матері
День залізничника. Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України № 257/93-рп 

від 15.07.1993 р.
440 років від дня народження Гвідо Рені (1575–1642), італійського художника 

5  
100 років від дня народження Анатолія Мефодійовича Хорунжого (1915–1991), українського 

письменника 
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.

160 років від дня народження Дмитра Івановича Яворницького (1855–1940), українського істори-
ка, археолога, етнографа, фольклориста, письменника 

150 років від дня народження Дмитра Миколайовича Прянишникова (1865–1948), російського 
агрохіміка, біохіміка і фізіолога рослин 

7  
100 років від дня народження Наталії Михайлівни Скорульської (1915–1982), української балери-

ни, балетмейстера, лібретиста, педагога 
8  

150 років від дня народження Ніни Олексіївни Сенаторської (1865–1932), української піаністки, 
педагога 

9  
День преподобного Нестора Літописця
День української писемності та мови. Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента 

України № 1241/97 від 06.11.1997 р.
Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва. Відзначається що-

річно відповідно до Указу Президента України № 1209/2011 від 30 грудня 2011 р.
12  

210 років від дня народження Дмитра Михайловича Старицького (1805–1871), українського теа-
трального діяча, режисера-аматора і драматурга 

130 років від дня народження Михайла Івановича Ситенка (1885–1940), українського хірурга-ор-
топеда, травматолога 
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13  
Міжнародний день сліпих. Відзначається щорічно відповідно до рішення ВООЗ

14  
Всесвітній день боротьби із захворюванням на діабет. Відзначається щорічно відповідно до рішен-

ня Генеральної Асамблеї ООН A/RES/61/225 від 20.12.2006 р.
250 років від дня народження Роберта Фултона (1765–1815), американського винахідника 
175 років від дня народження Клода Оскара Моне (1840–1926), французького живописця, одного 

з основоположників імпресіонізму 
120 років від дня народження Кузьми Панасовича Минаєва (1895–1950), українського співака 

15  
День працівників сільського господарства. Відзначається в третю неділю листопада відповідно до 

Указу Президента України № 428/93 від 07.10.1993 р.
160 років від дня народження Якима Дмитровича Бігдая (1855–1909), українського та російського 

фольклориста і композитора 
16  

Міжнародний день толерантності. Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної 
Асамблеї ООН A/RES/51/95 від 12.12.1996 р.

День працівників радіо, телебачення та зв’язку. Відзначається щорічно відповідно до Указу Прези-
дента України № 667/94 від 11.11.1994 р.

140 років від дня народження Івана Левицького (1875–1938), українського композитора, хорового 
диригента і педагога 

100 років від дня народження Григорія Олексійовича Томенка (1915–1994), українського живо-
писця 

17  
День студента. Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України № 659/99 від 

16.06.1999 р.
150 років від дня народження Івана Осиповича Паліцина (1865–1931), українського і російського 

диригента 
90 років від дня народження Ніни Олександрівни Шемець (1925), українського бібліографа 

19  
День працівників гідрометеорологічної служби. Відзначається щорічно відповідно до Указу Прези-

дента № 208/2003 від 11.03.2003 р.
День скловиробника. Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України 

№ 1417/2003 від 09.12.2003 р.
140 років від дня народження Катерини Василівни Гриневичевої (1875–1947), української пись-

менниці 
100 років від дня народження Ерла Вілбура Сазерленда (1915–1974), американського біохіміка і 

фармаколога, лауреата Нобелівської премії в галузі фізіології та медицини (1971)
20  

Всесвітній день дитини. Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН 
A/RES/836 (ІХ) від 14.12.1954 р.

90 років від дня народження Майї Михайлівни Плісецької (1925), російської артистки балету 
21  

Собор Архістратига Михаїла
Всесвітній день телебачення. Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї 

ООН A/RES/51/205 від 17.12.1996 р.
130 років від дня народження Ірини Шухевич (1885–1979), українського іконописця з США 

22  
100 років від дня народження Якова Григоровича Куценка (1915–1988), українського важкоат-

лета 
23  

140 років від дня народження Олександра Федоровича Володського (1875 – після 1920), україн-
ського драматурга, актора, перекладача
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130 років від дня народження Віктора Григоровича Дроботька (1885–1966), українського мікробі-
олога  та епідеміолога

25  
Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок. Відзначається щорічно відпо-

відно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A/RES/54/134 від 17.12.1999 р.
90 років від дня народження Юрія Дмитровича Бедзика (1925–2008), українського письменника 

і драматурга 
26  

День святителя Іоанна Золотоустого
90 років від дня народження Опанаса Івановича Заливахи (1925–2007), українського живописця 

28  
День пам’яті жертв голодоморів. Відзначається щорічно у четверту суботу листопада відповідно 

до Указу Президента № 1310/98 від 26.11.1998 р.
100 років від дня народження Костянтина Михайловича Симонова (1915–1979), російського пись-

менника, громадського діяча 
30  

100 років від дня народження Андрія Євменовича Лисенка (1915–1984), українського перекла-
дача 

Грудень
1  

Всесвітній день боротьби зі СНІДом. Відзначається щорічно з ініціативи ВООЗ, відповідно до рі-
шення 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.

130 років від дня народження Михайла Костянтиновича Висоцького (1885–1950), українського і 
російського актора 

2  
Міжнародний день боротьби за скасування рабства. Відзначається відповідно до резолюції Гене-

ральної Асамблеї ООН A/RES/317 (IV) від 02.12.1949 р.
3  

Міжнародний день інвалідів. Відзначається відповідно до резолюції Генеральної Асамблеї ООН 
A/RES/47/3 від 14.10.1992 р.

190 років від дня народження Миколи Олексійовича Лавровського (1825–1899), українського та 
російського філолога-славіста і освітнього діяча 

120 років від дня народження Олександра Лазаровича Когана (1895–1963), українського компо-
зитора і педагога 

4  
Введення у храм Пресвятої Богородиці. Третя Пречиста
140 років від дня народження Райнера Марії Рільке (1875–1926), австрійського письменника 

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 Президента України 

№ 1120/2002 від 02.12.2002 р.
90 років від дня народження Михайла Володимировича Ткаченка (1925–1999), українського жи-

вописця 
6  

День Збройних Сил України. Відзначається відповідно до Постанови Верховної Ради України 
№ 3528-ХІІ від 19.10.1993 р.

100 років від дня народження Степана Залеського (1915–1970), українського актора і режисера  
(Австралія)
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7  
День великомучениці Катерини
Міжнародний день цивільної авіації. Відзначається відповідно до резолюції Генеральної Асамблеї 

ООН A/RES/51/33 від 06.12.1996 р.
День місцевого самоврядування. Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України 

№ 1250/2000 від 25.11.2000 р.
8  

150 років від дня народження Яна Сібеліуса (1865–1957), фінського композитора і диригента, ос-
новоположника національної музичної школи 

9  
Міжнародний день боротьби з корупцією. Відзначається відповідно до резолюції Генеральної 

Асамблеї ООН A/RES/58/4 від 31.10.2003 р.
100 років від дня народження Володимира Яреми [чернече ім’я – Димитрій (1915–2000)], патріар-

ха Київського і всієї України Української автокефальної православної церкви 
10  

День захисту прав людини. Відзначається відповідно до резолюції Генеральної Асамблеї ООН 
A/RES/423(V) від 04.12.1950 р.

140 років від дня народження Данила Івановича Роздольського (1875–1902), українського компо-
зитора 

100 років від дня народження Ксенії Григорівни Холодної (1915–1984), української піаністки і пе-
дагога 

11  
Міжнародний день гір. Відзначається відповідно до резолюції Генеральної Асамблеї ООН 

A/RES/57/245 від 20.12.2002 р.
100 років від дня народження Марії Федорівни Скрипник (1915), діячки українських прогресивних 

організацій у Канаді, письменниці, перекладачки 
12  

День Сухопутних військ України. Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України 
№ 1167/97 від 18.10.1997 р.

13  
День Апостола Андрія Первозванного

14  
День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Відзначається що-

річно відповідно до Указу Президента України № 945/2006 від 10.10.2006 р.
100 років від дня народження Миколи Степановича Коломійця (1915–1994), українського архітек-

тора, художника і мистецтвознавця 
15  

День працівників суду. Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України 
№ 1318/2000 від 08.12.2000 р.

16  
240 років від дня народження Джейн Остін (1775–1817), англійської письменниці 

17  
День пам’яті великомучениці Варвари
200 років від дня народження Андрія Єгоровича Ващенка-Захарченка (1815 – ?), українського 

письменника, театрального діяча і критика 
18  

Міжнародний день мігрантів. Відзначається відповідно до резолюції Генеральної Асамблеї ООН 
A/RES/55/93 від 04.12.2000 р.

19  
День святителя Миколи Чудотворця
Міжнародний день співпраці Південь–Південь Організації Об’єднаних Націй. Відзначається від-

повідно до резолюції Генеральної Асамблеї ООН А/RES/58/220 від 19.12.2004 р.
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День адвокатури. Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України № 1121/2002 
від 02.12.2002 р.

100 років від дня народження Едіт Піаф [справж. – Едіт Джованна Ґассіон (1915–1963)], фран-
цузької естрадної співачки 

20  
День міліції. Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України № 567/92 від 

17.11.1992 р.
160 років від дня народження Амвросія Андрійовича Ждахи (1855–1927), українського графіка 

21  
170 років від дня народження Николи Павловича (1835–1894), болгарського живописця і графіка 

доби Болгарського відродження 
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.
23  

100 років від дня народження Миколи Денисюка (1915–1976), українського видавця, культурного 
діяча (США )

24  
День працівників архівних установ. Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента Укра-

їни № 1200/98 від 30.10.1998 р.
275 років від дня  народження Опанаса Филимоновича Шафонського (1740–1811), українського 

історика, економіста, етнографа, лікаря, урядового діяча 
110 років від дня народження Антона Карловича Вальтера (1905–1965), українського вченого в 

галузі експериментальної фізики 
110 років від дня народження Костянтина Федоровича Данькевича (1905–1984), українського 

композитора, піаніста, педагога 
25  

120 років від дня народження Григорія Гурійовича Верьовки (1895–1964), українського компози-
тора, хорового диригента і педагога 

27  
150 років від дня народження Любові Павлівни Ліницької (1865–1924), української актриси 

29  
100 років від дня народження Юрія Володимировича Щербатенка (1915–1994), українського жи-

вописця 
30   

150 років від дня народження Джозефа Редьярда Кіплінга (1865–1936), англійського письменни-
ка, лауреата Нобелівської премії в галузі літератури (1907)

31   
100 років від дня народження Олександра Олександровича Ковальова (1915–1991), українського 

скульптора 
Цього місяця виповнюється:

170 років від часу створення Кирило-Мефодіївського товариства (грудень 1845 – січень 1846), 
таємної політичної організації  української інтелігенції
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