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І.І. Мечников: син Слобожанщини, громадянин світу 

Знайомство з біографіями 

великих людей 

 дуже повчальне для вивчення 

людської природи.  

І.І. Мечников 

Ілля Мечников народився 15 травня 

1845 року та все своє дитинство провів у 

рідному селі Іванівка Куп’янського 

повіту (зараз Мечникове Дворічанського 

району Харківської області). Уже з  

ранніх років він настільки цікавився 

природою, що, доки його однолітки 

гралися в ігри, майбутній учений міг 

годинами лежати в густій траві та 

спостерігати за якоюсь комахою.  

Ілля був п’ятою дитиною в родині. 

Мати хлопчика – Емілія Мечникова 

(уроджена Невахович) була дочкою 

відомого єврейського письменника  

Льва Неваховича (засновника 

єврейського просвітньо-духовного руху 

«Гаскала»). Вони мріяла, щоб син обрав 

кар’єру вченого. Батько Іллі – 

гвардійський офіцер військ царської 

охорони в Санкт-Петербурзі – також 

сподівався на велике майбутнє для сина, 

проте через природну азартність уже 

незабаром після одруження він програв у 

карти більшу частину посагу своєї 

дружини й родинного майна. Отже, 

можна з упевненістю стверджувати, що 

майбутній кар’єрний успіх Іллі Ілліча не 

залежав від батьківських статків чи 

зв’язків. Незважаючи на те, що 

Мечникова варто віднести до золотої 

молоді, своєю славою видатний фізіолог 

завдячував виключно власному таланту. 

Геніальність майбутнього вченого 

проявилася в навчанні. Навчався в 

Харківському ліцеї Ілля блискуче. 

Здобувши по завершенні золоту медаль, 

юний Мечников заявив, що не хоче 

навчатися в «провінційному» Харківському 

університеті й вирушив до Німеччини.  

Проте закордонне життя майбутнього 

вченого в м. Вюрцбург одразу не 

склалося, і розчарований Мечников 

пакує речі та повертається додому.  

Того ж року Ілля Ілліч вступає на 

природниче відділення фізико-матема-

тичного факультету Харківського 

університету, який закінчує всього за два 

роки. У 19 років він блискуче склав усі 

випускні екзамени і здобув вищу освіту.  

У 23 роки Ілля Мечников уже був 

доктором зоології та екстраординарним 

професором Санкт-Петербурзького 

університету. Невдовзі, 1872 року, він 

перейшов на посаду професора до 

Новоросійського (нині Одеського) 

університету.  

Як і всі геніальні люди, Мечников 

був досить претензійним щодо жіноцтва 

і вважав, що «жінки не здатні до 

самостійної творчої діяльності, а 

геніальність – така ж вторинна статева 

ознака чоловіків, як борода». Водночас 

учений хотів, щоб його майбутня 

дружина була йому не лише вірною 

супутницею, а й щоб їх об’єднувала 

спільність поглядів і цілей. Саме тому 

Мечников вирішив «виховати для себе 

дружину». Однак із вихованням не 

склалося. І, дослухаючись до свого 

серця, а не розуму, Мечников 

одружується з племінницею відомого 

ботаніка Андрія Бекетова – Людмилою 

Федорівною. На час весілля наречена 

вже була тяжко хвора на туберкульоз, 

проте Ілля не змінив рішення й 

одружився з нею.  

Подружжя поїхало до Італії, де був 

значно тепліший, ніж у Петербурзі, 

клімат, але це не врятувало Людмилу від 

смерті в 1873 році, тобто через чотири 

роки після одруження.  

Ця втрата стала сильним ударом для 

28-річного Мечникова. Схильний до 

тяжких депресій та суїциду, він випив 

величезну дозу морфію. Проте, 

помилившись у розрахунках, не помер, а 

лише сильно отруївся. Невдала спроба 

самогубства примусила вченого почати 

цінувати життя, яке він вирішив 

присвятити боротьбі з туберкульозом. 

Через два роки Мечников 

одружується вдруге – із 17-річною 

Ольгою Білокопитовою, з якою проживе 

майже все життя. І саме через неї в 1880 

році Мечников удруге вчинив 

відчайдушну спробу самогубства. Це 

трапилося, коли 22-річна Ольга 

захворіла на тиф і лікарі заявили, що її 

стан майже безнадійний. Ілля вирішив 

також піти з життя, проте цього разу він 

вдався не до випробуваного морфію, а 

до … тифу. Він сам собі прищепив тиф, 

щоб померти разом із коханою й 

водночас допомогти науці з’ясувати, чи 

передається тиф через кров. Тиф 

передався, проте і сам Мечников, і його 

дружина несподівано для самих себе 

одужали.  

Після вбивства царя Олександра ІІ 

суспільно-політичний клімат у країні 

значно погіршився. У Росії настала 

державна політична реакція. На знак 

протесту проти бюрократичного тиску в 

університеті Мечников подав у відставку 

зі своєї професорської посади та восени 

1882 року залишив межі Російської 

імперії й перебрався до Мессіни (Італія).  

За кордоном, маючи всі засоби для 

розвитку науки, Ілля Мечников 

відкриває явище фагоцитозу та 

розробляє фагоцитарну теорію імунітету 

(1883 р.), за яку він у 1908 році отримує 

Нобелівську премію. У ній І. Мечников 

сформулював загальну теорію запалення 

як захисної реакції організму в боротьбі 

з інфекцією та заклав основи 

імунобіології. Наукові дослідження Іллі 

Мечникова були визнані в усьому світі, 

він був обраний почесним академіком 

Російської академії наук і Петербурзької 

військово-медичної академії, почесним 

членом Паризької, Віденської, Нью-

Йоркської, Бельгійської, Румунської та 

низки інших академій наук, Французької 

академії медицини, Шведського 

медичного товариства. Серед численних 

нагород і відзнак Мечникова – медаль 

Коплі Лондонського королівського 

товариства, ступінь почесного доктора 

Кембриджського університету.  

У 1886 році в Одесі була створена 

друга у світі – після Пастерівської в 

Парижі – бактеріологічна станція, яку 

очолив Ілля Мечников. У 1887 році Ілля 

Ілліч виїхав до Парижа, де очолив 

лабораторію в Інституті Луї Пастера, а з 

1903 року був заступником директора 

цього інституту. Загалом Ілля Мечников 

пропрацював в Інституті Пастера 28 

років. Окрім визначних заслуг у галузі 

імунології, до класичних праць 

Мечникова належать дослідження  

з мікробіології. Серед них – 

дослідження з холери, тифу, 

туберкульозу, а також спільні з 

французьким ученим Емілем Ру 

дослідження з сифілісу. На той час 

збудник сифілісу був невідомим, а 

експериментально викликати цю 

хворобу у тварин ученим не вдавалося.  

(Продовження на стор. 4) 
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Продовження (Поч. на стор. 3) 

Мечников вирішує боротися з небезпечною 

хворобою і на власну премію, 

присуджену йому 1902 року на 

медичному конгресі в Мадриді, купує 

кілька шимпанзе. Саме Мечников 

спільно з Емілем Ру зуміє вперше у світі 

експериментально викликати сифіліс у 

мавп. Завдяки цьому згодом буде 

відкритий збудник вищезгаданої 

хвороби, а трохи пізніше винайдені 

перші ліки від сифілісу – каломелева 

мазь (суміш ртуті, хлору і ланоліну). 

1903 року вчений опублікував 

працю, присвячену «ортобіозу», або 

«умінню жити правильно», яка 

називалась «Етюди про природу 

людини». У цій праці Мечников 

обґрунтував, яким величезним є вплив 

харчування на тривалість життя. Він був 

переконаний, що для довголіття треба 

споживати велику кількість кисломолочних 

продуктів або кефіру, заквашеного 

болгарською паличкою. 

Сам Ілля Мечников помер у віці 71 

року після кількох інфарктів. До речі, у 

нього не було дітей. Причому, як пише 

його друга дружина Ольга Білокопитова, 

він прийняв таке рішення свідомо, бо 

вважав «…злочинним сприяти появі на 

світ собі подібних». 

Незадовго до смерті Мечников 

написав: «Моя мати померла у 65 років, 

батько у 68, брат у 57. Серцева 

спадковість у мене, безперечно, погана. 

Тож нехай ті, хто вважає, що за моїми 

правилами я повинен був би прожити 

100 років і більше «пробачать» мені 

передчасну смерть з огляду на 

вищезгадані обставини». 

 

В. Резніков, співробітник 

видавничого відділу 

 

До дня народження поета 
 

ШЕВЧЕНКО І ПЕТЕРБУРГ (СПРОБА СУЧАСНОГО ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ) 
 

Таpас Гpигоpович Шевченко... Для 

нас він більше, ніж великий поет, − він 

національний пpоpок і мученик,  

pозіп’ятий і воскpеслий.  

Доля не шкодувала поетові 

найжорстокіших особистих випробувань. 

Його не нагороджували орденами, не 

схиляли перед ним голови й стяги. 

Дякою за талант великий Тарас 

Шевченко мав різки й канчуки, кулаки 

та брутальні образи. Щоправда, було й 

справжнє визнання – любов рідного 

народу. 

Та саме сьогодні хочеться звернутися 

до витоків народження Шевченка як 

поета. Із переосмисленням його 

біографії приходить розуміння важливої 

ролі Петербурга та його впливових на 

той час людей. 
Тодішня столиця притягувала до себе 

кращі творчі, неординарні сили з 
національних околиць царської імперії − 
з України чи не найбільше. Для багатьох 
Петербург відкривав широкі перспективи, 

віру у власне самовдосконалення, 
виводив на передові рубежі культури та 
науки. 

Дивовижним феноменом, самодо-
статньою, унікальною, гідною подиву 
вирізняється на петербурзькому тлі 
постать Шевченка. То ж, яким був для 

Великого Кобзаря Петербург чи ким 
став для Петербурга Шевченко? 
Спробуємо визначити амбівалентність 
зазначеної проблеми. 

З одного боку, саме тут, у 
Петербурзі, Шевченко отримав 
відпускну. Тут розкрився його геній, і 

він здобув світове визнання. Адже саме 
тут 1837 року майбутній Кобзар 
познайомився із Жуковським через 
конференц-секретаря Академії мистецтв 
В.І. Григоровича й художника  
О.Г. Венеціанова. Поет відіграв велику 
роль у визволенні Шевченка з кріпацтва. 
Йому Шевченко присвятив «Катерину» 

на згадку про цей знаменний день 
викупу з кріпацтва: «Василию 
Андреевичу Жуковскому на память 22 
апреля 1838 года». 

«В.А. Жуковский, предварительно 
узнавши цену от помещика, − писав 
Шевченко в автобіографії, – просил  

К.П. Брюллова написать его,  
В.А. Жуковского, портрет для 
имперской фамилии с целью разыграть 
его в лотерею в царском семействе. 
Великий Брюллов согласился. Портрет 
написан. В.А. Жуковский с помощью 
графа М.Ю. Вельегорского устроили 

лотерею в 2500 рублей ассигнациями, и 
этою ценою была куплена свобода 
Т. Шевченко в 1838 году, апреля 22». 
Цією датою позначено відпускну 

Шевченка, підписану, зокрема, і 
Жуковським. Великий Кобзар на все 
життя зберіг почуття глибокої вдячності 
до російського поета, згадував його в 
повісті «Художник», у листах до 
М. Лазаревського, А. Лизогуба, В. Рєпніної. 
Руку дружньої підтримки охоче 

простягали вільному тепер Шевченкові й 
великий Карл Брюллов, і славетний 
Михайло Щепкін, і ще багато інших 
благородних синів російського народу. 
Не випадково хочеться наголосити на 
колі численних друзів та шанувальників 
молодого на той час, ще не настільки 

відомого Шевченка. Звернімося до 
традиційних вечорів на квартирі 
російського поета й перекладача  
О. Струговщикова. Високе товариство 
гостей складали уславлені К. Брюллов зі 
своїм братом, М. Глінка, В. Григорович,  

В. Бєлінський, віце-президент 
Академії мистецтв граф Ф. Толстой, 
поет і критик князь В. Одоєвський, 
письменники граф В. Сологуб,  
О. Нікітенко, історик М. Маркевич, 
скульптор І. Віталі та ін.  Серед них 
був і Шевченко. 

Своєю людиною вважався 
Шевченко у вітальнях відомого 
історика М. Маркевича, композитора 
М. Вільєгорського, літератора  
В. Одоєвського, у родинах Уварових, 
Шмідтів, імена яких із вдячністю 
згадуються в листах і щоденнику 
поета. 

Окреме слово по праву маємо 
сказати про Вільгельма Штернберга – 
першого друга Шевченка. 

(Продовження на стор. 5) 


