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Книга, яку Ви взяли до рук, знайомить з життєвим та 

творчим шляхом наукового співробітника інституту фізики 

НАН України, доктора фізико-математичних наук, 

професора, віце-президента Українського фізичного 

товариства, дійсного члена Наукового товариства 

ім.Т.Шевченка – Василя Андрійовича Шендеровського, 

якому 22 серпня 2012 року виповнюється 70 років. 
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БОРЕЦЬ УКРАЇНСЬКОГО ДУХУ 

Буковина – зелена гілка розложистого дерева 

українського народу. Вона увібрала в себе надбання 

багатьох європейських культур. Щедра на традиції, 

мистецькі і наукові таланти буковинська земля. Тут, в 

Заставні, народився славний син українського народу, 

вчений, професор Шендеровський Василь Андрійович. 

Приємно усвідомлювати, що В.А.Шендеровський є не 

тільки нашим родичем, але й дуже близьким другом, 

наставником і порадником нашої родини. Ця людина 

надзвичайно глибокої духовності, яка насправді істинно 

переймається проблемами нашої української наукової 

спадщини, існуванням української мови, особливо в 

духовному сенсі, адже він є одним з ініціаторів видання 

першого повного перекладу українською мовою Святого 

Письма (П.О.Куліша, І.С.Левицького і Пулюя), визнаного 

свого часу найліпшим серед слов’янських перекладів. Само 

Слово Господнє подане живою українською мовою нашого 

народу, і читачі мають унікальну нагоду ознайомитися з 

шедевром нашої духовної, культурно-мовної спадщини. 

Василь Андрійович є борцем Українського Духу за саме 

існування, за право розуміти й звертатись до Бога рідною 

мовою. Кожен цивілізований народ читає і сприймає Слово 

Боже рідною мовою – це природнє, живе втілення 

Христових заповідей Апостолом про потребу проповіді 

Євангелій по цілім світі всім народам. Для загалу читачів 

цей переклад стане втіленням глибинних багатств щирої 

української мови. 
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Коли ми спілкуємось з Василем Андрійовичем 

Шендеровським, вражає простота і багатогранність цієї 

людини, скромність, щирість і гостинність – це справжній 

буковинець, що дбає про українські традиції. 

З нагоди його славного 70-літнього ювілею хочеться 

побажати йому Господнього Благословення, многая літ, 

творчих злетів та всього самого-самого найкращого всій 

його родині. 

 

З повагою, о.Радіон Сташевський настоятель 

Свято-Михайлівського храму м.Чернівці м-р Ленківці. 
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ЗАЖИНОК НА БЕРЕГАХ СОВИЦІ І ДНІПРА. 

ВАСИЛЬ ШЕНДЕРОВСЬКИЙ ЗБЛИЗЬКА І АНФАС 

Ця людина, навдивовижу вишколена 

високотембровою нотою відповідальності, так само може 

претендувати й на інші лаври, чесноти, що далекі од 

сучасних мод і віянь. Однак Василь Шендеровський, 

уродженець буковинської Заставни, а нині відомий на 

світових обріях і в наукових колах чоловік прийшов до 

людства (не побоюся цього слова. – В.Д.), можна сказати… 

із Бостона. Здивував українство як у межах милої землі, так 

і в тієї, що за океаном. По суті, на власний розсуд і ще раз 

відкрив Америку за Амеріго Віспуччі. З’ясовується, у який 

саме спосіб. Аби дошукатись інформації про великого 

українця – Олександра Смакули, одного зі світочів науки 

ХХ століття. Улюблене Стусове слово «знаменитий» 

лягло-вписалося у той шлях, котрий Василь 

Шендеровський обрав за океаном не у пошуку заробітку чи 

отого (скільки Україну покинуло наукової еліти і не тільки 

її???), а тільки із однієї-єдиної причини – розповісти 

правду, золоту і сущу, - про Колумба українця, що з Божою 

поміччю винайшов прилади нічного бачення, літаки 

«невидимки». А мікроелектроніка та лазерна техніка?  

Річ у тім, що грошовиті за скарбами інформації не 

полетять. Вони – з іншого «матеріалу» і покрою. Воістину, 

це мають бути такі люди, як Шендеровський і його 

однодумці із шести супердиваків. Може, тому і 

Шендеровський зчаста вживає слово «суперавантюрний». 

Приголомшити жартівливий заставнівчанин зумів, - чи не 

найбільше! – браком доларів. Хіба що на переліт. А там, в 
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Америці, звісно, за все треба платити. Бог помилував, адже 

святу справу задумав Шендеровський. 

Так, він зовсім, майже зовсім не такий, як інші. 

Спокушений столицею залишається їй вірним і досі. Кажу 

так про це, то й думки не мав, аби перейти до ЦК чи 

Верховної Ради України. Мудрий земляк добре знав, що 

самопожертва в ім’я високо чиновницького крісла чи того, 

що у залі ВРУ, геть-чисто вичавлять із нього тяжіння до 

науки, його людський гонор. 

Шлях на Бостон – не випробувальний терміном. 

Швидше за все – лінія-орієнтир для тих, хто любить 

аналізувати штатні й позаштатні ситуації. Йдеться у 

випадку про Шендеровського, хоча тут домінує цілковита і 

неупереджена закономірність про те, якої землі син кожен 

із нас. 

Зважитись на «авантюрний» крок заради великої 

справи доконечно можуть лише такі, як пан Василь. А ще 

винятково ті, котрі, окрім фізики, обожнюють лірику. 

Є така група чи категорія, за якою уклалося слушне 

тлумачення. Стан фізики – це зарядженість. Як ото після 

грозовиці на двох берегах Совиці, коли веселка у його 

дитячі літа пила чисту-чисту воду. І ще є внутрішня 

енергетика, якою опікується душа. 

Дивина! Ніхто з учених світу сього не захотів 

обтяжувати себе пошуковою роботою, оскільки чи не 

найкоротше слово «час» утривалює усіх у вічній та 

улюбленій праці. 

Заставнівська дивовижа, мабуть, завше говорить із 

Богом. З Еммою Бабчук на Національному радіо 
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підготували майже 150 (!!!) передач про уже відомих і тих, 

які стають ними, після кожного випуску циклу вкрай 

потрібних бесід під символічною назвою «Нехай не гасне 

світ науки». 150 імен… це майже такі чи інші ситуації, як 

Бостонська. Але вони є. І відкриті саме Шендеровським. 

Зокрема, Борис Грабовський, син Павла Грабовського, 

уперше застосував електронну систему телебачення. 

Михайло Кравчук мав стосунок до комп’ютера. Юрій 

Воронов увів комп’ютерне моделювання. Данило 

Заболотний, репетитор у царя Миколи, свого часу запобіг 

небезпеці чуми на всіх континентах. 

Про Івана Пулюя… він випередив Рентгена, але… 

Дипломат із Заставни зустрівся з Патріархом Філаретом і 

кардиналом Гузаром з приводу благословення 

перевиданого Євангеліє Пилипа Морачевського. 

Пантелеймон Куліш 50 літ перекладав Святе Письмо 

рідною мовою. 

Кажуть: з боку краще видно. Проте ця аксіома нині 

уже не на часі. Збоку – це тільки говорити. Василь 

Шендеровський належить до іншого крила. Ще точніше – у 

центрі. Отож діяльний. Саме годиться на перехід до… 

пам’ятників. Комусь не хочеться цього. Мовляв, спершу 

треба нагодувати, а потім… усе слід робити і уже. 

Відкладати на завтра – це одні і ті ж розмови. Прописна 

істина – дія. 

У Шестоковиці на Чернігівщині відкрито і освячено 

меморіальну дошку Пилипу Морачевському. На 

Тернопільщині в усій красі і величі зорить у світ Іван 

Пулюй. На Городенківщині – пам’ятник археологу 
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Борковському, котрий встановив так званий період 

Празької культури. 

Вітчизняна преса цитує Бориса Олійника, Павла 

Загребельного, Івана Плюща, котрі не роздавали аванси, а 

щиро-щиро дякували Василеві Шендеровському за 

титанічну працю. 

Віриться, оця книга, що зарясніла публікаціями про 

Василя Андрійовича Шендеровського, котрий з відзнакою 

закінчив фізико-математичний факультет Чернівецького 

державного університету 1964 року, а після служби у 

війську обрав столицю, став професором, - тільки краплина 

з Атлантичного океану чи з річки Совиці. Звісно, 

особистість, котра заряджена на досі не знане, але 

надзвичайно вартісне, заслуговує не лише збірних 

матеріалів про себе, але скажемо щирі слова вдячності 

ініціатору цього видання, директору бібліотеки Лесі 

Стасюк. Йдеться про ґрунтовніше. Час іще є, бо за два дні 

до 21-ої річниці Незалежності України Василеві 

Шендеровському – тільки 70! До іншого ювілею таке 

можливе. Особливо для столичних колег і друзів, котрі 

пліч-о-пліч із заставнівчанином. 

Якщо він придивлявся до тих, кого розшукував навіть 

за Атлантикою, то чому б на київській бруківці чи асфальті 

не погомоніти про жниваря із поля науки і її 

ясновельможної Величності «Праця Василя 

Шендеровського». 

…Згадую ще одну мить. Василь Шендеровський 

навідався до рідного міста дитинства на зустріч із 

випускниками школи. Його однокласники зблизька і 
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здалека йшли під парасолями. Шендеровський з 

нерозчохленою – підставляв чоло дощовим краплинам, 

гейби колись у дитинстві, що манить і кличе до малої 

Батьківщини за 600 км од отчої колиски. 

 

Василь Джуран,  

член національної спілки журналістів України. 
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СЛОВО ДО ЧИТАЧА 

Мабуть, кожна людина любить гарні несподіванки і 

чудові відкриття. Особливо приємно тоді, коли таким 

відкриттям стає людина із своїм індивідуальним світом, 

мудрими поглядами на наше земне буття. 

Невеличке видання «Нехай не згасне світ науки 

Василя Шендеровського», яке Ви взяли до рук, дасть змогу 

ближче познайомитись із нашим талановитим 

заставнівчанином, професором, доктором фізико-

математичних наук, публіцистом Василем Андрійовичем 

Шендеровським, якому 22 серпня 2012 року виповнюється 

70 років. 

Життя та професійний шлях Василя Андрійовича – 

такі насичені та багаті на події, здобутки, звершення, що 

безумовно, варті не однієї книги, адже професор 

Шендеровський – багатогранна і непересічна особистість, 

таких людей, за яку справу б вони не бралися, завжди 

супроводжують заслужений успіх та визнання. 

Саме тому працівники Заставнівської центральної 

районної бібліотеки поставили собі за мету – донести до 

наших краян інформацію про талановитого земляка 

В.А.Шендеровського, зібравши воєдино (помірі 

можливостей) публікації з різних видань про нього та 

світлини з сімейного архіву родини Шендеровських. 

Адже «золоті слова» самого Василя Андрійовича так 

чітко і лаконічно підтверджують наші наміри та додають 

нам впевненості у наших діях, що ми не можемо вчинити 

інакше: «Хіба нас хтось у світі поважатиме, коли ми не 

знаємо імен своїх співвітчизників, які рухали науку? Вони 
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гідні пам’яті. Моє кредо: життєвість кожного народу 

визначається ступенем його духовності. Зникає духовність 

– зникає народ…». 

За здобутки в самовідданій праці на користь 

Української держави ювіляр постійно відзначається 

високими державними і міжнародними нагородами, його 

книги перекладаються англійською мовою й видаються за 

кордоном, до його думки прислухається науковий світ. 

Тож запрошуємо в мандрівку друкованого слова 

познайомитись, почерпнути, дізнатись якомога більше 

нового і корисного про талановитого митця 

В.А.Шендеровського, колосальний невичерпний потенціал 

якого має коріння у рідній заставнівській землі, 

подарований та виплеканий материнською любов’ю, 

турботливо вирощений з батьківської ласки під 

благословляючою опікою Пресвятої Богородиці.  

 

Леся Стасюк,  

директор Заставнівської ЦРБ. 
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І РОЗДІЛ 

СТОРІНКИ БІОГРАФІЇ ВАСИЛЯ  

ШЕНДЕРОВСЬКОГО 

 

22 серпня - 70 років від дня народження доктора 

фізико-математичних наук, професора Василя 

Шендеровського (1942) 

Народився у місті Заставні Чернівецької області. 

Після закінчення середньої школи вступив на фізико-

математичний факультет Чернівецького університету, який 

закінчив у 1964 р., здобувши вищу освіту, потім довелося 

піти на строкову службу до лав Радянської армії, після 

проходження якої влаштувався інженером, а згодом 

науковим співробітником Інституту фізики АН УРСР. У 

1970 р. закінчив аспірантуру в Інституті фізики АН 

України за спеціальністю «Теоретична фізика». З 1972 р. - 

кандидат фізико-математичних наук, з 1984 р. - доктор 

фізико-математичних наук, а з 1993 р. - професор. 

Автор близько 500 друкованих праць, серед яких 

монографії: 

«Вузькозонні напівпровідники. Вирощування та 

фізичні властивості» (К.: Наукова думка, 1984): «Процеси 

переносу в телурі» (К.: Наукова думка, 1987): «Варіаційний 

метод в кінетичній теорії» (К.: Наукова думка, 1992). Видав 

у співавторстві словники: «Українсько-англійсько-

німецько-російський словник фізичної лексики» (спільно з 

В.Козирським; К.: Рада, 1996); «Українсько-англійсько-

російський словник з радіаційної безпеки» (спільно з 

В.Козирським та С.Шаховцовою; К.: Рада, 1998); 

«Українсько-ангглійсько-російський тлумачний словник з 

радіології та радіологічного захисту» (спільно з 

В.Козирським та Ю.Бездробним; К.: Поліграфічна 

дільниця Інституту теоретичної фізики ім. М.Боголюбова 
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НАН України, 1997). Упорядник і редактор унікальних 

книг: 4-х томів праць про видатного українського вченого 

Івана Пулюя: «Іван Пулюй. Збірник праць» (т.1, 2. К.: Рада. 

1996; т.3 К.: Рада, 1997). «Іван Пулюй – Пантелеймон 

Куліш. Подвижники нації» (К.: Рада, 1997). 

За  редакцією   В.Шендеровського  вперше   видано  

українською мовою монографію О.Смакули 

«Монокристали» (К.: Рада. 2000). У 2000 р. з його 

ініціативи вперше за 100 років перевидано «Біблію» в 

перекладі П.Куліша, І.Нечуя-Левинького та І.Пулюя; 2001 

р. видано вперше в Україні книгу творів письменниці 

Ганни Барвінок (дружина П.Куліша; «Ганна Барвінок», К.: 

Рада); вперше видано за 150 років в Україні перший 

українською мовою переклад Євангелія Пилипа 

Морачевського «Простір» (К., 2007). Автор сценаріїв 

науково-популярних фільмів: «Іван Пулюй. Повернення» 

(перша премія на Міжнародному конкурсі «Нашого цвіту - 

по всьому світу», 2001), «120 років Чернівецькому 

університету», «Олександр Смакула. Історія одною 

відкриття», «Данило Заболотний», 2006 та інших. 

Започаткував (1999) і 5 років провадив авторську програму 

«Нехай не гасне світ науки» по українському 

національному радіо. Вийшло 125 передач про видатних 

українських учених. 2003 р. – двома виданнями книги 

В.Шендеровського «Нехай не гасне світ науки» (К.: Рада), 

«За правдиве назовництво Українське» (спільно з 

В.Козирським; К.: Рада). Цього ж року завдяки ініціативі й 

наполегливості В.Шендеровського побачила світ книга 

В.Яцюка «Малярство й графіка Тараса Шевченка» (К.: 

Рада) та книга професора-фізика М.Курика «Людина й 

ультрафіолет» (К.: Рада) В.Шендеровський – ініціатор, 

організатор і виконавчий директор Міжнародного 

енциклопедичного бюро з фізики, діяльність якого  
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скеровано на створення українською мовою Енциклопедії 

фізики, словників, посібників з фізики та історії науки. 

Виховав 8 кандидатів наук, 5 аспірантів успішно 

працюють над дисертаціями під його керівництвом. 

Лауреат премії Фонду Тараса Шевченка (1997) та 

імені І.Огієнка (1999), нагороджений Подякою (2001) та 

Знаком Пошани (20011 Київського міського голови, 

орденом Святого Рівноапостольного князя Володимира 

Великого III ступеня (2006). 

Пам’ятаймо! (Знаменні та пам’ятні дати Буковини 

в 2012 році): Бібліографічний покажчик / автори-

укладачі О.Гаврилюк, Ю.Боганюк. – Чернівці, 2011. – 

С.155. 

 

 

ШЕНДЕРОВСЬКИЙ ВАСИЛЬ АНДРІЙОВИЧ 

Випускник фізико-математичного факультету (1964р.) 

Провідний науковий співробітник відділу 

теоретичної фізики Інституту фізики НАН України. 

Доктор фізико-математичних наук, професор, дійсний 

член Наукового товариства імені Тараса Шевченка, віце-

президент Українського фізичного товариства з 2005 р., 

лауреат премій Фонду Тараса Шевченка, імені І.Огієнка. 

Народився 22 серпня 1942 р. у містечку Заставні на 

Буковині в родині хліборобів. Міцні родинні традиції й 

значні життєві труднощі сприяли становленню сильної, 

принципової, рішучої та наполегливої особистості. 

Після закінчення середньої школи вступив на фізико-

математичний факультет Чернівецького університету, який 

закінчив із відзнакою. 

Здобувши вищу освіту, Василю Андрійовичу до-

велося піти на строкову службу до лав Радянської армії, 

після проходження якої влаштувався інженером, а згодом 
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науковим співробітником Інституту фізики АН УРСР. 

Пропрацювавши в Інституті два роки, вирішив продовжити 

навчання і вступив до аспірантури Інституту 

напівпровідників АН УРСР. У 1972 р. успішно захистив 

кандидатську дисертацію, отримавши вчене звання 

кандидата фізико-математичних наук, а у 1984 р. - доктора 

фізико-математичних наук 

Творчість, активна громадська позиція, непоступ-

ливість у багатьох засадничих питаннях, багатогранна 

наукова та громадська діяльність професора Василя 

Шендеровського сприяє утвердженню української 

державності, вихованню національної гідності в молодої 

генерації борців за вільну та незалежну Україну. 

Поверненням із забуття імені славетного сина Ук-

раїни, великого патріота України, одного із плеяди 

найбільших учених людства другої половини XIX-початку 

XX ст., символу талановитості Української нації Івана 

Пулюя наукова та культурна громадськість України 

найбільшою мірою завдячує невтомній праці професора 

Василя Шендеровського. 

Найважливішим доробком професора Шендеров-

ського у справі духовного відродження є підготовка та 

видання праць славетного вченого Івана Пулюя. В. 

Шендеровський був ініціатором створення пам'ятника 

Івану Пулюю на його Батьківщині в селищі Гримайлові на 

Тернопіллі (автор пам'ятника - Микола Обезюк). 

Значної уваги в науковій діяльності професор Шен-

деровський приділяє утвердженню української наукової 

термінології. Його «Словник фізичної термінології» у 

співавторстві з Володимиром Козирським є унікальним 

виданням обсягом понад ЗО тис. лексем з усіх галузей 

сучасної фізики та дотичних наукових дисциплін. 
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Водночас із іншомовними показниками -це чотири 

чотиримовних або двадцять двомовних словників. 

Василь Андрійович - автор понад 400 наукових і 

науково-публіцистичних розвідок, серед яких три моно-

графії з фізики (у співавторстві): «Узкозонные 

полупроводники. Получение и физические свойства» 

(1984): «Процессы переноса в теллуре» (1987); 

«Вариационный метод в кинетической теории» (1992), які 

вийшли друком у видавництві «Наукова думка». Видано у 

співавторстві з Володимиром Козирським словники: 

«Українсько-англійсько-німецько-російський словник 

фізичної лексики» (1996), «Українсько-англійсько-

російський словник з радіаційної безпеки» (1998), праця 

«За правдиве назовництво українське» (2003), де 

аналізуються сьогоденні проблеми української наукової 

термінології. 

Професор Шендеровський - упорядник і редактор 

унікальних книг про видатного українського вченого-

фізика та культурного діяча Івана Пулюя: «Іван Пулюй. 

Збірник праць», «Іван Пулюй – Пантелеймон Куліш. 

Подвижники нації», що вийшли друком у видавництві 

«Рада». 

За редакцією В. Шендеровського вперше перевидано 

українською мовою німецькомовну монографію видатного 

вченого-фізика Олександра Смакули «Монокристали» 

(2000). У 2000 р. з ініціативи В. Шендеровського та В. 

Козирського вперше за 100 років перевидано «Біблію» в 

перекладі П.Куліша, І. Нечуя-Левицького й І. Пулюя, а 

наступного, 2001 р. вперше видано в Україні книгу «Ганна 

Барвінок». Видання обох книг здійснено за сприяння 

депутатів Київської міської Ради та мера міста Києва 

Олександра Омельченка. 
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Професор Василь Шендеровський – автор сценаріїв 

до науково-популярних фільмів: «Іван Пулюй. 

Повернення», який отримав першу премію на 

Міжнародному конкурсі «Нашого цвіту - по всьому світу» 

у 2001 р., «120 років Чернівецькому університету», 

«Олександр Смакула». Започаткував авторську програму 

«Нехай не гасне світ науки» і п'ять років вів її разом з 

відомою журналісткою Еммою Бабчук на першому каналі 

Українського національного радіо. Вийшло 125 передач 

про видатних українських учених, які з різних причин були 

маловідомими або замовчуваними. Результатом цієї 

діяльності стала книга «Нехай не гасне світ науки», яка 

містить 50 нарисів про українських учених, які зробили 

вагомий внесок до світової науки та культури. 

Особливо варто відзначити роль вченого 

Шендеровського у створенні за його оригінальним 

сценарієм та за безпосередньою участю творчої групи 

програми «Свічадо» та Української телевізійної 

високохудожньої стрічки «Іван Пулюй. Повернення», яка 

отримала високу оцінку діаспори як у Празі, Парижі, 

Торонто, Ванкувері, Аделаїді, Відні, так і в Україні. 

Зазначимо ще таку рису вдачі професора Василя 

Шендеровського, як його організаторський талант, що 

допомагає йому наполегливо і послідовно досягати 

поставленої мети. Так, зокрема, ним у листопаді 1992 р. 

було створено громадське об'єднання «Міжнародне 

енциклопедичне бюро з фізики», до складу якого входять 

окрім українських вчених провідні вчені діаспори: Ю. 

Даревич, Д. Струк, О. Біланюк (США), А. Жуковський 

(Франція), М. Горбач (Канада). Головним завданням 

наукового громадського об'єднання є створення 

«Енциклопедії фізики» українською мовою та підготовка 

термінологічних словників з фізики та історії науки. 
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Як учений-фізик Василь Шендеровський виховав 8 

кандидатів наук, ще 5 аспірантів успішно працюють над 

дисертаціями під його керівництвом. Професор 

Шендеровський – член трьох спеціалізованих учених рад із 

захисту кандидатських і докторських дисертацій, має 

вагомі заслуги в галузі теоретичної фізики і духовного 

відродження України. 

Нагороджений подякою голови Київської міської 

державної адміністрації (2001) та нагрудним знаком «Знак 

пошани» (2002). 

В. Шендеровський – відповідальний та ініціативний 

працівник і керівник, вимогливий і чуйний, авторитетний і 

шанований, знаний міжнародною науковою спільнотою. 

Наукова і громадська діяльність професора 

Шендеровського – добрий взірець для свідомих 

українських науковців, борців за утвердження української 

державності, мови, науки. 

 

Шендеровський Василь Андрійович // 

Чернівецький національний університет імені Юрія 

Федьковича: імена славних сучасників. – Київ: Світ 

успіху, 2005. – с.278-279. 
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ІІ РОЗДІЛ 

В. ШЕНДЕРОВСЬКИЙ НА СТОРІНКАХ  

ІНФОРМАЦІЙНО-ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ  

УКРАЇНИ 

 

ЖИТТЄВІСТЬ КОЖНОГО НАРОДУ 

ВИЗНАЧАЄТЬСЯ СТУПЕНЕМ ЙОГО ДУХОВНОСТІ 

Виходець із Буковини, із хліборобської родини, 

Василько рано виявив здібності до навчання та неабияку 

наполегливість в отриманні знань. Заставнівську середню 

школу він закінчує із золотою медаллю, а фізико-

математичний факультет Чернівецького держуніверситету 

з відзнакою. Зараз Василь Шендеровський – дійсний член 

НТШ, професор, доктор фізико-математичних наук, 

громадський і культурний діяч. Лауреат премій Фонду 

Тараса Шевченка (1997) та імені Івана Огієнка (1999), 

нагороджений Подякою (2001) та Знаком Пошани (2002) 

Голови Київської міської державної адміністрації. 

Він є автором близько 400 наукових та науково-

публіцистичних праць, ініціатором створення, фундатором 

і незмінним керівником Міжнародного Енциклопедичного 

Бюро з фізики Інституту фізики НАН України. Головне 

своє завдання Бюро вбачає у створенні україномовної 

Енциклопедії фізики та фахових термінологічних 

словників. Бюро дало життя 18 книжкам. 

До кожної з них Василь Шендеровський причетний 

як автор, співавтор або ж організатор виходу книжки у 

світ. 

Патріотичні почуття вченого ображає те, що великі 

наукові відкриття, авторами яких є українці за 

походженням, закріпилися за країнами, на територіях яких 

були зареєстровані ці відкриття. 
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У Музеї книги і друкарства відбулася презентація 

науково-пропагувальної термінологічної та видавничої 

діяльності професора Василя Шендеровського. 

Послухайте, як про пана Шендеровського 

відгукуються співвітчизники. 

Владика Богдан: «Василя послано на білий світ із 

місією залишити про свій час і знаних людей писемний 

знак. Велику цінність мають його книги для церкви, для 

молоді. Цей чоловік працює навіть уночі. Хай Бог 

благословить членів його родини. Я знайомий з ними. 

Дужа гарна родина. Вона дозріла до розуміння того 

подвигу, на який спромігся їхній глава — батько». 

Поет Борис Олійник: «Ми розкинули по світу своїх 

геніїв і тільки тепер їх збираємо, дякуючи таким 

сподвижникам як Шендеровський. Книжка «Нехай не 

гасне світ науки» читається легко, вона захоплює. А ще я 

зрозумів — який я багатий! Робота, яку виконує пан 

Василь, дуже потрібна. Нам закидають зверхники, що ми 

хуторяни. А ці книжки спростовують звинувачення і на 

ділі показують, хто ми такі». 

Письменник Микола Шудря: «Важким буде 

оберемок, коли у нього зібрати всі книжки Василя. 100 

душ, котрих звільнив від тліну забуття, піднімають тепер 

Україну та нас, українців. А це вже подвиг. Дивуєшся 

обширу його знань. Оприлюднення життєписів видатних 

українців конче потрібне як українцям, так і цивілізо-

ваному світові. Без набутків наших видатних земляків 

світова історія й культура є неповними». 

Петро Світличний, представник від Київської 

міської ради: «Познайомився із Шендеровським, коли він 

шукав фінансової допомоги на видання «Біблії» Івана 

Пулюя. Київська міська рада також взяла на себе фінансові 

витрати, пов'язані з виданням книжки «Нехай не гасне світ 
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науки». Вона подарована всім депутатам Верховної Ради, 

надіслана до всіх дипломатичних представництв України в 

зарубіжних країнах, передана до бібліотек України, 

зокрема бібліотек усіх середніх шкіл столиці. 

Шендеровський, маючи зв'язки з діаспорою, також 

допомагає іншим авторам видаватися. Найбільше 

підтримує обдаровану молодь. Пропоную висунути 

Василя Шендеровського на здобуття Шевченківської 

премії». 

Письменник Петро Засенко: «Коли читаєш книжку, 

то відчуваєш, як твоя душа переповнюється гордістю за те, 

що ти українець, син великого талановитого народу. Вона 

дуже потрібна, стоїть на сторожі національного здоров'я». 

Іван Власенко, письменник, редактор відділу 

газети "Урядовий кур'єр": «Знаю давно Василя 

Шендеровського. Мене завжди вражала його висока 

працездатність та енциклопедична обізнаність. Книга 

«Нехай не гасне світ науки» працює на імідж України. Але 

цей віз тільки на початку дороги!». 

Тетяна Добко, співробітник наукової бібліотеки 

імені Вернадського: «Для бібліотеки нова книжка — то 

завжди свято. Книги ж Шендеровського особливі: вони 

довідкові, написані у стилі науково-популярних нарисів. 

Користуються у наших читачів великим попитом». 

Олена Перова, режисер і журналіст із На-

ціональної радіокомпанії розповіла про те, як готувала до 

прямого ефіру передачі Емма Бабчук. 

Богдан Савків, вчений, що опікується 

нафтогазовою галуззю: «Мої товариші, я особисто 

мріємо, щоб третя книжка із серії «Нехай не гасне світ 

науки» повідала про видатних учених, які трудились у 

нафтогазовій сфері. Адже в ній є багато яскравих 

особистостей. Я сам готовий допомогти пану 
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Шендеровському, бо про багатьох енергетиків знаю. А за 

коштами на видання затримки не буде». 

Олена Погонець, директор музею: «Свідомі 

громадяни, котрі плідно працюють у царині духовній, 

заслуговують на достойне пошанування державою. Василь 

Шендеровський після виходу стількох книжок, 

подвижницької діяльності не має навіть звання 

заслуженого діяча науки чи мистецтва». 

Дмитро Палій, заступник директора музею: 
«Василь Шендеровський, мій земляк, дає прекрасний 

приклад відданості традиціям та синівської любові до укра-

їнської писемності та мови. Він доносить у сьогодення 

надбання минулих поколінь учених. Відродженням імен 

пан Василь повертає повагу інших народів до українського 

народу. А це зміцнює й згуртовує націю. Дякуємо за другу 

книжку «Нехай не гасне світ науки». Вона стане 

прикрасою нашого музею». 

А ось «золоте слово» самого професора пана 

Василя Шендеровського: «Хіба нас хтось у світі 

поважатиме, коли ми не знаємо імен своїх співвітчизників, 

які рухали науку? Вони гідні пам'яті. Моє кредо: 

життєвість кожного народу визначається ступенем його 

духовності. Зникає духовність — зникає народ. Духовне 

коріння українського народу – це його релігійні 

переконання. Я радію, що мій народ повернувся до Бога. 

Значить, є надія, що ми повністю відродимось. Ще свого 

часу князь Микола Трубецькой, між іншим великий 

патріот Росії, стверджував: усі великі, що творили в Росії, 

родом із Малоросії. Вважаю свою роботу потрібною для 

нашого народу. Дуже прикро спостерігати, як кожного 

ранку коло всіх виходів із метро роздають газети, написані 

російською. На книжки грошей немає, а от на газети 

знаходяться. Сприймаю це як зомбування народу. Іван 
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Пулюй, передовий для свого часу чоловік, попереджав: 

«Московит хоче забрати останнє, що має український 

народ, — його мову. Мене надзвичайно турбує, чи 

відзначить Академія наук України пам'ятні дати учених, 

походженням з України, таких як Сергій Виноградський, 

що рівняється Пастеру і є гордістю російської науки, 

Пилип Морачевський, Данило Заболотний». 

...Уже далеко за північ. За письмовим столом 

трудиться чоловік із посрібленими скронями. Перед ним 

книжки. Багато їх. Одні відкриті: він читає їх та час від 

часу робить акуратні нотатки. З високого стосика сповзає 

книжка й лягає йому під руку. Чоловік прислухається. Дух 

автора безголосо молить його: «Опрацюй, розкажи 

землякам про справу мого життя. Ти сам-один знаєш, як 

тяжко на чужині. Поверни мене Україні милій». 
Лідія ГУЛЬКО 
Культура і життя. - 2007. – 4 грудня (№14 с.1). 
 

 

ВИСОКИЙ СВІТ ВАСИЛЯ ШЕНДЕРОВСЬКОГО 

До Бостона вони прилетіли прохолодного осіннього 

дня. Вони — це творча група із шести чоловік. В 

аеропорту не зустрічали їх з розпростертими обіймами, 

квітами і теплими усмішками. Хіба що один студент, 

юнак з Київщини, котрий навчався у Штатах, радів такій 

рідкісній зустрічі із відчайдушними краянами. Прибули без 

грошей, без знання мови, без групи підтримки, без зв’язків і 

якоїсь узгодженої із місцевими колегами програми дій. 

Отак прилетіли — як у воду стрибнули… Але було 

нестримне бажання якомога більше дізнатися про свого 

геніального земляка. Зафільмувати документальні кадри, 

пов’язані із життям знаменитого українця, розповісти 

про нього світові. А найперше — своїм землякам, в Україні 

сущим посвідчити про видатного вченого Олександра 
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Смакулу. Адже дякуючи йому з’явилися свого часу прилади 

нічного бачення, літаки-невидимки, почала розроблятися і 

впроваджуватися в життя мікроелектроніка та лазерна 

техніка. А про нього ж в Україні навіть учені, професура 

та академіки — не знали… 

І швець, і жнець, і на дуду грець 

Якби професор Василь Шендеровський створив 

(звичайно, разом з колегами-однодумцями, у першу 

чергу — з Володимиром Козирським) лише цей один 

унікальний, що не має аналогів у світі, українсько-

англійсько-німецько-російський словник фізичної лексики 

на тисячу сторінок, то й тоді він увійшов би в історію 

української науки. 

Якби він перевидав лише дві фундаментальні 

книги — Біблію у перекладі на українську Панька Куліша, 

Івана Пулюя, Івана Нечуя-Левицького та Святе Євангеліє в 

українському перекладі Пилипа Морачевського. Саме воно 

налякало тодішню російську імперію і зумовило з’яву 

Валуєвського указу 1863 року. 

Якби цей чоловік написав та видав лише двотомник 

«Нехай не згасне світ науки», де відкрив нам до сотні 

маловідомих, невідомих, репресованих і замовчуваних 

донедавна світочів української науки, культури, 

літератури, — то й тоді ми би пишалися постаттю цього 

великого патріота рідної землі. 

А ще ж відома однойменна із книжкою радіопередача 

про цих видатних українців, що лунала майже п’ять років і 

яку слухали мільйони людей та відкрили для себе 

більшість із озвучених великих імен. А ще ж низка 

створених ним разом з колегами документальних фільмів 

про цих видатних діячів, відкриті їм пам’ятники, 

меморіальні дошки, музеї… А ще ж перевидані, відкриті 
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для сучасного читача наукові та художні твори Пулюя, 

Куліша, Ганни Барвінок, Смакули… 

І, звичайно, основна наукова робота та громадська 

діяльність, клопоти керівника міжнародного 

енциклопедичного бюро з фізики. А ще численні поїздки 

на засідання вчених рад, наукові конференції, лекції, 

виступи по телебаченню, радіо, в студентських аудиторіях. 

А ще… 

Але про свої діяння, турботи видавничі, творчі, 

наукові пошуки, дослідницькі мандри, супутні їм пригоди 

або, як він сам каже, суперавантюри, — хай краще про все 

це оповість читачам сам доктор фізико-математичних наук 

професор Василь Андрійович Шендеровський у нашій 

розмові. 

У камені й бронзі 

Ми говоримо про таку начебто непоказну, не дуже 

публічну ділянку діяльності пана професора — про 

увічнення в камені та бронзі пам’яті великих українців. 

— У селі Шестовичі на Чернігівщині восени 

відкрито пам’ятну дошку Пилипу Морачевському, чий 

переклад Євангелія ви нещодавно видали. 
— То була велика людина — історик, енциклопедист. 

Коли 1905 року вперше видрукували його переклад 

Євангелія, за три роки вийшло півмільйона примірників! І 

розійшлись по всій тодішній Росії. 

— Як вам вдалося здійснити таку працю —

 перевидати цей раритет? 

— Коли ми мали вшановувати 200-ліття від дня 

народження автора перекладу, знайшов я чоловіка, який 

фінансово підтримав це видання. Отож, ми зробили 

пристойний наклад — більш як п’ять тисяч примірників. 

— Кому за останні роки, дякуючи вашій 

ініціативі, ще відкрили пам’ятники, погруддя, 
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меморіальні дошки? Здається, недавно на Івано-

Франківщині ви брали участь у відкритті 

пам’ятника… 
— Борковському. Це один із великих археологів ХХ 

століття. Людина з плеяди тих учених, котрі змушені були 

у 20-х роках виїхати з України і опинилися в тодішній 

Чехословаччині. Там він доклав чи не найбільше зусиль 

для розкопок Празького граду. І практично з його подачі в 

археології встановлено так званий період празької 

культури, що засвідчує історичну тяглість тої території, 

того народу. Так само Вікентій Хвойка відкрив у нас 

Трипільську культуру. 

— Тут допомогла ваша радіопередача? 

— Мені вдалося віднайти метрики, що цей видатний 

вчений народився у селі Чортовець, неподалік від 

Тишківців, звідки родина Шухевичів. Місцева влада 

підтримала ідею встановлення пам’ятника, зголосився 

місцевий меценат, який вклав досить великі гроші. А 

виготовив його талановитий і широковідомий скульптор 

Микола Обезюк. До речі, він створив пам’ятник Панькові 

Кулішу і Ганні Барвінок у Мотронівці на Черніговщині. 

— Де ще вдалося відновити пам’ять про видатних 

земляків? 
— Постав у камені Іван Пулюй на Тернопіллі, у 

Гримайлові, в Гусятинському районі. Стоїть тепер там 

велична скульптура, яка, на мою думку, могла би бути 

окрасою і для Києва. До речі, ми дійшли були згоди з 

тодішнім столичним головою О. Омельченком про 

встановлення тут пам’ятника знаменитій трійці — 

першоперекладачам Біблії Пулюєві, Кулішу та Нечую-

Левицькому. На жаль, це все поки що… 

— Зависло. 
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— Так. І при нинішньому міському керівництві 

навряд чи ця ідея буде зреалізована. Хоча вже зроблено 

чудовий макет пам’ятника. Коли він втілиться у камінь чи 

бронзу, невідомо. Ми бачимо, кому нині ставлять 

пам’ятники. 

— Паніковському, Голохвастову, цариці Катерині… 

Кіна не буде 

— Розкажіть про свою кіношну діяльність, адже у 

вас чимало науково-документальних фільмів. Назвіть, 

будь ласка, основні. 
— Це фільми про Івана Пулюя, про академіка Данила 

Заболотного, який врятував людство від чуми. Я вже 

називав фільм про Олександра Смакулу. 

— Їх можна десь подивитися? 

— На жаль…Зараз було б дуже важливо, якби, 

скажімо, ці фільми, кінострічки інших людей про видатних 

наших учених, митців, літераторів зібрати та зробити на 

телебаченні спеціальну програму. Я звертався колись з 

цього приводу до керівництва першого телеканалу, мені 

говорили, що будуть шукати можливості, але їх шукають 

до сьогодні… 

А як то було б корисно і потрібно, якби люди 

побачили фільми про того ж академіка-математика 

Михайла Кравчука, репресованого у радянські часи, про 

Сікорського, про Архипа Люльку. Уявіть собі, якби 

зробити ще документальні фільми про сотню наших 

найбільших учених, яких зібрано в книжці «Нехай не 

згасне світ науки». Які б це були наочні посібники для 

школярів, студентської молоді, як би це пригодилося 

учителям у їхній педагогічній роботі. 

— Але для цього потрібні кошти, і передовсім — 

розуміння необхідності таких фільмів, таких 

телепрограм. 
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— Розуміння людей, які керують гуманітарною 

політикою держави. 

Нашого цвіту по всьому світу 

— Я десь вичитав у вас фразу, що українці 

врятували Америку. Яким чином? 
— Вважаю, що американське сільське господарство 

було врятоване нашими земляками. Там вони працювали 

тяжко — і в США, і в Канаді. Чим конкретно мають 

завдячувати американці українцям? Та хоча б тим, що до 

них перебрався наш вчений Неприцький-Грановський. Це 

був видатний фахівець у галузі боротьби із шкідниками 

рослин. Він став там найавторитетнішим ученим, який 

консультував їхніх фермерів. 

Як його шанували в США, можна судити з такого 

факту. Коли започатковувалась ООН, він був серед 

двадцяти представників американського народу у їхній 

делегації. Родом цей чоловік із Тернополя. А Сікорський 

скільки зробив для Америки. Ці всі «Боїнги», 

гелікоптери — це все зроблене з його участю. 

— І той же Смакула. 

— А брати Тимошенки. Книжки з опору матеріалів 

широко відомі, ними користуються в усьому світі. Або 

математик Юрій Вороний. 

— Якого знають і в Японії. 

— Сьогодні комп’ютерне моделювання все 

побудоване на його роботах. 

— Мабуть, і нині там працює не менше наших 

світлих голів, про яких згодом дізнаємося, що вони з 

України. 
— Нашого цвіту по всьому світу. 

— В Америці десятки наших геніїв. А якщо взяти 

Росію? Там тисячі нашого брата за всю їхню історію 



«Нехай не згасне світ науки Василя Шендеровського»  
 

29 

 

працювали на сусідню державу. Вони не те що 

врятували, вони створили Росію — її науку, культуру. 
— Але в Росії не всі вони залишалися патріотами 

України. Американські ж наші земляки не забували свою 

землю. Як той же Смакула в аеропорту скинув свої 

черевики та босими ногами йшов по рідній землі додому… 

— У Добриводах на Тернопіллі теж нині стоїть 

йому пам’ятник. 
— Я до нього менш причетний: там Василь 

Липовецький доклав більше зусиль. Ми переклали праці 

Смакули з англійської мови, довелось навіть видавництву 

«Шпрінгер» заплатити гроші, аби вони дали дозвіл на 

перевидання українською. 

Як професора хотіли арештувати 

А тоді, у Бостоні, після кількох днів поневірянь 

знайшли земляка-священика греко-католицької церкви. Він 

спершу дав їм дах над головою. 

Почали працювати. Та коли дізналися, скільки треба 

заплатити, щоб отримати дозвіл знімати там, де працював 

геніальний Смакула, наш професор почав чухати свою 

густу смоляну шевелюру. Що робити, як діяти? 

Щоб порозумітися, не те що грошей, у творчій групі 

нема жодного знавця англійської… Виручив знову ж таки 

кмітливий земляк — такий собі Василь Стан. Він хвильку 

постояв у задумі, а тоді: 

— Пане професоре, пішли… 

І сім відчайдухів із примітивною камерою почали 

ходити по лабораторіях і знімати все, що їм було потрібно. 

На них дивилися витріщеними очима. Але, як у таких 

випадках буває, вочевидь думали: раз фільмують — так, 

значить, треба, мають на те дозвіл начальства… А ще ж 

хотілося знайти і зафіксувати могилу Смакули. 
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Коли ми разом із священиком почали шукати його 

могилу, навіть діти вченого точно не знали, у якому саме 

місці він похований, — згадує Василь Андрійович. 

Півдня бродили по цвинтареві. Розгрібали від 

осіннього листя майже кожну могильну плиту. Аж під 

вечір знайшли. Землю, привезену з його рідного 

Тернопілля, з Добривод, долучили до американської землі, 

у якій знайшов він вічний спочинок. Постояли у хвилинній 

задумі. Професор глянув на небо. Саме летів пташиний 

ключ — наче приніс вітання з рідного краю. 

— Толю, знімай! — показав небесних мандрівників 

операторові. 

Заспівали тужливе «Чуєш, брате мій». Не в концерті, 

не в залі, а тут, над могилою генія, що мусив поневірятися 

по далеких світах. Спів той рвав душу… 

Ми теж хвильку помовчали. Я уявив ту картину під 

далеким заокеанським небом, куди майже без цента в 

кишені полетів з однодумцями відчайдух-українець лише 

задля того, аби увічнити для нащадків бодай кілька 

документальних штрихів із життя великого сина України, 

одного з найбільших учених ХХ століття. 

— Розкажіть, як вас у Австрії хотіли арештувати, 

коли ви робили фільм про Пулюя, — у таких випадках 

якось інтуїтивно намагаєшся переключитися на іншу 

тему. 
— У Відні ми знайшли будинок, де працював Куліш 

над Біблією. Вирішив зняти його кімнату. А там, звичайно, 

живуть люди. Почали дзвонити в усі інстанції. Врешті нам 

відчинили. Ми зайшли, піднялись східцями, там був 

чепурний внутрішній дворик, ми все це зафільмували. 

Через хвилин десять виходимо на вулицю, а там вже на нас 

чекає поліція… Добре, що ми приїхали з Василем 
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Новицьким, який віддавна там живе. Він усе пояснив. І нас, 

слава Богу, відпустили. 

Невгамовна натура Василя Шендеровського не 

заспокоїлась: прагнув поїхати ще до Німеччини, де теж 

жив Пулюй, хотів зняти бодай той килим, який подарував 

ученому поліглотові імператор Японії. Не вдалося — 

складно було отримати дозвіл. Але фільм про перекладача 

Біблії та винахідника ікс-променів, які потім назвали 

рентгенівськими, таки вийшов. 

Не запитував оте банальне: навіщо йому ті всі 

клопоти. Коли є сім’я, діти, онуки та й літа за плечима, 

професорське звання, робота в солідному академічному 

інституті. Коли він за своє подвижництво не має від 

держави жодних почестей і нагород. Але пан Василь 

відповів, підсумовуючи нашу розмову. 

— За великим рахунком кожна людина повинна бути 

відповідальною перед своєю країною. І робити все задля її 

процвітання. 

Євген Колодійчук 

Урядовий кур’єр. – 2007.- 8 грудня (№231 с.12). 

 

 

ПРОФЕСОР ВАСИЛЬ ШЕНДЕРОВСЬКИЙ: ЧИМ 

ВИЩА ДУХОВНІСТЬ НАЦІЇ – ТИМ БІЛЬШІ 

ПЕРСПЕКТИВИ ВИЖИТИ ВОНА МАЄ В 

УМОВАХ НАШОГО ГЛОБАЛІЗОВАНОГО 

СЬОГОДЕННЯ 

Доктор фізико-математичних наук, професор, 

керівник Українського фізичного енциклопедичного бюро 

Василь Андрійович Шендеровський – людина в Україні 

широко знана завдяки циклу радіопрограм на 

Українському радіо та однойменній книзі "Нехай не гасне 

світ науки". Він – наш краянин, уродженець Заставни. 
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Завдяки невтомному пошуку та наполегливій творчій 

праці, повернуті із забуття десятки імен, які свого часу 

зробили багато для України, а потім були несправедливо 

забуті. Одним із таких імен є ім’я Пилипа Морачевського, 

людини, яка перша переклала чотири Євангелії 

українською мовою.  

– Василю Андрійовичу, широкий загал знає Вас, 

як людину, яка повертає із забуття імена славетних 

синів і дочок України. Нещодавно було повернуто ім'я 

Пилипа Морачевського. Розкажіть про історію 

повернення українському загалові пам'яті про цю 

непересічну людину, яка першою переклала на 

українську мову чотири Євангелії. 

– Свого часу я знайшов матеріали та разом з 

журналісткою Українського радіо Еммою Бабчук 

підготував радіопередачу про Пилипа Морачевського у 

циклі “Нехай не гасне світ науки”, в якому ми знайомили 

слухачів із людьми, які своїм інтелектом та науковими 

досягненнями прислужилися Україні. Я випадково 

натрапив на невеличку розвідку про перекладача, 

підготував радіопередачу й нарис до книги “Нехай не гасне 

світ науки”. Завдячуючи підтримці багатьох людей, фонду, 

яким керує Борис Олійник, було відзначено 200 років від 

дня народження Пилипа Морачевського (1806-1879). Точне 

місце поховання подвижника невідоме, але у можливому 

місці поховання було встановлено хрест, а в селі, де 

народився учений, Шестовиці на Чернігівщині, пам'ятну 

дошку. Тоді ж виникла ідея перевидати вже у незалежній 

Україні переклад Євангелій, який здійснив Морачевський. 

Свого часу, в середині ХІХ-го століття цей чоловік 

задумався над тим, як дати українському народові Слово 

Боже українською мовою. Ця ідея була також близькою 
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іншим людям того й трохи пізнішого часу – Тарасові 

Шевченку, Іванові Франку.  

Пилип Морачевський народився в Чернігівській 

губернії, закінчив Харківський університет. Його першою 

освітою була математика, але врешті- решт він вирішив 

посвятити себе філології, мові. Пилип Морачевський 

розробив словник української мови, яким користувався, 

коли працював над перекладом. Після переїзду до Ніжина 

він розпочав викладання у ліцеї, яке тривало понад 10 

років. Учений був надзвичайно вимогливим до студентів та 

вболівав за них. Коли у когось із них бачив вірші Тараса 

Шевченка, то відразу ж забирав їх, розуміючи, на яку 

небезпеку наражалися тоді читачі заборонених творів. Вже 

на схилі віку, володіючи багатьма мовами, Пилип 

Морачевський вирішив присвятити себе перекладу Святого 

Письма. Маючи ще й богословську освіту, вирішив 

розпочати переклад із Євангелій, що був завершений у 

1861-му році. Переклад був надісланий до Синоду 

Російської Православної Церкви та до архієпископа 

Григорія, родом із Чернігівщини. Почавши читати 

Євангелії, архієпископ розплакався й кинувся до свого 

домашнього лікаря, також українця, зі словами: “Ось ідіть, 

подивіться, яку Бог послав мені радість на чужині!” – 

такою чудовою мовою було зроблено переклад. До Синоду 

було надіслано захоплений відгук. Переклад Євангелій 

рецензували члени академії наук, академіки Ізмаїл 

Срезнєвський – видатний учений, славіст-філолог та 

Олександр Востоков, який був першим видавцем 

Остромирового Євангелія. Але Синод заборонив друк 

цього перекладу і, врешті, у 1863 році було прийнято 

закон, відомий як “Валуєвський указ” про заборону 

видання літератури українською мовою, в тому числі й 

духовного змісту. Очевидно, що на прийняття цього закону 
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вплинуло й написання Чубинським у 1862 році гімну 

України. До заборони друку перекладу долучилися шеф 

жандармерії Долгорукий та генерал-губернатор Анненков, 

які заявили, що Євангелії у перекладі Морачевського, “є 

книгою небезпечною та шкідливою”. За життя Пилипа 

Морачевського його переклад Євангелій так і не був 

надрукований. 

– Пане Василю, як відомо, Біблія була написана 

єврейською (Старий Завіт) та грецькою (Новий Завіт). 

Для того, щоб зрозуміти те, що хотів Бог сказати у 

Своїй Святій Книзі, потрібно відповідно знати мови 

оригіналу, або мати якісний переклад. Розкажіть 

нашим читачам про переклад Євангелій українською 

мовою Пилипа Морачевського та про роботу над його 

друкуванням вже в сучасній Україні.  

– З історії перекладів Біблії на різні мови відомо, що 

сам факт їх здійснення, що мова перекладу слугувала 

підґрунтям літературної мови. Згадаймо Віклефа в Англії 

чи Лютера в Німеччині. Діалект мови, на якому було 

здійснено переклад Лютера, став основою літературної 

мови для німців. Те ж можна сказати і про Францію, про 

Польщу, про Чехію. Наші великі сподвижники – 

Сковорода, Шевченко, Куліш, Пулюй, Франко та ін. хотіли 

дати Святе Письмо українському народові його рідною 

мовою. Але переклад Морачевського був забороненим до 

1905 року, коли в Російській імперії розпочалася 

революція. Влада вирішила дати “пряничок”, надрукувати 

переклад Євангелій. Цьому посприяв великий князь 

Костянтин Костянтинович – президент академії наук. На 

той час перекладача вже майже 30 років не було серед 

живих. У надрукованому виданні ім’я Пилипа 

Морачевського не згадувалося. У 1903 році було 

надруковано переклад Біблії Пантелеймона Куліша, Івана 
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Нечуя-Левицького та Івана Пулюя. Переклад 

Морачевського Євангелій, за різними даними, було 

надруковано майже мільйонним накладом, який 

розійшовся. Цьому сприяла висока точність власне 

перекладу та якість української мови, на яку Євангелії 

перекладалися. Про це опосередковано свідчить хоча б той 

факт, що переклад було дозволено до друку в царській 

Росії. А ім’я Пилипа Морачевського було незаслужено 

забуте. У минулому році минуло 100 років із часу виходу 

перекладу. Він друкувався частинами, починаючи від 

Євангелія від Луки, й видання було завершене 1907 року. 

Мені вдалося знайти оригінал видання 1905-1907 рр. 

Думкою про перевидання перекладу я поділився з 

Патріархом Філаретом та Кардиналом Любомиром 

Гузаром. Владики підтримали цю ідею, й Господь Бог 

допоміг знайти людину, яка допомогла видати книгу. 

Видання, яке ми здійснили, не є факсимільним. Текст 

перенабирався заново, усувалися технічні помилки, які нам 

вдалося знайти. Для цього текст порівнювався з іншими 

українськими перекладами. Сьогодні переклад 

Морачевського сприймається як важливий і духовний. 

Частина накладу передана Українській Греко-Католицькій 

Церкві, а частина Українській Православній Церкві 

Київського Патріархату.  

– Що дає сучасному українцеві повернення з 

небуття таких імен, як Пилип Морачевський? 

Розкажіть про Ваші подальші плани? 

– Приклад Пилипа Морачевського є яскравим 

доказом того, як українська інтелігенція підтримувала 

духовний розвиток свого народу. Живучість нації 

визначається її духовністю, яка містить її віру, знання своєї 

історії, любов до рідної мови. Чим вища духовність нації – 

тим більші перспективи вижити вона має в умовах нашого 
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глобалізованого сьогодення. Свого часу, у 2003 році, нами 

було здійснено перевидання Біблії перекладу Куліша й 

Пулюя, який отримав високу оцінку, й на сьогодні наклад 

розійшовся. У наших найближчих планах перевидання 

Біблії цього перекладу. Український народ прагне читати 

Слово Боже рідною мовою, але, на жаль, накладів 

українських перекладів явно недостатньо. Частина молоді 

навертається до вічних цінностей, до Бога, до релігії, й 

саме їй сьогодні потрібна духовна література українською 

мовою. Ми даруємо сьогодні наші видання. Знаходяться 

люди, які здатні жертвувати свої кошти для друку Святого 

Письма, й вони люди не бідні. Ісус Христос казав про 

багатих людей: “Як тяжко отим, хто має багатство, увійти в 

Царство Боже” (Мр. 10:23). Хоч тяжко, але можливо! Мені 

особисто подобається коментар Митрополита Андрея 

Шептицького на цей уривок, коли він розтлумачив його на 

прохання письменника Андрія Чайківського: “Ніхто, а 

також і Господь Бог не заперечує проти того, щоб людина 

ставала багатою, якщо вона досягатиме цього чесною 

працею. Але вона повинна завжди пам’ятати, 

усвідомлювати та бути готовою до пожертви для бідного та 

немічного, для суспільної справи”. Біблія, Євангеліє мають 

бути у кожній хаті! Господь Бог закликає жити за правдою, 

за добром! Люди мають жити з думкою зробити добро для 

людей. Якщо людина прийшла на цей світ і не зробила 

добра своїм близьким, дітям, внукам, своєму народові, то 

хоч і наживе багато грошей, вона даремно прожила життя. 

Кредо любові й добра визначає сутність людини на цій 

землі! 

– Пане професоре, дякую за інтерв’ю, нехай Ваші 

творчі плани стануть реальністю! 

Розмовляв Василь КОРШАК. 

Буковина. – 2009. – 11 вересня (№68 с.1-4). 



«Нехай не згасне світ науки Василя Шендеровського»  
 

37 

 

НЕВИМУШЕНА РОЗМОВА ЗА ФІЛІЖАНКОЮ 

КАВИ В «УКРАЇНСЬКІЙ КНИЗІ» 

Хотіла дізнатися про життя Василя Андрійовича щось 

потаємне, невідоме. Ставлю запитання й починаю 

розуміти, що життя доктора фізико-математичних наук 

Шендеровського – це пошук і відкриття, імена та прізвища, 

геніальні українці, які назавжди запам’ятаються своїми 

винаходами, дослідами та неймовірною перебудовою уяви 

про світ… 

Довідка: 

Василь Андрійович ШЕНДЕРОВСЬКИЙ народився у 

Заставні. Закінчив фізико-математичний факультет ЧНУ. 

Від 60-х років живе з дружиною у Києві. Має двох доньок і 

трьох онуків. 

Нині – провідний науковий співробітник Інституту 

фізики НАН України, доктор фізико-математичних наук, 

професор, віце-президент Українського фізичного 

товариства та дійсний член Наукового товариства ім. 

Т.Г.Шевченка. 

Серед його робіт двотомник «Нехай не гасне світ 

науки», рідкісна книга «За правдиве українське 

назовництво», «Становлення американців» – книга про 

філантропів, 4-мовний словник фізичної лексики тощо. 

Біблія рідною мовою 

– Тримаю у руках Біблію. Щоби перекласти її, 

витрачено чимало часу та сил… 
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– Кожен народ намагається перекласти найголовнішу 

книгу людства – Біблію – своєю мовою. Саме у 

сумнозвісний період 1861 року з’явився перший переклад 

Євангелія українською мовою Пилипа Морачевського, 

історика та енциклопедиста зі Східної України. Це 

Євангеліє та гімн Павла Чубинського «Україна» 1862-го 

стали спусковим механізмом до того, щоби тодішні 

керівники видали Валуєвський циркуляр, згодом Емський 

указ, які перекреслили українську мову. 

Євангеліє Пилипа Морачевського вийшло 1906 року в 

Росії майже мільйонним накладом. І це було зроблене 

тому, що Російська імперія боялася революційних 

вакханалій і таким чином вирішила привернути на свій бік 

українців. Таким чином згодом навертає до себе народ і 

Сталін. 

Нам удалося знайти це Євангеліє. Я переконав 

патріарха Філарета й кардинала Гузара в необхідності його 

перевидання. Вони дали благословення. Ця Біблія – 

чудовий приклад багатства української мови. Адже 

Пантелеймон Куліш віддав 50 років, аби перекласти Святе 

письмо рідною мовою. Мені вдалося знайти мецената, який 

підтримав видання. Воно вийшло накладом майже у 5 

тисяч екземплярів в золоті та шкірі. 

Тепер Біблія перевидається нами утретє і розходиться 

серед нашого народу в момент. 
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Свого часу я хотів зняти фільм про перекладачів 

Біблії. На жаль, досі цей проект не реалізований, адже все 

робиться на голому ентузіазмі. 

Пам’ятаю, Павло Загребельний, прочитавши Біблію в 

перекладі Куліша, сказав, що українська мова – велике 

багатство. Для нього це стало таким же відкриттям, як для 

Магелана відкриття незнаних островів. 

Наука та релігія – два крила одного птаха. Ніколи 

наука не змагатиметься з церквою і не доводитиме, що 

Бога немає. 

– Двотомник «Нехай не гасне світ науки» відкрив нам 

майже сотню маловідомих, репресованих і замовчуваних 

донедавна світочів української науки, культури, 

літератури… 

– Можна сказати, тритомник. Перший том третього 

видання книги «Нехай не гасне світ науки» незабаром 

вийде в Америці. 

Народ не знає своєї історії, адже багато визначних 

імен ми дізналися лише після проголошення Незалежності. 

Хтось пишається Моцартом, хтось Бетховеном, хтось 

– видатними письменниками чи художниками. Але, на 

жаль, мало хто знає ім’я видатного композитора Максима 

Березовського, яке золотими літерами викарбуване поряд з 

іменем Моцарта. 
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А чому не знають Василя Барвінського, ще одного 

великого композитора, який сидів за любов до України? 

І лише нещодавно українці дізналися ім’я Олександра 

Смакули – одного з найвидатніших учених ХХ ст. Саме 

завдяки йому з’явилися прилади нічного бачення, літаки-

«невидимки», почала розроблятися і впроваджуватися в 

життя мікроелектроніка та лазерна техніка. 

Або ж візьмемо телебачення, без якого ми собі не 

уявляємо життя. Весь світ зомбується ним, але ніхто не 

знає, що це винахід українця, – сина Павла Грабовського, – 

Бориса Грабовського. 4 серпня 1928 року під Ташкентом 

уперше він продемонстрував електронну систему 

телебачення, якою сьогодні ми і послуговуємось. 

А хто знає талановитого художника Миколу Івасюка? 

У 20-х роках він займався антирадянською пропагандою. 

Поїхав на Схід, потім до Києва і там його слід зник. Мені 

вдалося дослідити, куди ж ця талановита людина так 

загадково зникла. Виявилося, що 1937-го його розстріляли 

у Биківні, під Києвом. 

А чи знаєте ви, що комп’ютер базується на ідеях, 

закладених Михайлом Кравчуком, українським 

математиком? 

Юрій Воронов, унікальний математик! Сьогодні за 

його книгами читають лекції в Америці, Японії. Сучасне 

комп’ютерне моделювання, було закладено в його 11 
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працях. А хто знає, що його син 1933 року в Херсоні 

першим у світі зробив пересадку живого органу людині… 

Упродовж 5 років разом з Еммою Бобчук ми робили 

на радіо цикл передач «Нехай не гасне світ науки». В архіві 

радіо є близько 150 передач про наших геніальних 

земляків. 

– У вас чимало науково-документальних фільмів. 

Кого ви відкрили звичайним глядачам? 

– На жаль, ці фільми не можна побачити на 

телебаченні. Мовляв, немає можливості… 

Це фільми про Івана Пулюя, який винайшов Х-

промені раніше за Рентгена, Олександра Смакулу, про 

Данила Заболотного, який врятував людство від чуми. До 

речі, останній був репетитором у царя Миколи. А через 

досить тривалий час після смерті ученого, 1937-го, його 

щоденник був спалений, адже вердикт був такий: «Дневник 

академика Заболотного, содержащий буржуазные взгляды, 

подлежит уничтожению путем сожжения». 

– У чому унікальність Вашого Словника? 

– Словник фізичної лексики укладений чотирма 

мовами – українською, російською, англійською та 

німецькою. Тут кущова система пошуку, родовий відмінок, 

наголоси. За цей словник нам дали премію Огієнка. Але не 

всім подобається, що ми, разом із колегою Володимиром 

Козирським, намагалися зберегти надбання нашої мови. 
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Найкращий спосіб боротьби зі спокусою – піддатися 

спокусі 

– Як вам спало на думку зайнятися такою титанічною 

працею? 

– 1984-го я захистив докторську дисертацію. 

Квартира була, дисертація була, сім’я вже була…. Мені 

пропонували перейти працювати у ЦК. Але я відмовився. 

1993 року вже був професором. І з’явилася нова спокуса – 

Верховна Рада. Я тоді вважав, що там повинні бути 

економісти, юристи, а я фізик – і що мені там робити? Це ж 

державою треба керувати! 

Але я не шкодую, що не піддався тим спокусам, адже 

тоді я би не зробив би усього того, що я маю на сьогодні. 

Любов КАФАНОВА.  

Версії. – 2010. – 23-30 грудня (№52 с.10). 

 

 

ВІЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ФІЗИКІВ ІЗ ЗАСТАВНИ 

Безперечно, буковинського цвіту – по всьому світу. 

Під час навчання на факультеті історії, політології та 

міжнародних відносин досить часто нам, молодим 

студентам, відкривають все нові і нові імена наших краян, 

які прославляють Буковину на теренах науки, освіти, 

культури та в інших галузях суспільного життя і 

діяльності. 

І ось в затишній залі на вулиці Ольги Кобилянської 

довелося слухати нашого краянина - неординарну людину 

як у світі науки, так і у власних поглядах. З чернівчанами 

спілкувався Василь Андрійович Шендеровський – дійсний 
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член Наукового Товариства Шевченка, професор, доктор 

фізико-математичних наук, віце-президент Українського 

фізичного товариства. 

Та захоплював він слухачів не досягненнями у 

фізичній науці, а розповідями про відомих українських 

учених, незаслужено забутих. Есе про них вміщено у 

двотомнику «Нехай не гасне світ науки», який він 

презентував, які раніше вийшли в однойменній 

радіопрограмі Національного радіо України, створеною 

спільно з відомою журналісткою Еммою Бабчук. 

Понад 150 передач прозвучало і в кожній ім'я великих 

особистостей, які незаслужено були вихолощені з народної 

пам'яті. Зовсім недавно довідалися , що видатний фізик 

XXст., лауреат Нобелівської премії французький вчений 

Жорж Шарпак – ніхто інший, як наш співвітчизник, родом 

з Дубровиці на Рівненщині і його прізвище Георгій Харпак. 

А учений, який «сягнув таїни гена спадковості» - 

родом з Чернівців, і тільки наприкінці минулого століття 

на вулиці 28 червня, 20 була встановлена меморіальна 

дошка: «У цьому будинку народився всесвітньо-відомий 

біохімік, видатний публіцист Ервін Чаргафф.11.08.1905 - 

22.06.2002». 

Цікавість Василя Андрійовича, як ученого, привела 

до досліджень таких сьогодні знаних імен, як Іван Пулюй, 

Софія Русова, Володимир Гнатюк, Данило Заболотний... У 

двотомник увійшло майже сто розповідей і серед них нарис 

«Ми підемо у мандрівку століть з твого духа печаттю...» 

про великого мовознавця, педагога, громадсько-

політичного діяча Степана Смаль-Стоцького, який жив і 

працював у Чернівцях. 

... Василь Шендеровський – випускник-медаліст 

Заставнівської середньої школи, вступив на фізико-

математичний факультет Чернівецького держуніверситету, 
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який з відзнакою закінчив у 1964 році. Подальша наукова і 

творча діяльність зв'язана з Києвом, де сягнув великих 

вершин. Досить сказати, що він - виконавчий директор 

Міжнародного енциклопедичного бюро з фізики, завдяки 

його ініціативі побачила світ книга «Малярство й графіка 

Тараса Шевченка», під його редакцією видано 3-томник 

праць Івана Пулюя, він співавтор енциклопедії фізики 

українською мовою... Лауреат премій Фондів Тараса 

Шевченка та Івана Огієнка... 

Ірина КРАВЧУК, студентка Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича. 

Буковинське віче. – 2011. – 11 лютого (№11 с.2) 

 

 

«ДОВГА ДОРОГА ДОДОМУ». 

ПОВЕРНЕННЯ ІЗ ЗАБУТТЯ 

Плеяда вчених зі світовим ім’ям — родом з 

України,  проте мало кому про це відомо. 

Є люди, котрі роблять для розвитку й утвердження 

своєї культури стільки, скільки під силу, мабуть, лише 

науковій інституції. Вже багато років доктор фізико-

математичних наук Василь Шендеровський, людина 

енциклопедичних знань і дивовижної віри в свій народ, 

затято, часто по крихтах, вишукує відомості про забутих, 

маловідомих або й зовсім невідомих навіть багатьом 

фахівцям учених, народжених українською землею. А 

відтак не менш наполегливо шукає кошти для видання 

книжок. Не бідкається, не нарікає, просто робить те, що 

вважає нагальним для утвердження української нації. Бо 

переконаний — відсутність історичної пам’яті наша 

найбільша проблема. Бо якщо не знаємо, хто ми, не 

поважаємо себе, чи варто сподіватися, що хтось 

поважатиме нас? 
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Нехай не гасне світ науки 

Нещодавно побачив світ третій том його серії «Нехай 

не гасне світ науки», що містить понад півсотні нарисів про 

народжених на нашій землі, за висловом автора, «велетів 

розуму людського», котрі залишили помітний слід в історії 

світової науки й культури. Настійний науковий пошук 

професора Шендеровського повернув із забуття плеяду 

обдарованих наших земляків, чиї імена, досягнення, а 

головне — приналежність до України – замовчувалися 

багато років. 

Василь Шендеровський намагався знайти вчених, 

нехай і не українців за походженням, але тих, що були 

народжені на українській землі. Скажімо, Нобелівський 

лауреат Роальд Гофман, родом зі Львівщини, щораз дякує 

українцям, які врятували його від смерті в часи Другої 

світової, та вважає Україну своєю обітованою землею. 

 — Я б увів таку одиницю, як у фізиці, що визначала 

б ступінь духовності, — міркує Василь Шендеровський. — 

Чим вищий цей ступінь у народу, тим більшу він має 

здатність до опору проти зовнішніх впливів, зокрема, 

інформаційних. Ліна Костенко твердить, що національна 

свідомість формується не різного штибу шоу, мітингами, 

виступами, а утверджується через усвідомлення історичної 

минувшини народу. Якби зробити відеоряд про відомих 

вчених, — його очі горять невдаваним ентузіазмом,    — це 

був би великий чинник виховання нашої молоді. 

Нинішня її безідейність, породжена відсутністю 

державницької ідеології в Україні — проблема, загрозлива 

насамперед для майбутнього української держави. Якщо в 

свідомості молодого покоління немає навіть натяку на те, 

щоб пишатися своєю країною (а це найголовніше, що слід 

вкладати в молоді голови), чи можуть з’явитися думки про 

створення по-справжньому незалежної держави? 



«Нехай не згасне світ науки Василя Шендеровського»  
 

46 

 

Думка про створення відеоряду про відомих 

українських вчених, як висловлюється Василь 

Шендеровський, «мучить» його вже давно. Завдяки 

невсипущій енергії професора світ уже побачили фільми 

про знаного фізика Олександра Смакулу, автора ключових 

відкриттів у царині оптики та вирощування монокристалів, 

епідеміолога Дмитра Заболотного, археолога зі світовим 

ім’ям Івана Борковського, епідеміолога Івана 

Горбачевського, котрий понад 30 років викладав у 

Карловому університеті в Празі та певний час обіймав 

посаду ректора. Нині до виходу готується картина про 

мікробіолога Сергія Виноградського. 

 — Саме така пропаганда потрібна особливо у 

школах. Дітям відомо, хто такий Нікола Тесла, проте ніхто 

не знає, що його навчав видувати лампи наш Іван Пулюй. 

Але це повинна бути державна політика, а вона на сьогодні 

є руйнівною в сфері духовності українського народу, — 

говорить він. 

…У шафці напроти професорового столу — книжки, 

серед яких перевидане ним Євангеліє в перекладі Пилипа 

Морачевського та Біблія, яку переклали українською 

Пантелеймон Куліш, Іван Нечуй-Левицький та Іван 

Пулюй; укладений разом із колегами унікальний 

українсько-німецько-англійсько-російський словник 

фізичної лексики. На столі з-поміж стосів паперів — 

примірник першого тому творів Ганни Барвінок, 

приурочений до роковин її смерті. 

— Як ви все встигаєте? — запитання, попри свою 

банальність, виривається мимохіть. Адже окрім книжок, 

фільмів, пам’ятників, ще є наукова робота за фахом у 

солідному академічному інституті, аспіранти й 

докторанти… У відповідь він лише стримано усміхається. 



«Нехай не згасне світ науки Василя Шендеровського»  
 

47 

 

 — Треба працювати, — говорить після хвилинної 

мовчанки. — Не думати про те, що завтра хтось скаже 

«дякую», а задля розуміння — хто ми є, для того, аби наш 

український народ почував себе величною нацією на цій 

землі. Я щасливий, що сьогодні всі знають, хто такий Іван 

Пулюй, відкривач Х-променів, які потім назвали 

рентгенівськими. Хоча й нині зустрічаємо ще багато 

нерозуміння, проте колись було гірше, багато хто казав: 

«Нєт, нє било і нє будєт вашего Пулюя». Звичайно, маємо 

знати, й хто такий Рентген, але істина у відкритті того чи 

того фундаментального явища повинна бути повернута. 

Велети розуму людського 

У передмові до третього тому процитовано вислів 

митрополита Іларіона: «Кожна людина, яка багата б вона 

не була, має звичайний кінець, — вона вернеться в 

землю… Піде в землю, і пам’ять про неї минеться. Не так 

буває з тими, хто прислужився розвиткові культури, цебто 

меценатами: пам’ять про них живе довгі роки, їх любовно 

згадують вдячні нащадки…». Тож і спитала у Василя 

Андрійовича, як знаходить меценатів для такої недешевої 

справи, як видання книжок. 

 — Багато людей допомагають просто так, — 

відповідає. — Скажімо, якось дівчина зі Львова просто 

подзвонила й передала гроші, сказавши, що має таку 

можливість й просить не згадувати її ім’я. Допомагають 

банкіри, бізнесмени. Потрібно шукати таких людей, бо 

ходити до тих, що при владі, немає сенсу. Головне, що 

може врятувати нашу державу, якщо говорити серйозно, — 

це відкрити очі на духовність українського суспільства, аби 

воно зрозуміло, що потрібно не лише гарно вдягнутися та 

мати хороми. 

…Кажучи щиро, читаю «Нехай не гасне…» — і 

ловлю себе на двоїстому відчутті: з одного боку, гордості, а 
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з іншого… якійсь  досаді, чи що? Бо не відаємо, які таланти 

народила земля, на котрій живемо, а отже, погано знаємо й 

себе. Не знаємо, що видатного зоолога та етномолога 

Олександра Неприцького-Грановського цінували в США 

настільки високо, що при заснуванні ООН він був одним із 

двадцяти членів американської делегації. З нашого 

співвітчизника Бориса Раєвського, котрий народився в 

Чигирині, почалася біофізика: він створив перший інститут 

біофізики на теренах Німеччини та, власне, першим у світі 

став уживати цей термін. Хто знає про мікробіолога Бориса 

Балінського, котрому присвятив меморіальну доповідь на 

15-му світовому конгресі з електронної мікроскопії 2002 

року Нобелівський лауреат, професор Кембриджського 

університету Аарон Клуг? Або про хіміка Юрія 

Кістяківського, радника президента США Дуайта 

Ейзенхауера, котрий разом із двічі лауреатом Нобелівської 

премії Джоном Бардиним (вони приятелювали ще з часів 

праці в Гарвардському університеті) посприяв 

установленню в Нью-Йорку пам’ятника Тарасові 

Шевченку? Це лиш окремі імена з не одної сотні 

українських науковців, чиї надбання служать нині всьому 

світові. 

 Та й новий, третій том на якій сторінці хоч 

розгорнеш — всюди постаті, котрі ще чекають окремих 

∂рунтовних досліджень: Георгій Гамов та Микола (Нік) 

Голоняк, котрі належать до плеяди видатних фізиків ХХ 

століття, знаний у всьому світі мікробіолог Сергій 

Виноградський, «український Галуа» Євген 

Вікторовський… Геть куцими є відомості про автора 

відомої картини «В’їзд Богдана Хмельницького в Київ», 

розстріляного більшовиками художника Миколу Івасюка, 

котрого великий Ілля Рєпін називав чи не найвизначнішим 

баталістом тих часів. 
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Чи знає хто, що коли Георгієві Гамову було лише 24 

роки, його запросив працювати до Інституту теоретичної 

фізики Копенгагенського університету сам Нільс Бор? А 

вже двадцятивосьмирічного (!) Гамова обрали членом-

кореспондентом Академії наук СРСР. За рік він, як і багато 

хто того часу, опинився у вимушеній, обумовленій 

суспільно-політичними обставинами, еміграції. Окрім 

професорської праці в університеті Джорджа Вашингтона в 

США, був військовим консультантом, популяризував 

досягнення науки, пишучи книжки, про успіх яких казав 

так: «Люди часто запитують мене: як я пишу книжки, які 

мають такий успіх. Напевне це великий секрет, такий 

великий, що я і сам його не знаю». До речі, будівлю 

Колорадського університету студенти називають «вежею 

Гамова». 

Стати в ряд із найвидатнішими математиками світу 

пророкували молодому вченому Євгенові Вікторовському. 

Маститі науковці називали його «українським Галуа». 

(Еварист Галуа — геніальний французький математик, 

котрий заклав основи сучасної алгебри). «Праці 

Вікторовського написані лаконічно й глибоко, й тому «вже 

півстоліття минуло, а не знайшлося другого Жозефа 

Ліувілля, який би розшифрував їх. Бо саме французький 

математик Ліувілль свого часу розібрався у працях Галуа», 

— пише дослідник. Не лише способом викладу та талантом 

були схожими  два математичні генії: Євген Вікторовський 

пішов з життя, будучи хіба трохи старшим за Галуа — 

тридцятирічним. Доти лише за три роки роботи в 

Київському політехнічному інституті він устиг написати й 

блискуче захистити кандидатську дисертацію, за що Вчена 

рада одностайно вирішила присудити йому відразу вчений 

ступінь доктора наук. А вже за місяць його не стало. 

Воістину, Бог забирає найкращих… 
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Це тільки окремі штрихи до книжки Василя 

Шендеровського, котрий своєю працею окреслює поле для 

грунтовної роботи, пошуку, досліджень у царині історії 

науки. В кожному нарисі автор обстоює ідею утвердження 

національної свідомості через історичну пам’ять, через 

осмислення того, хто ми, якою є земля, що нас народила.  

«Нехай ця книжка утверджує в кожному, хто живе на 

українській землі, гордість за цю землю, і нехай кожний 

задумується, як її зберегти для майбутнього Людства», — 

написав у передмові до видання автор. Хай буде так.  

Моісеєва Т. Урядовий кур’єр. – 2011. – 27 грудня 

(№242). – С.17. 
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Батько Андрій Андрйович 1912 р.н. 

У колі студентських друзів 
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1966р. весілля Василя і Оксани 

Брати Микола та Василь Шендеровські 
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Бабуся з онучкою Оленкою 

Бабуся з онуками Андрійком, Оленкою і Наталкою 
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Мати Василина Василівна 1921 р.н. 

90-літній ювілей матері. Мати з синами Миколою і Василем 
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У родинному колі. 

Сестра Ганна, брат Микола, мати, Василь 
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глобалізованого сьогодення». [розмова з проф., кер. Укр. 
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за сприяння у виданні даної книги  
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ЗАХОДЬТЕ ДО БІБЛІОТЕК РАЙОНУ! 

 

 

Наша адреса: м.Заставна, вул.Незалежності, 90 

 

Центральна районна бібліотека. 

 

Ми працюємо щодня з 9 до 19 години,  

крім суботи. 

У неділю – з 10 до 14 години. 

 

Телефони: 3-19-73, 2-26-59 

 

Електронна адреса: zcr_library@mail.ru 

 

Веб-сайт: http://zcrb.at.ua 

 

 

ЗАВІТАЙТЕ ДО НАС НА ГОСТИНУ! 
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