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У статті аналізується наукова діяльність Івана Горбачевського 

та визначається її вплив на світову науку, значна увага приділяється 
роботі вченого в Українському вільному університеті й на Українських 
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 наш час усе більше уваги приділяється розвитку науки, відновленню 
справедливості щодо багатьох вимушено малознаних учених, поверненню їхніх 
імен, здійсненню повноцінних наукових досліджень про їх творчий внесок на 

новітніх методологічній і джерелознавчій базах. У цьому контексті особливо актуальним є 
вивчення творчої спадщини та наукової діяльності сподвижника європейської науки Івана 
Горбачевського (1854–1942). 

Мета даної статті полягає у тому, щоб показати внесок ученого в світову науку. 
Окреслена нами проблематики не знайшли на сторінках наукової, історичної, навчальної 
літератури висвітлення. Однак за останні роки в Україні намітився інтерес до осмислення 
місця І. Горбачевського у світовій науці на сучасному науковому рівні. Досліджувана 
проблема частково відображена в працях І. Головацького [1], Я. Гонського [2–3], 
М. Подільчака [4], О. Юркевича [5] та ін. 

Почесне місце в історії світової медицини належить академікові І. Горбачевському. 
Науковий доробок ученого великий і незаперечний. Праця І. Горбачевського була 
багатогранною та різноманітною. Його ім’я стало широко знаним у Європі. Іван 
Горбачевський першим отримав сечову кислоту синтетично. Наукова праця, що засвідчувала 
це його видатне досягнення, була опублікована в 1882 р. у збірнику Австрійської академії 
наук і незабаром викликала широкий резонанс у науковому світі. Своїм відкриттям – 
“Синтез сечової кислоти” – науковець випередив тогочасні наукові дослідження 
щонайменше на століття. Всесвітню славу І. Горбачевський здобув також дослідженнями 
пуринового обміну. Ґеній вченого-українця охоплював такі науки, як неорганічна, органічна 
й біологічна хімії, гігієна, судова медицина, токсикологія та ін. За тривале життя 
І. Горбачевський ініціював і розвинув низку нових наукових напрямків. Зокрема, в біохімії 
дослідник плідно працював над проблемами структури й травлення білка, вітамінів, вивчав 
структуру та виділення нуклеїнових кислот, удосконалював гігієну харчування, здійснював 
пошук нових повноцінних продуктів харчування. Він опублікував цикл наукових 
повідомлень, що стосувалися пелагри, підготував підручник із лікарської хімії у чотирьох 
томах чеською та українською мовами [6, с. 87–88]. 

При Карловому університеті І. Горбачевський заснував інститут медичної хімії і був 
його першим директором. Заснував інститут біохімії, створив наукову школу чеських 
біохіміків [6, с. 158]. 

Академік І. Горбачевський залишив у спадок світовій науці чимало наукових праць із 
хімії, біохімії, епідеміології, судової медицини, токсикології, санітарії, інших галузей, що й 
досі не втратили цінності, викликають захоплення і подив біохіміків [2, с. 81]. Пріоритет їх 
беззастережно визнала наукова громадськість світу [3, арк. 6]. Дослідження науковця дали 
змогу наступним поколінням наблизитися до розгадки молекулярних та інших таємниць 
життя [7, с. 57–58]. 

У 
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Іван Горбачевський був організатором, засновником чи співзасновником багатьох 
науково-культурних закладів на чеській землі: Українського вільного університету, 
Української господарської академії у Подєбрадах, Українського високого педагогічного 
інституту ім. М. Драгоманова в Празі й ін., де молодь могла навчатися, здобуваючи освіту та 
професію. 

Наприкінці 1919 р. в ученого виникла думка про можливість відкриття українського 
університету в Празі, куди незабаром виїхала делеґація з І. Горбачевським, О. Колессою, 
С. Дністрянським. Однак у столиці Чехії вони натрапили на непередбачені труднощі та були 
змушені відкласти цю ідею до кращих днів. Але, щоб не гаяти часу, вирішили вже в 1920 р. 
провести серію викладів у Відні. Ці виклади згодом переросли в систематичні курси, 
керівництво якими доручили професорові М. Грушевському. 

Український вільний університет (далі – УВУ) у Відні було створено на основі вже 
згаданих систематичних курсів. Його відкрили 17 січня 1921 р. [1, с. 43–44]. На роботу в 
УВУ запросили українських професорів і вчених, які здобули високий авторитет науковими 
працями. Однак у Відні цей навчальний заклад не отримав достатньої матеріальної 
підтримки [8, с. 7]. Під час зимового семестру до ректора УВУ в столиці Австрії надійшов 
лист від української академічної громади в Празі з проханням перебазувати університет до 
Праги, де живе багато студентів, які хотіли б продовжувати навчання в УВУ [4, с. 6]. У 
результаті переговорів українських науковців і політичних діячів із урядом Чехо-Словаччини 
було налагоджено переміщення УВУ до Праги. З цього приводу прийняті постанови 
Міністерства закордонних справ Чехо-Словаччини від 16 вересня 1921 р. й Міністерства 
шкільництва від 5 жовтня 1921 р. [1, с. 44]. У Празі умови для розвитку цього навчального 
закладу були значно сприятливішими, зважаючи на приязне ставлення та фінансову 
підтримку з боку урядових кіл і президента Чехо-Словаччини Томаша Масарика, який, до 
речі, 32 роки був професором філософії Празького Карлового університету [9, с. 216]. 

У Празі УВУ розпочав діяльність із 1921/22 академічного року [10, с. 7]. Врочисте 
офіційне відкриття Українського вільного університету в цьому місті відбулося 23 жовтня 
1921 р. 

Іван Горбачевський став третім ректором УВУ. Його обрали на загальних зборах 
професорів і доцентів 16 червня 1923 р. на 1923–1924 навчальний рік [1, с. 44–45]. 
29 листопада 1923 р. у великій залі Геологічного інституту університету відбулася святкова 
інавґурація ректора. Були присутніми керівники наукових інституцій, представники чеського 
уряду та делеґати від усіх українських наукових і громадських установ. Свято відкрив 
проректор професор д-р С. Дністрянський. Новий ректор І. Горбачевський прочитав свою 
інавґураційну доповідь про “вітаміни”, що зацікавила не лише фахівців, а й інших учасників 
зборів. Після доповіді він подякував усім представникам чеського уряду та наукових 
інституцій [11, с. 2]. 

Загальною мовою викладання в УВУ була прийнята українська, але передбачали також 
можливість, що запрошені фахівці читатимуть деякі лекційні курси чеською, французькою, 
англійською та німецькою мовами. Всі ці мови, як і класичні (латинь, грецька), вивчали в 
цьому навчальному закладі. Навчання було безкоштовним (в останні роки символічну плату 
все ж увели), дозволяли й паралельне з УВУ навчання у будь-якій іншій вищій школі [12]. 
Уряд Чехо-Словацької республіки та громадськість матеріально допомагали університетові 
[8, с. 7]. Кілька професорів із УВУ – І. Горбачевський, І. Борковський, Д. Чижевський, 
Д. Дорошенко, С. Дністрянський, О. Колесса – здобули науковими роботами міжнародне 
визнання [13, с. 209]. 

Згодом, звітуючи про навчальний рік, І. Горбачевський відзначив, зокрема, що, як і в 
попередньому році, УВУ мав постійні зв’язки з Карловим університетом у Празі, 
Масариковим університетом у Брно, Університетом імені Коменського в Братіславі, з 
Українською господарською академією у Подєбрадах, Всеукраїнською академією наук у 
Києві, Українським університетом у Львові (підпільним), із НТШ у Львові, з Українським 
високим педагогічним інститутом у Празі, з університетом у Філадельфії і т. д. [1, с. 47]. Цей 
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вищий навчальний заклад у Празі заслужено користувався повагою [8, с. 7]. Однак 
оглядаючись на прожитий рік та підсумовуючи наукову діяльність УВУ, І. Горбачевський 
вважав, що вона, попри певні здобутки, ще не досягла бажаного рівня. Університет не 
збільшив своїх наукових сил у потрібній кількості, не зміг надалі забезпечувати стипендіатів 
і створити сталий континґент слухачів [1, с. 47]. 

Як бачимо, матеріальне становище УВУ, крім початку його існування у Празі, було 
постійно важким [14, с. 132]. Тому І. Горбачевський у 1925 р. пожертвував свою ректорську 
платню на розвиток бібліотеки університету [1, с. 48]. 

Український вільний університет високо цінував заслуги І. Горбачевського для 
університету й іменував його своїм почесним професором [15, с. 10]. Призначав УВУ і 
почесні дипломи за особливі наукові чи взагалі культурні заслуги. Правничий факультет 
університету за весь час діяльності нагородив титулом почесного доктора лише академіка 
І. Горбачевського (першого), професора О. Колессу й о. Августина Волошина [14, с. 132]. 

2 червня 1931 р. на загальних зборах професорів і доцентів УВУ І. Горбачевського 
знову обрали ректором [1, с. 61]. 

Оскільки 1920-і роки можна вважати за золоту добу діяльності УВУ в Чехії, то 1930-і, 
позначені загальною економічною кризою, стали для нього несприятливими. Діяльність 
університету забезпечував тоді лише міжнародний авторитет його тогочасного ректора 
І. Горбачевського. Певні труднощі виникли через зменшення числа студентів, ослаблення 
фінансових дотацій чеських урядів та ін. [13, с. 207]. Важка фінансова ситуація, що склалась 
у цей період в УВУ, потребувала негайного налагодження тісніших контактів із 
Міністерством шкільництва і народної освіти Чехо-Словаччини. Тому делеґація з ректора 
І. Горбачевського, професорів С. Дністрянського й А. Яковліва звернулася з клопотанням до 
міністерства, в результаті чого асиґнування для фінансування університету було збільшено. 

На 1932–1933 навчальний рік ректором УВУ знову (тобто втретє) обрали 
І. Горбачевського [1, с. 66–67]. Для забезпечення матеріальних потреб університету 3 червня 
1932 р. засновано Товариство приятелів УВУ з кураторією, до якої надходила допомога з 
Міністерства шкільництва і народної освіти. У складній фінансовій ситуації кураторії 
доводилося виконувати надзвичайно багато справ. Через від’їзд до Ірану її голови професора 
Рипка керівництво перебрав ректор І. Горбачевський. Однак позитивного зрушення щодо 
збереження фінансування УВУ з бюджету держави не було досягнуто [1, с. 69]. В 1933 р. з 
метою забезпечити діяльність університету був заснований у Празі Допомоговий фонд 
української університетської науки. Головою фонду обрали І. Горбачевського. У роботі фонд 
спирався на пожертви, але значних сум зібрати не міг [14, с. 134]. 

У такому критичному становищі на 1933–1934 навчальний рік ректором УВУ знову 
обрали І. Горбачевського. Тим часом усі старання президії кураторії перед Міністерством 
шкільництва і народної освіти щодо фінансування УВУ на початку 1934 р. були 
безуспішними [1, с. 69]. Долю цього вищого навчального закладу вирішила приватна 
аудієнція І. Горбачевського з Томашем Масариком – тодішнім президентом Чехо-
Словаччини. На знак вдячності за це сенат УВУ прийняв рішення, що портрет Івана 
Горбачевського завжди має бути в приміщенні університету на почесному місці [9, с. 11]. 
Через кілька місяців міністерство таки прислухалося до прохань кураторії і аж у вересні 
призначило з бюджету невелику суму. Канцелярія президента Чехо-Словаччини 
продовжувала щомісяця надсилати УВУ кошти, хоча й незначні. Таким чином вдалося 
зберегти існування університету в Празі, однак його перспектива залишалася невідомою. 

На 1934–1935 навчальний рік ректором УВУ обрали І. Горбачевського. Однак 
університет продовжував перебувати в скрутному фінансовому становищі. Іван 
Горбачевський відмовився від платні за погодинні лекції і за виконання обов’язків ректора. 
Також відмовився від оплати за погодинні лекції професор О. Колесса. В 1935–1936 
навчальному році вже його обрали ректором. А І. Горбачевський продовжував викладати 
хімію та біохімію [1, с. 69]. 
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Діяльність у Празі УВУ, який у 1930-х роках виріс у важливий осередок 
українознавства, тривала до кінця Другої світової війни [9, с. 217]. У травні 1945 р. празький 
період історії університету закінчився. А з 1946 р. УВУ продовжив працювати в німецькому 
місті Мюнхені [4, с. 6], де функціонує і до сьогодні. 

Поряд із громадською діяльністю в УВУ І. Горбачевський був членом інших вищих 
шкіл, наукових інституцій, товариств і організацій за кордоном. Зокрема, працював в 
Українській господарській академії у Подєбрадах, Українському високому педагогічному 
інституті ім. М. Драгоманова в Празі, Українському науковому інституті в Берліні тощо. 

Працюючи в УВУ, І. Горбачевський вів у Празі велику науково-організаційну 
діяльність. Зокрема, розпочав підготовку до скликання у цьому місті першого з’їзду вчених. 
У 1925 р. в Празі з ініціативи Українського історико-філологічного товариства утворили 
наукове об’єднання під назвою “Український академічний комітет” на підставі статуту, який 
затвердив уряд Чехо-Словаччини. Складався комітет із почесних, дійсних членів і 
співробітників відповідних наукових установ. Персонально до комітету входили академіки 
І. Горбачевський, С. Смаль-Стоцький, Старков. Головою обрали І. Горбачевського. 
Організаційний комітет підтвердив запрошення за підписом його голови І. Горбачевського – 
взяти якнайактивнішу участь у з’їзді. 

Вперше питання про скликання Українського наукового з’їзду розглядали на засіданні 
управи комітету 19 та 25 березня 1925 р. в Празі. На засіданні 1 грудня 1925 р. була обрана 
організаційна комісія для скликання з’їзду: голова – академік І. Горбачевський, члени – 
професори С. Дністрянський, Б. Тимошенко, В. Сімович, Б. Іваницький, О. Лотоцький, 
І. Мірчук; секретарем комісії згодом став професор А. Яковлів. 9 грудня 1925 р. комісія 
почала працювати, зокрема, розіслала до різних установ і науковців інформацію та 
запрошення [1, с. 53–55]. Організаційна комісія діяла від грудня 1925 р. до жовтня 1926 р. 
Вона виробила статут і реґламент з’їзду, організувала секції та підсекції, зібрала кошти, 
провела з’їзд, а після цього видала його матеріали [14, с. 245]. 

Для того, щоб на з’їзді були представлені вчені, які працювали в усіх галузях знань, 
учасників з’їзду розподілили на такі чотири секції: 

а) історико-філологічних наук; 
б) права й суспільних наук; 
в) природничо-медичних наук; 
г) математично-технічних наук [5, арк. 158]. 
Перший Український науковий з’їзд відбувся у Празі 3–7 жовтня 1926 р. Його урочисто 

відкрили 3 жовтня у залі Геологічного інституту Карлового університету. Членами президії 
з’їзду були: голова організаційної комісії академік І. Горбачевський, голова Українського 
академічного комітету професор О. Колесса, професори С. Дністрянський, Д. Дорошенко, 
Б. Іваницький, К. Лоський, О. Лотоцький, Б. Матюшенко, К. Мацієвич, В. Сімович, 
О. Шульгин, А. Яковлів, академік С. Смаль-Стоцький, доцент Є. Сокович [16, с. 5]. Головою 
з’їзду було обрано патріарха української науки І. Горбачевського [16, с. 8]. 

Перший український науковий з’їзд відкрили в присутності численних діячів 
української та чеської науки, а також державних урядів і представників національних 
колоній у Празі – грузинської, білоруської, вірменської та інших. Привітання з’їздові 
надіслали майже всі вищі школи і наукові установи та товариства Чехії, а також 
західноукраїнські й еміґраційні діячі науки [14, с. 245]. Іван Горбачевський як голова з’їзду 
привітав почесних гостей [1, с. 58]. 5 жовтня 1926 р. на вечірньому засіданні з’їзду вчений 
виступив із доповіддю “Про українську хімічну термінологію” [16, с. 67]. 

Учасники з’їзду виступали 4, 5, 6 жовтня на засіданнях окремих секцій і підсекцій, що 
працювали до та після обіду в аудиторіях Карлового університету [14, с. 245]. 7 жовтня 
1926 р. в хімічній аудиторії природничого факультету Карлового університету при великій 
кількості учасників відбулось урочисте закриття з’їзду. Іван Горбачевський як головуючий 
знову звернувся до зали, тепер уже з коротким підсумковим повідомленням [16, с. 71]. 
Професор О. Колесса в короткому теплому підсумковому слові підкреслив заслуги 
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І. Горбачевського перед українською наукою і від імені з’їзду склав йому подяку за 
організацію першого Українського наукового з’їзду. Виступ О. Колесси зала підтримала 
бурхливими оваціями на честь І. Горбачевського [16, с. 73]. 

Загалом на з’їзді працювали 10 секцій та підсекцій, відбулося 41 засідання, виголошено 
154 доповіді. Мета, яка стояла перед з’їздом – підсумувати здобутки українських наукових 
сил за кордоном і налагодити тісніші контакти з українськими й іноземними науковими 
інституціями та науковими колами – була досягнута [1, с. 60]. 

Другий Український науковий з’їзд у Празі мав відбутися через п’ять років після 
першого, тобто в 1931 р. Але його організація затягнулась, і він пройшов аж у березні (від 
20 до 24) 1932 р. Його ініціатором й організатором, як і першого з’їзду, був Український 
академічний комітет. Другий науковий з’їзд, як і перший, був поділений на 4 секції, а ці, в 
свою чергу, – на підсекції. Всіх підсекцій планували при організації 11, але одна з них 
(правничо-соціологічна) не зібралася. Правники в наступному році скликали спеціальний 
правничий з’їзд, що й відбувсь у Празі 4–7 жовтня 1933 р. та був пов’язаний зі святкуванням 
десятиліття Українського правничого товариства в цьому місті [14, с. 246–247]. 

20 березня 1932 р. в Празі почався другий Український науковий з’їзд, який 
Український академічний комітет організував для інтелектуальної міжнародної співпраці [1, 
с. 62]. Цей з’їзд урочисто відкрили у великій аудиторії філософського факультету [14, с. 247]. 
Голова комітету професор І. Горбачевський у вступному слові, зокрема, сказав: “Світлі 
збори! Іменем Українського академічного комітету маю шану відкрити другий Український 
науковий з’їзд і найсердечніше привітати всіх шановних присутніх. Академічний комітет 
почав скликання з’їзду, запросивши тимчасову організаційну комісію, яка була доповнена та 
дефінітивно обрана з паном академіком професором доктором С. Смаль-Стоцьким на чолі. 
Комісія організувала з’їзд, видала розклад з’їздових праць, із якого видно, що оголошені 
виклади відносяться до різноманітних галузей науки. [...] З різних сторін проявляються 
бажання, щоб наші з’їзди – так, як це робиться звичайно – зосереджували наукових 
працівників лише поодиноких, визначених, менших ділянок науки, але щоб працівники 
кожної такої ділянки брали в них участь і мали нагоду обмінятися своїми думками. [...] 
Учасники з’їзду в ЧСР є майже всі еміґранти. Наукова праця в умовах еміґрантського життя 
важка – не може розвиватися так, як хотілося б і за нормальних умов можливо. Згаданий 
розклад з’їздових праць подає приблизний перелік виконаної праці. Найбільше представлені 
чисто теоретичні науки, натомість природописні, особливо експериментальні науки 
представлені значно менше. [...] На першому науковому з’їзді висловлено бажання та 
сподівання, що наступний науковий з’їзд відбудеться вже на рідній землі. Не сталося так – 
але потрібно радіти, що з’їзд відбувається тут. Наукова праця не зупинилася, і наукові 
працівники хочуть привселюдно показати, що та як вони працювали” [1, с. 62–63]. 

Всього взяти участь у другому Українському науковому з’їзді виявили бажання 
137 членів, а прибули на нього 104 особи (найбільше з Чехії, значно менше – з Берліна, 
Варшави, Відня, Кракова, Львова). Загалом на з’їзді було прочитано 159 доповідей. Другий 
Український науковий з’їзд ухвалив низку резолюцій щодо завдань, організації та дальшої 
наукової праці за кордоном. Як перший, так і другий Український науковий з’їзд працювали 
успішно [14, с. 247–248], стали підтвердженням широкомасштабної наукової та навчальної 
діяльності УВУ, інших українських вищих шкіл і наукових інституцій за межами України [1, 
с. 65]. 

Організовуючи і проводячи Українські наукові з’їзди (1926 та 1932 рр.) у Празі, 
І. Горбачевський отримував запрошення і був учасником низки наукових з’їздів. Так, він 
брав активну участь у лікарських наукових з’їздах у Парижі, Лондоні, Будапешті, Відні й 
інших містах [17, с. 40]. Зокрема, 1900 р. був для І. Горбачевського роком конґресів. 2–
9 серпня 1900 р. в Парижі відбувся Міжнародний лікарський конґрес, де вчений очолював 
українську делеґацію [1, с. 19]. На першому засіданні фізіологічно-хімічної секції її головою 
обрали українця, професора, доктора І. Горбачевського, який також мав прочитати свою 
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наукову доповідь, але за браком часу змушений був її відкликати [18, с. 284–285], що 
засвідчило безумовне міжнародне визнання наукових заслуг ученого. 

Цього ж року в Празі відбувся III з’їзд чеських природодослідників і лікарів. Біологічну 
секцію на ньому теж очолював І. Горбачевський [2, с. 59]. 

Ще одним важливим аспектом роботи вченого було те, що він разом із Є. Озаркевичем 
брав участь як український делеґат у Міжнародному лікарському конґресі в Мадриді в 
1903 р. та з’їзді лікарів у Бєлграді в 1904 р. [19, с. 231]. 

Іван Горбачевський як почесний голова також відкривав у Празі Український 
правничий з’їзд, котрий відбувся 4–7 жовтня 1933 р. [20, арк. 77]. 

Таким чином, багатогранна наукова діяльність І. Горбачевського набула всеукраїнської 
і світової слави, його праці здобули загальне визнання. Наукова спадщина вченого стала 
визначним внеском до скарбниці світової науки. Стараннями І. Горбачевського та інших 
наукових, громадсько-політичних діячів був створений єдиний у світі Український вільний 
університет (спочатку у Відні, згодом – у Празі). Ректором університету кілька разів обирали 
І. Горбачевського. Вчений організував і провів перший та другий Українські наукові з’їзди, а 
також брав активну участь у лікарських наукових з’їздах у Парижі, Лондоні, Будапешті, 
Відні й інших містах різних країн. Наукова діяльність І. Горбачевського займає, без сумніву, 
визначне місце серед доробків учених зарубіжних країн. 
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IVAN GORBACHEVSKY IN THE WORLD SCIENCE 
 

In the article scientific activity of Ivan Gorbachevsky is analysed and its influence on the 
world science is determined, considerable attention is given to the work of the scientist in the 
Ukrainian free university and on the Ukrainian scientific conventions. 
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